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Czy zdecentraliz
z komendy miejskiej, a co dopiero wojewódzkiej czy

g∏ównej. 

Zgoda – przy obecnym systemie organizacji Policji

takie dzia∏anie nie jest mo˝liwe. Dlatego struktura po-

winna zostaç gruntownie przebudowana i sp∏aszczona.

Lokalne w∏adze muszà zyskaç realny wp∏yw na strate-

gi´ miejscowej policji. Jak najwi´cej odpowiedzialno-

Êci i planowania na niskim poziomie, jak najmniej wy˝-

szych struktur, przyt∏aczajàcych teren biurokracjà,

bezsensownà sprawozdawczoÊcià czy wzi´tymi z sufi-

tu pomys∏ami. Nadrz´dna struktura ma wytyczaç

ogólne kierunki, a przede wszystkim rozliczaç pod-

w∏adnych z efektów ich pracy. W tej kwestii sondy

wÊród mieszkaƒców powinny byç równie wa˝ne, jak

urz´dowe statystyki. 

Krytycy powiedzà, ˝e to prosta metoda na zbudowa-

nie korupcyjnych lokalnych uk∏adów. Czy˝by dziÊ ich

nie by∏o? Obecne rozwiàzania absolutnie im nie zapo-

biegajà, za to skutecznie wyobcowujà Policj´ z miej-

scowej spo∏ecznoÊci. Odpowiedzià na korupcyjne po-

kusy by∏by system kontroli wewn´trznej, znacznie

ofensywniejszy, ni˝ to ma miejsce teraz. Kilka lat te-

mu, podczas wizyty w Polsce (na konferencji zorgani-

zowanej przez Fundacj´ Ius et Lex dr. Janusza Kocha-

nowskiego) zast´pca komendanta nowojorskiej policji

(NYPD) Charles Campisi opowiada∏ o prowokacjach

wydzia∏u wewn´trznego NYPD wobec losowo wybra-

nych (przez komputer) jej funkcjonariuszy, nie wy∏à-

czajàc samego komendanta. Przedstawiciele polskiej

Policji kr´cili wtedy z powàtpiewaniem g∏owami. Cie-

kawe, dlaczego? Na sukces trzeba popracowaç,

a wprowadzenie tego typu kontroli by∏oby ze wszech

miar  wskazane,  niezale˝nie  od przyj´tego  systemu

organizacyjnego. 

W Policji zmieniç trzeba bardzo wiele. Zakorzenie-

nie  jej  w lokalnych spo∏ecznoÊciach

to  jedna  z najwa˝niejszych  zmian.

Ja swojego dzielnicowego nigdy nie

widzia∏em.  A ch´tnie  bym  z nim

pogada∏. ■
¸UKASZ WARZECHA 

publicysta i komentator „Faktu”
lwarzecha@eFakt.pl

BoPolicja wcià˝ pozostaje organizacjà oderwanà

od lokalnych warunków. Najbardziej oklepany,

ale te˝ i charakterystyczny, jest przyk∏ad dzielnico-

wych, których nikt nie zna i którzy nie znajà nikogo.

Tymczasem doÊwiadczenia skutecznych organizacji

policyjnych – przede wszystkim przyk∏ad amerykaƒ-

ski, na który mo˝na i trzeba si´ powo∏ywaç a˝ do znu-

dzenia – pokazujà, ˝e sprawna mo˝e byç tylko policja

lokalna. Oderwanie jej od konkretnego miasta, dziel-

nicy, ulicy to gwarancja pora˝ki. Polska Policja, nieste-

ty, od dawna idzie tà w∏aÊnie drogà. 

Co to znaczy „policja lokalna”? To taka policja, któ-

ra zna problemy na poziomie ulic, a nawet poszczegól-

nych bloków czy klatek schodowych. Która wie, ˝e np.

w klatce I bloku przy ul. Meander na Ursynowie

mieszka drobny z∏odziejaszek, w IV dwóch narkoma-

nów, a w VI dzia∏a melina i wszystkie te podejrzane

miejsca ma na oku. Policja lokalna zbiera sygna∏y o nie-

bezpieczeƒstwach, rozmawia z ludêmi oraz wciàga ich

do wspó∏pracy. Dzielnicowy chodzi po swoim rewirze,

odwiedza i tych k∏opotliwych, i tych porzàdnych, ˝eby

dowiedzieç si´, co ich boli. 

I nie chodzi o pokazówk´, czy – nie daj Bo˝e – bez-

myÊlne wype∏nianie w ten sposób kolejnych zaleceƒ

komendy g∏ównej. Dzia∏ania te to jedyna droga do

celu, którym sà dobre wyniki. Skuteczne metody pre-

wencji i walki z przest´pczoÊcià mo˝na zaplanowaç

w szczegó∏ach tylko na tym w∏aÊnie, najbardziej lokal-

nym, poziomie. Nie da si´ ich przys∏aç w zarzàdzeniu
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Polska to kraj, w którym województwa, powiaty

i gminy sà niesamodzielne i wcià˝ zale˝ne od cen-

trali. Wszystkie istotne nitki i tak wiodà do Warszawy.

Dopiero przyj´cie innego modelu ustrojowego (wi´k-

sza rola sejmików wojewódzkich, samorzàdów powia-

towych i gminnych), innego podzia∏u administracyj-

nego (kilka województw) oraz innego sposobu kszta∏-

towania lokalnego bud˝etu (pieniàdze z podatków

w wi´kszej cz´Êci zostajà w gminie) mog∏oby sk∏oniç

do powa˝nej debaty na temat decentralizacji Policji.

Teraz jest za wczeÊnie, poniewa˝ nie ma warunków,

które gwarantowa∏yby powodzenie takiego przedsi´-

wzi´cia. 

Dzisiaj warto si´ raczej zastanowiç nad tym, jak

zwi´kszyç wp∏yw lokalnych spo∏ecznoÊci na prac´ Po-

licji. OczywiÊcie, nie ma mowy o jakimkolwiek oddzia-

∏ywaniu na s∏u˝b´ operacyjnà i dochodzeniowà. Tu Po-

licj´ nadzorowaç powinny jedynie prokuratura i sàd.

Ale w prewencji jest miejsce, by ÊciÊlej zwiàzaç Policj´

i samorzàd. Wspólna, z przedstawicielami lokalnych

spo∏ecznoÊci, analiza map zagro˝eƒ i tworzenie na ich

podstawie rocznych, miesi´cznych, a nawet tygodnio-

wych programów zapobiegania przest´pczoÊci w kapi-

talny sposób zakorzeni∏oby Policj´ w Êrodowisku, któ-

remu s∏u˝y. Aby taki dojrza∏y rodzaj wspó∏pracy by∏

mo˝liwy, trzeba zastanowiç si´, w jaki sposób samo-

rzàd egzekwowa∏by od Policji realizacj´ wspólnych

ustaleƒ. Mo˝e na przyk∏ad raz na pó∏ roku przedstawi-

ciele lokalnej spo∏ecznoÊci (rada powiatu, miasta, gmi-

ny?) mogliby opiniowaç prac´ prewencyjnà komendy

powiatowej. Negatywna opinia zmusza∏aby do wdro-

˝enia, przy pomocy KWP, planu naprawczego. Ponow-

na krytyka mog∏aby stanowiç dla komendanta woje-

wódzkiego sygna∏ do odwo∏ania komendanta miejskie-

go lub powiatowego. Decyzj´ o obsadzie wakujàcego

stanowiska szefa jednostki komendant wojewódzki

podejmowa∏by bez jakichkolwiek lokalnych rekomen-

dacji. W ogóle, przy obecnym modelu ustrojowym, 

jedynym stanowiskiem w Policji, o którego obsadzie

powinni decydowaç politycy, jest komendant g∏ówny.

Szefowie Policji w województwach muszà byç powo∏y-

wani suwerennymi decyzjami komendanta g∏ównego,

a w powiatach – komendanta wojewódzkiego. To

stwarza szans´ na powrót dyscypliny  oraz, co najwa˝-

niejsze, na uwolnienie Policji od nacisków poli-

tycznych. 

Gierki kadrowe mo˝e te˝ zlikwidowaç stosowanie

regu∏y, która zast´pcy komendanta wojewódzkiego

oraz szefowi lokalnego CBÂ pozwala zostaç szefem

garnizonu tylko w innym województwie. Powodzenie

tego rodzaju zmian uzale˝nione jest jednak od precy-

zyjnego opisania relacji ministra spraw wewn´trznych

i administracji z komendantem g∏ównym. Opis taki,

obok odpowiedzi na pytanie, czy i w jakich okoliczno-

Êciach minister mia∏by prawo zapoznawaç si´ z mate-

ria∏ami operacyjnymi i procesowymi (mo˝e w obecno-

Êci prokuratora?), powinien wyra˝aç dojrza∏à koncep-

cj´ cywilnego nadzoru nad formacjà mundurowà, tak

aby policjanci nie odczuwali, ˝e majà dwa oÊrodki w∏a-

dzy – w KGP i w MSWiA. Przy okazji warto by si´ za-

stanowiç, co zrobiç, aby 100-tysi´czna formacja mog∏a

skierowaç wi´cej funkcjonariuszy do s∏u˝by patrolo-

wej. Dzisiaj ka˝dego dnia na ulic´ wychodzi zaled-

wie 10 tysi´cy policjantów. Bez zlikwidowania biuro-

kratycznego garbu nie ma szans na jakàkolwiek zmia-

n´. A garb  ten  urós∏  nie tyle dzi´ki wewn´trznym

regulacjom, ile przede wszystkim za sprawà zapisów

zawartych w ustawach. To wszystko, przy równocze-

snym podj´ciu przez Policj´ i samorzàd systematycz-

nej, prawnie uregulowanej wspó∏pracy w dziedzinie

prewencji, stanowi szans´ na rzeczywiste uspo∏ecznie-

nie Policji. Urz´dnicze opiniowanie kandydata na ko-

mendanta (obecnie wymagane ustawowo) zosta∏oby

zastàpione przez spo∏eczne opiniowanie pracy Policji

w dziedzinie prewencji. To zasadnicza ró˝nica! Taki

model funkcjonowania Policji sytuowa∏by pierwszà 

lini´ walki z przest´pczoÊcià w komendach miejskich

i powiatowych. Komenda g∏ówna i wojewódzkie, 

pot´˝nie odchudzone, pe∏ni∏yby wówczas wy∏àcznie

rol´ jednostek sztabowych wspomagajàcych jednostki

terenowe. Wszystko wydaje si´ doÊç proste, przejrzy-

ste i, co najwa˝niejsze, wynika z dobrych i z∏ych do-

Êwiadczeƒ z ostatnich 15 lat. Policja sporo zrobi∏a

w ciàgu tego czasu. Majàc ograniczone Êrodki finanso-

we, doprowadzi∏a do trwa∏ego spadku przest´pczoÊci.

Bomby na ulicach ju˝ nie wybuchajà, a s∏awni mafiosi

siedzà w wi´zieniach. Nie mo˝na bagatelizowaç te˝

dobrych ocen, jakie w sonda˝ach wystawia Policji opi-

nia publiczna. Funkcjonariusze majà prawo czuç si´

dumni z wielu osiàgni´ç, dlatego wszelkie zmiany mu-

szà byç wprowadzane z poszanowaniem tego, co ju˝

uda∏o si´ zrobiç. Policja jest bowiem bardzo czu∏ym or-

ganizmem, który êle reaguje na rewolucj´. Cenà gwa∏-

townych zmian jest zazwyczaj wzrost przest´pczoÊci.

Wprowadzajàc reform´, warto przede wszystkim po˝e-

gnaç mentalny i organizacyjny model formacji prze-

niesiony z PRL. Mo˝na to zrobiç, otwierajàc szerokà

spo∏ecznà debat´ z udzia∏em prawników, ludzi nauki,

przedstawicieli samorzàdu, wymiaru sprawiedliwoÊci

oraz policjantów ró˝nych szczebli. Debacie powinien

towarzyszyç rzetelny audyt. Napisana na tej podsta-

wie nowoczesna ustawa o Policji sta-

nowi∏aby fundament reformy. Po roku

spodziewany prze∏om sta∏by si´ fak-

tem. Inaczej wcià˝ b´dziemy cerowa-

li ubranie, na którym jest ju˝ tak 

wiele ∏at, ˝e za chwil´ si´ podrze. ■
PAWE¸ BIEDZIAK

gazeta.listy@policja.gov.pl

izowaç Policj´?

W sierpniowym

numerze naszego

miesi´cznika

przedstawimy

pomys∏y

poszczególnych

partii, startujàcych

w wyborach

parlamentarnych,

dotyczàce zmian 

w Policji.
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W 1990 roku rozpocz´to w Polsce
konstruowanie Policji. Czy dzisiaj, 
po 15 latach, mo˝na stwierdziç, ˝e budowa
si´ uda∏a?

– Chyba nie. To jest wcià˝ kontynuacja

Milicji Obywatelskiej. A potrzeba by∏o, ju˝

wówczas – w 1990 roku – jakiejÊ linii 

demarkacyjnej. Oddzielenia. Teraz widaç,

˝e projekt by∏ zbyt nieÊmia∏y. To dotyczy

zresztà nie tylko Policji, ale te˝ prokuratu-

ry i sàdów.

Sàdzi Pan, ˝e w 1990 roku by∏a szansa
na g∏´bsze reformy w tych instytucjach? 

– Owszem, tak.

Dlaczego wi´c tego nie zrobiono? 
– Z ró˝nych powodów. Wydaje mi si´, ˝e

wówczas zadecydowa∏ uk∏ad si∏, nie tylko

w Polsce, ale i w najbli˝szym jej otoczeniu.

Nie bez znaczenia by∏a wola polityczna,

a raczej jej brak, u rzàdzàcych elit, a tak˝e...

cechy charakteru osób, które sprawowa∏y

w∏adz´. Tak, tak, czasem o historii decydu-

jà po prostu cechy charakteru przywódców.

Pozostaje nam dzisiaj kontynuowaç projekt
z poczàtku lat 90.?

– Nie. Szansa na bardziej dog∏´bnà zmia-

n´ oczywiÊcie istnieje. Po 15 latach widzi-

my obok dobrych owoców tak˝e istotne

wady transformacji. Paƒstwo, ca∏y system

instytucji dzia∏ajàcych w Polsce jest schoro-

wany, ˝eby nie powiedzieç zdegenerowany.

Policja to jeden z elementów tego systemu.

O jakich chorobach Pan mówi?
– Pierwszà z nich, korzeniami si´gajàcà

PRL, jest nieukszta∏towany etos s∏u˝by

obywatelom. Policjanci, zw∏aszcza osoby

na kierowniczych stanowiskach, ciàgle 

dobrze si´ czujà, s∏u˝àc w∏adzy. Bardzo si´

starajà, by by∏a z nich zadowolona. Usta-

wiajà si´ w kolejce do polityków, by us∏y-

szeç ich ciep∏e s∏owo. Gorzej z zabiega-

niem o dobre relacje ze spo∏eczeƒstwem.

To praprzyczyna wszystkich obecnych 

dolegliwoÊci Policji.

Przecie˝ Policja ma w swoich szeregach
80 procent ludzi, którzy zacz´li pracowaç
w niej po roku 1990. 

– To prawda, jeÊli weêmiemy pod uwa-

g´ normalnà wymian´ generacji. Ale nie

przeprowadzono ˝adnego rozliczenia

przesz∏oÊci. Nie zidentyfikowano dok∏ad-

nie tego, co by∏o z∏e. Nie przekreÊlono

starych wzorców. Nie ma wi´c co si´ dzi-

wiç, ˝e policyjni przywódcy du˝o bardziej

zabiegajà o dobre relacje z politykami ni˝

ze spo∏eczeƒstwem. To w∏aÊnie nieprze-

kreÊlony wzorzec. Wszystko dawniej zale-

˝a∏o od pierwszego sekretarza, a nie

od profesjonalnej s∏u˝by obywatelowi.

Wzorce pozosta∏y. M∏odzi, którzy przy-

chodzà do Policji, przejmujà je i dlatego

twierdz´, ˝e instytucja mentalnie niewie-

le si´ zmieni∏a. 

Niewiele, czyli jednak coÊ si´ zmieni∏o? 
– Na pewno Policja zrobi∏a sporo, by

zmieniç swój wizerunek. To, ˝e dzisiaj roz-

mawiamy, zastanawiajàc si´, jaka powinna

byç, jest dobrym tego znakiem. Nie boimy

si´ ju˝ tej formacji. Policjanci nie sà tak wy-

obcowani spo∏ecznie, jak milicjanci. Ale

wcià˝ daleko im do poczucia, ˝e ich zawód

jest szanowany.

Badania opinii publicznej mówià, ˝e Polacy
ufajà Policji bardziej ni˝ innym instytucjom
˝ycia publicznego.

– Wszystko zale˝y, jak postawiono pyta-

nia. Jak zadaje si´ pytanie o zaufanie? Czy

oÊrodki badaƒ pytajà o postaw´ s∏u˝by,

o ch´ç udzielenia przez policjanta pomo-

cy? Przecie˝ policjanci tak rzadko z nami

rozmawiajà. Dzielnicowego widzia∏em raz.

Patrole, owszem, czasem przemknà w ra-

diowozie. Ufa si´ komuÊ, kogo si´ zna, kto

chce pomóc, s∏u˝yç. A pytanie o zaufanie

do instytucji, tak ogólnie sformu∏owane,

powoduje, ˝e odpowiedê mo˝e byç bar-

dziej wyrazem oczekiwaƒ ni˝ prawdziwej

wi´zi.

Mo˝e trzeba wi´c stworzyç warunki
do nawiàzania dobrych relacji Policji 
ze spo∏eczeƒstwem, na przyk∏ad
decentralizujàc ca∏à formacj´?

– Decentralizacja? Tak, ale powiàzana

z innymi elementami. Bo bez silnej kontro-

li ∏atwo doprowadziç do powstania lokal-

nych uk∏adów przest´pczych. Sitwa mo˝e

zrodziç si´ wsz´dzie, nie tylko w Staracho-

wicach. Czyli decentralizacja – tak, ale 

musi temu towarzyszyç rozbudowa central-

nych s∏u˝b wewn´trznej kontroli, z pra-

wem do stosowania prowokacji. No i zmie-

niaç trzeba te˝ otoczenie Policji. Sàdy, 

prokuratur´, inne instytucje. 

Ale przecie˝ korupcja wyst´puje te˝
w instytucjach scentralizowanych. 

– Dlatego decentralizacja nie mo˝e byç

celem samym w sobie. JeÊli ma rzeczywi-

Êcie zbli˝yç Policj´ do obywatela, uczyniç jà

wra˝liwà na spo∏eczne oczekiwania, a nie

sprzyjaç lokalnym sitwom, trzeba bez-

wzgl´dnie pomyÊleç o krokach antykorup-

cyjnych. Szef Policji nie mo˝e wisieç

u klamki burmistrza czy starosty. W∏adza

cywilna stawia przed nim zadania i egze-

Wywiad z dr. Januszem Kochanowskim – prawnikiem i dyplomatà; 
prezesem fundacji i redaktorem naczelnym magazynu „Ius et Lex”, wyk∏adowcà 
na Wydziale Prawa i Administracji UW; konsulem generalnym RP w Londynie (1991–1995), 
ekspertem Senackiej Komisji Praw Cz∏owieka i PraworzàdnoÊci oraz  
Naczelnego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej Lekarzy, cz∏onkiem 
Zespo∏u ds. Nowelizacji Kodeksu Karnego przy Ministrze SprawiedliwoÊci (2000–2001)

Wybór drogi



POLICJA 997        lipiec 2005 r. ÂWIAT 7

kwuje wyniki, ale o tym, kim i jak, czyli

o kadrach   i metodach  pracy,  decyduje

komendant, oczywiÊcie w ramach prawa,

samodzielnie.

To wystarczy?
– Ca∏y czas myÊl´, ˝e Policja powinna

budowaç Êcie˝ki kariery promujàce ludzi

zdolnych, m∏odych, wykszta∏conych. Po-

czucie pe∏nienia s∏u˝by mog∏oby dzia∏aç

ozdrowieƒczo. Tylko duma z wykonywa-

nego zawodu rodzi prawdziwych przy-

wódców. Moja fundacja – Ius et Lex – kil-

ka lat temu zaprosi∏a do Polski legendar-

nego szefa nowojorskiej policji – Williama

Brattona. Tacy w∏aÊnie ludzie mogà po-

rwaç policjantów do realizowania zadaƒ,

o których dotàd mówiono, ˝e sà niemo˝-

liwe do wykonania. Kolejnym warunkiem

powodzenia reformy Policji, o którym

trzeba powiedzieç, jest dobre przywódz-

two. Polska Policja pilnie potrzebuje

Brattona.

Czy takim Brattonem móg∏by byç w polskich
warunkach jakiÊ cywil? 

– Potrzebny b´dzie wybór cz∏owieka.

Zdolnego przywódcy. Brak munduru lub

inny jego kolor sà drugorz´dne. Choç nie

wiem, czy Policja zaakceptowa∏aby jakie-

goÊ cywila, ˝o∏nierza, celnika czy te˝ stra˝-

nika miejskiego? Ryzyko wyalienowania,

a przez to ba∏aganu organizacyjnego, jest

doÊç du˝e. 

Decentralizacja, antykorupcyjna kontrola,
dobre przywództwo, postawa s∏ugi
spo∏ecznego, przekreÊlenie z∏ych wzorców
– to wszystko?

– Nie. Warto skorzystaç z doÊwiadczeƒ

tych krajów, w których walka z przest´p-

czoÊcià powiod∏a si´ w niekwestionowany

sposób, w których policja jest ceniona

przez spo∏eczeƒstwo. Dotychczasowe

próby zainteresowania rzàdzàcych wzora-

mi z innych krajów koƒczy∏y si´, zresztà,

jak podejrzewam, nie bez udzia∏u Policji,

raczej  wybrzydzaniem:  warunki  mamy

inne, prawo nie takie, pieni´dzy mniej...

˚enujàce.

Sukces jest mo˝liwy, czy rozmawiamy tylko
o marzeniach?

– W d∏u˝szej  perspektywie  popraw´

wymuszà na nas warunki zewn´trzne. Glo-

balizacja. Integracja. Ale nie ma co czekaç.

Wiemy, co nale˝y zrobiç. Zmieniaç ca∏e

paƒstwo, w tym Policj´. Czyniç paƒstwo

s∏ugà obywatela. Przejmowaç, utrwalaç

i rozwijaç to, co dzisiaj ju˝ jest dobre,

i Êmia∏o nazywaç po imieniu, przekreÊlaç

i odrzucaç skompromitowane wzorce.

Wszystko przed nami. ■

Rozmawia∏ PAWE¸ BIEDZIAK
zdj. archiwum autora

WejÊcie Polski do Unii Europej-

skiej, 1 maja ubieg∏ego roku, otwo-

rzy∏o policjantom drog´ do pracy w Euro-

polu. Oficjalne oferty z Hagi, gdzie znaj-

duje si´ siedziba organizacji, sà kierowane

do wszystkich funkcjonariuszy za poÊred-

nictwem Biura Mi´dzynarodowej Wspó∏-

pracy Policji (BMWP), a nast´pnie – wy-

dzia∏ów kadr komend wojewódzkich

i jednostek ni˝szego szczebla. Oferty za-

wierajà kryteria dotyczàce wykszta∏cenia,

znajomoÊci j´zyków (przede wszystkim

angielskiego), specjalizacji, doÊwiadcze-

nia zawodowego, osiàgni´ç, ukoƒczonych

kursów, zajmowanego stanowiska.

Zainteresowani sk∏adajà aplikacj´, a na-

st´pnie muszà uzyskaç opini´ prze∏o˝o-

nych i weryfikacj´ BMWP. Do Hagi na-

p∏ywajà dokumenty licznych kandydatów

z ca∏ej Europy. Po wst´pnej selekcji komi-

sja zaprasza wybraƒców na egzaminy kon-

kursowe. 

Ju˝ po kilku miesiàcach polskiego

cz∏onkostwa w Europolu wiadomo, ˝e

„nasi” majà dobre notowania, pokonujàc

w rywalizacji kolegów z Europy Zachod-

niej i Wschodniej. WÊród paƒstw, które

niedawno zasili∏y organizacj´, jesteÊmy

zdecydowanym liderem pod wzgl´dem

liczby zg∏oszeƒ i przyj´ç.

Kim sà policyjni reprezentanci? 

Nadkom. Rados∏aw Ostoja-Doma-

radzki, z 10-letnim sta˝em w Policji, ko-

lejno – we Wroc∏awiu i w KGP. Absolwent

AWF i dziennikarz sportowy rozpoczà∏

w Hadze prac´ na stanowisku II oficera

w jednostce analizy kryminalnej. W tej

dziedzinie odby∏ wiele kursów w kraju

i za granicà. 

Kom. Jacek Walaszczyk ju˝ od mar-

ca jest w Europolu II oficerem w jedno-

stce do spraw zwalczania fa∏szerstwa

pieni´dzy. Po studiach na kierunku poli-

tologia i nauki spo∏eczne trafi∏ w 1993

roku do Policji w KroÊnie, ostatnie dwa

lata pracowa∏ w KGP, koordynujàc zwal-

czanie fa∏szerstw pieni´dzy. Organizo-

wa∏ konferencje tematyczne, by∏ aktyw-

ny w swojej specjalnoÊci na forum mi´-

dzynarodowym.

Podinsp. Tomasz Cybulski, absol-

went WSPol., przez kilkanaÊcie lat s∏u˝by

zajmujàcy si´ w kraju sprawami kadr

i szkolenia, kontynuowaç b´dzie –

jako I oficer – prac´ w dziedzinie polityki

kadrowej. 

St. asp. Pawe∏ Kawaler z Krakowa jest

absolwentem socjologii UJ. Do Policji wstà-

pi∏ w 1994 roku, zwiàzany by∏ ze s∏u˝bami

kryminalnymi, specjalizowa∏ si´ w analizie

kryminalnej. W Hadze jest asystentem

analityka.

Od kwietnia ubieg∏ego roku przebywa

ponadto w Hadze nadkom. Miros∏aw

Kumanek, pracownik BMWP, oddelego-

wany do Europolu na stanowisko oficera

∏àcznikowego. Zarówno on, jak i jego kole-

dzy z pozosta∏ych jednostek narodowych

zajmujà si´ przede wszystkim wymianà in-

formacji. Ze wzgl´du na koniecznoÊç za-

pewnienia bezpieczeƒstwa i ochrony prze-

kazywanych danych artyku∏ 4 konwencji

Europolu stanowi w punkcie 2, ˝e „jed-

nostka narodowa jest jedynym organem po-

Êredniczàcym w kontaktach mi´dzy Euro-

polem a w∏aÊciwymi w∏adzami krajowymi”.

Do Francji, a konkretnie do Sekretariatu

Generalnego Interpolu w Lyonie, uda∏ si´

niedawno nadkom. Krzysztof K∏´bek

z KGP, absolwent WSPol. i dziennikarstwa.

Od stycznia 2003 roku pracowa∏ w Mi´dzy-

narodowym Trybunale Karnym w Hadze.

Teraz w Interpolu zajmowaç si´ b´dzie

zwalczaniem wschodnioeuropejskiej prze-

st´pczoÊci zorganizowanej. ■
Przygotowa∏a

JOLANTA ÂLIFIERZ
zdj. archiwum

Nasi w Hadze
i w Lyonie



Naj...
¸ódê i ¸obez. 
Dwa Êwiaty w tym samym kraju. 
Policjanci w obu miastach zarabiajà 
jednak podobnie. 
W koƒcu lat 90. zrezygnowano bowiem 
z kategoryzacji jednostek.

...WI¢KSZA
¸ódê, 13 maja, piàtek. Naprawd´ feralny dzieƒ. Jakby

ma∏o by∏o obowiàzków przy zabezpieczeniu wizyty

premiera oraz festynów z okazji Dni ¸odzi, trafiajà si´

dwa zabójstwa. 

– U nas pracuje si´ w takim tempie – mówi 

komendant miejski Policji w ¸odzi podinsp. Aldona

Kostrzewa.

Tego samego dnia odbywa si´ uroczyste Êlubowa-

nie kilkudziesi´ciu nowicjuszy. ¸ódzka KMP to naj-

wi´ksza z komend miejskich i powiatowych – 1041

etatów policyjnych (2110 razem z komisariatami)

i 34 cywilne.

Ul. Piotrkowska – „kr´gos∏up” ¸odzi; na ulice miasta wychodzi
codziennie, zale˝nie od dnia i zmiany, od 30 do ponad 100
mundurowych

¸obez – czas pierwszej zmiany – ma∏e
szanse, by ujrzeç policyjny patrol

Kategoryzacja jednostek
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– Przy tej liczbie policjantów problemem jest znacz-

na rotacja kadr – kontynuuje pani komendant. 

– Mamy wielu m∏odych funkcjonariuszy, którzy nie

przepracowali nawet 5 lat i du˝à grup´ policjantów ze

sta˝em powy˝ej 20–25 lat. Ci ostatni odchodzà

na emerytury. W samym kwietniu mieliÊmy blisko

pi´çdziesiàt zwolnieƒ. Na szcz´Êcie, nie brakuje 

nowych ch´tnych.

W zagro˝onej strukturalnym bezrobociem ¸odzi

praca w Policji, gwarantujàca sta∏à pensj´ i tzw. socjal,

jest bardzo po˝àdana (atrakcyjne sà te˝ etaty cywilne

– ponad 200 ch´tnych na jedno miejsce). Nim nary-

bek przemieni si´ w pe∏nowartoÊciowych policjantów,

mija jednak sporo czasu. Tymczasem przest´pcy nie

zasypiajà gruszek w popiele. Realia 800-tysi´cznego

miasta, przez które przewija si´ dziennie co najmniej

drugie tyle osób, sprawiajà, ˝e policjanci majà tu

do czynienia ze wszystkimi rodzajami przest´pczoÊci,

choç dominuje „drobnica”.

– Nie mo˝emy zapewniç obywatelom sta∏ej ochrony

przed pospolitymi kradzie˝ami, do których dochodzi

niemal wsz´dzie – mówi podinsp. Kostrzewa. – Stara-

my si´ natomiast uczulaç ludzi, by sami nie u∏atwiali

roboty z∏odziejom. W∏aÊnie tà drogà uda∏o si´ nam

znacznie zredukowaç w∏amania do mieszkaƒ, ale to

równie˝ zas∏uga bardzo dobrej pracy patroli pieszych.

Ci´˝ar walki z pospolità przest´pczoÊcià spoczywa

g∏ównie na komisariatach, przerastajàcych obszarami

dzia∏ania i liczebnoÊcià kadry niejednà komend´ po-

wiatowà (np. KP I – oko∏o 190 etatów). Sekcje w ko-

mendzie miejskiej zosta∏y zredukowane do minimum.

– Nadzorujemy prac´ operacyjnà w komisariatach

oraz organizujemy wspó∏prac´ z innymi sekcjami,

w szczególnoÊci do walki z przest´pczoÊcià samocho-

dowà i z przest´pczoÊcià gospodarczà, a tak˝e sàsied-

nimi jednostkami, z którymi wymieniamy informacje

o podejrzewanych osobach – mówi naczelnik Sekcji

Kryminalnej nadkom. Pawe∏ Karolak. – Do nas nale˝y

te˝ wykrywanie sprawców: rozbojów, zabójstw, zgwa∏-

ceƒ oraz w∏amaƒ lub kradzie˝y, gdy w gr´ wchodzà

znaczne straty.

Sekcja dysponuje kolekcjà ponad 2000 fiszek ze

zdj´ciami kibiców, ich danymi personalnymi, a nawet

opisem miejsc, w których bywajà (nie do przecenienia

w mieÊcie, w którym dzia∏ajà dwa antagonistyczne

kluby sportowe). Trwa wprowadzanie zbioru do sieci

komputerowej. Opracowywana jest równie˝ skompu-

teryzowana wersja katalogu wszystkich osób notowa-

nych przez ∏ódzkà policj´. Naczelnik chwali podw∏ad-

nych, bo wykrywalnoÊç nieznacznie (dziesiàte cz´Êci

procenta), za to systematycznie, roÊnie, ale narzeka

te˝, ˝e... du˝o siedzà za biurkami.

– Winna jest biurokracja – t∏umaczy jego zast´pca

kom. Jacek Banachowicz. – KiedyÊ z˝era∏a pion docho-

dzeniowy, teraz kryminalny. Tu trafiajà post´powania

umorzone. Sà na nowo przyjmowane, na nowo doku-

mentuje si´ czynnoÊci. Zb´dna pisanina. Problemem

jest te˝ ewidencjonowanie dokumentów niejawnych.

Po spotkaniu ze êród∏em policjant musi taki doku-

ment sporzàdziç, a do tego w dwóch egzemplarzach

notatk´ czy meldunek informacyjny. Ka˝dy z tych pa-

pierów musi zaewidencjonowaç i dostarczyç do kance-

larii niejawnej itd. Pó∏ dnia z g∏owy.

Na odrywanie policjantów od ich podstawowej pra-

cy zwraca te˝ uwag´ naczelnik Sekcji Sztabu Policji

i Prewencji podinsp. Pawe∏ Gromiƒski.

– Obok dwóch klubów pi∏karskich mamy jeszcze

rugby, ˝u˝el, siatkówk´ i koszykówk´ – mówi. – Ró˝-

nego rodzaju rozgrywki odbywajà si´ praktycznie co

weekend. Wtedy zawsze znaczne si∏y (bywa, ˝e i kil-

kuset policjantów) zabezpieczajà imprez´, zamiast

w tym czasie byç na ulicach. 

Ich braku nie zrekompensujà kamery i system

wspomagania dowodzenia (SWD), choç niewàtpliwie

sà znakomitym wsparciem dla Policji. Dzi´ki nim uda-

∏o si´ zatrzymaç na goràcym uczynku kilku z∏odziei 

samochodów, wyeliminowano te˝ kradzie˝e rowerów

(w miejscu, w którym sta∏y si´ one wr´cz plagà).

Zmniejszy∏a si´ liczba przest´pstw i wykroczeƒ.

– Innà wymiernà korzyÊcià jest to, ˝e rejestrujemy

trzykrotnie wi´cej zg∏oszeƒ i mo˝emy reagowaç na nie

szybciej, ni˝ gdy nie mieliÊmy SWD – mówi zast´pca

naczelnika sekcji podinsp. Wojciech Psiurski.

– Kiedy tu przysz∏am, mówiono, ˝e mam „posprzà-

taç” – mówi komendant Kostrzewa. – Mo˝e i tak, ale

w znaczeniu organizacyjnym, a nie kadrowym. ¸ódê

plasuje si´ bardzo wysoko pod wzgl´dem skutecznoÊci

dzia∏ania funkcjonariuszy. I to nie wzi´∏o si´ znikàd.

Mam znakomitych policjantów. Trzeba by∏o tylko od-

budowaç u nich poczucie pewnoÊci siebie i wiar´, ˝e

to, co robià, robià dobrze, bo troszk´ utracili je po pa-

mi´tnych juwenaliach.

...MNIEJSZA
¸obez – komenda powiatowa w woj. zachodniopomor-

skim – 43 etaty (68 z komisariatami). 

– Cz´sto mówi´, ˝e jesteÊmy ma∏à rodzinà – stwier-

dza komendant powiatowy Policji w ¸obzie m∏. insp.

Robert Rzeênik. – Za ma∏à. Szczup∏y stan etatowy to

g∏ówna bolàczka. Dodatkowo wcià˝ obni˝a nam si´

Êrednia sta˝u policjantów. Dobrze, ˝e zosta∏a grupa

doÊwiadczonych funkcjonariuszy, którzy doradzajà

m∏odym.

LiczebnoÊç  kadry  bezpoÊrednio  rzutuje na styl

pracy ∏obeskiej policji. Ka˝dy grafik s∏u˝b uk∏adany

jest nie w rozdzieleniu na poszczególne piony, ale

wspólnie przez kierowników wszystkich s∏u˝b. Poli-

cjant ruchu drogowego musi wype∏niaç obowiàzki

prewencjusza. I odwrotnie. Inaczej nie mo˝na. Pro-

blemy i tak zaczynajà si´, gdy nadchodzi sezon urlo-

powy lub choruje par´ osób. Pró˝no by te˝ w pierw-

szej po∏owie dnia rozglàdaç si´ za patrolem na uli-

cach miasta. Po prostu, nie ma pierwszej zmiany 

patrolowej. 

– Nie staç nas na rutynowe rozsy∏anie patroli, nie

mamy do tego ludzi – mówi komendant. – Musimy

kierowaç ich bezpoÊrednio w miejsca, które mieszkaƒ-

cy sygnalizujà jako zagro˝one, albo tam, gdzie coÊ si´

zaczyna dziaç. Dobrze, ˝e pomocà s∏u˝à nam stra˝nicy

miejscy, z którymi organizujemy wspólne s∏u˝by.

Na terenie powiatu zaÊ mamy du˝e wsparcie ze stro-

ny stra˝ników leÊnych.

W ubieg∏ym roku powiat ∏obeski znalaz∏ si´ na dru-

gim miejscu w województwie, po Szczecinie,

pod wzgl´dem zagro˝enia przest´pczoÊcià. 

– To konsekwencja sytuacji w powiecie, który nie-

dawno zajmowa∏ pierwsze miejsce w Polsce

pod wzgl´dem poziomu bezrobocia – t∏umaczy ko-

mendant. – Teraz jesteÊmy na miejscu trzecim, ale nie

zmienia to faktu, ˝e 34–36 proc. doros∏ych

▲
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mieszkaƒców ¸obza nie ma pracy. Ludzie usi∏ujà jakoÊ

sobie radziç, nie zawsze w uczciwy sposób.

Najwi´cej jest drobnych przest´pstw, g∏ównie kra-

dzie˝y, np. telefonów komórkowych czy metalowych

elementów miejskiej infrastruktury (z przeznaczeniem

na z∏om), niewiele natomiast powa˝niejszych zdarzeƒ.

Bywajà jednak i takie.

– Pó∏ roku chodziliÊmy za dilerem, starajàc si´ zdobyç

dowody, które pozwoli∏yby na oskar˝enie go nie tylko

o posiadanie, ale w∏aÊnie o handel narkotykami – mówi

zast´pca komendanta powiatowego Policji kom. Irena

Lenkiewicz, nadzorujàca s∏u˝b´ kryminalnà. – Przy oka-

zji ustaliliÊmy kolejnych czterech dilerów i ich pomoc-

ników. 

Podczas „namierzania” pomocà s∏u˝y∏ Wydzia∏ Tech-

niki Operacyjnej z KWP w Szczecinie (dzieje si´ tak

cz´sto, gdy˝ w malutkim ¸obzie, gdzie ka˝dy ka˝dego

zna, miejscowym policjantom trudno zachowaç anoni-

mowoÊç), przy zatrzymaniach zaÊ grupa wsparcia ze

Stargardu Szczeciƒskiego.

– G∏ównego dilera zatrzymano, gdy mia∏ przy sobie

znaczne iloÊci amfetaminy i ecstasy – mówi kom. Len-

kiewicz. – Akcja mia∏a te˝ wymiar propagandowy. Gru-

pa przeprowadzi∏a jà w sposób wr´cz pokazowy w Êrod-

ku miasta, na oczach wielu ludzi. D∏ugo potem mówio-

no, ˝e z Policjà lepiej nie zadzieraç. 

Wspólnie z mediami i samorzàdem ∏obescy funkcjo-

nariusze tworzà obecnie powiatowà map´ zagro˝eƒ.

– Staramy si´ pobudziç Êrodowiska lokalne, wprowa-

dzajàc przy pomocy Wydzia∏u Komunikacji Spo∏ecznej

KWP, Fundacji „Razem bezpieczniej” i samorzàdów

wiele programów prewencyjnych – mówi komendant.

– Usi∏ujemy wpoiç ludziom bezpieczne zachowania, bo

czasem to ich niefrasobliwoÊç powoduje, ˝e stajà si´

ofiarami przest´pstwa. ■
PRZEMYS¸AW KACAK

zdj. autor, Pawe∏ Ostaszewski

Stanowisko dowodzenia w ¸odzi
Stanowisko dy˝urnego w ¸obzie

▲
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AWANS BEZ MOTYWACJI
Policjanci z ma∏ych jednostek b´dà przekonywaç, 

˝e jest ich ma∏o i ˝e mniejsza liczba zdarzeƒ jest

w koƒcu proporcjonalna do stanu zatrudnienia. Ich

obcià˝enie jest wi´c zbli˝one do tego, jakie majà funk-

cjonariusze w du˝ych jednostkach. Policjanci z wi´k-

szych komend wypomnà tym z mniejszych, ˝e zabój-

stwo zdarza si´ w miasteczkach raz na kilka lat,

a gangsterzy zaje˝d˝ajà tam od Êwi´ta. O ile mo˝na si´

zgodziç, ˝e na zwyk∏ych stanowiskach wykonawczych

obcià˝enie pracà mo˝e byç podobne, o tyle stanowiska

kierownicze nie dajà si´ w ˝aden sposób porównaç. Bo

jak tu mówiç, ˝e zarzàdzanie komendà powiatowà, czy

te˝ miejskà, która liczy powy˝ej 1500 etatów, wyglàda

tak samo, jak komendà poni˝ej 100 etatów? Czy ko-

mendanci i naczelnicy w tych jednostkach powinni za-

rabiaç podobnie i mieç ten sam stopieƒ etatowy? Nie. 

Obecnie komendantowi z ma∏ej, dobrze funkcjonu-

jàcej jednostki nie op∏aca si´ podjàç pracy w du˝ym

mieÊcie. Tak naprawd´ oprócz k∏opotów nic nie zy-

skuje. A wi´c po co si´ wysilaç? Komendanci woje-

wódzcy  cz´sto  dzielà  si´  spostrze˝eniami, ˝e nie

majà ch´tnych na stanowiska kierownicze. Dlaczego

tak si´ dzieje? Przez 15 lat istnienia Policji wszyscy

decydenci, wspierani przez zwiàzki zawodowe, dzieli-

li bied´ po równo. W warunkach niedoboru trudno

o racjonalny system motywacyjny. Ale dziÊ wyraênie

widaç, ˝e dalsze utrzymywanie takiego stanu nie ma

g∏´bszego sensu. Komendant komisariatu musi mieç

wyraêny cel – bodziec, aby zostaç komendantem po-

wiatowym. Ale te˝ komendant komisariatu o stanie

etatowym poni˝ej 30 osób musi widzieç sens, aby 

staraç si´ zostaç komendantem komisariatu

liczàcego 100 etatów. JeÊli nie zostanie wprowadzone

zró˝nicowanie wynagrodzenia i stopnia etatowego,

trudno b´dzie wykrzesaç motywacj´ do rozwoju ka-

riery. Trzeba wróciç do kategoryzacji biur komendy

g∏ównej, komend wojewódzkich, miejskich, powiato-

wych oraz komisariatów. 

NIKT NIE POWINIEN STRACIå 
Kategoryzacj´ jednostek trzeba przeprowadziç po uzy-

skaniu z bud˝etu pieni´dzy na znaczàce podwy˝ki.

Komendantom z jednostek pierwszej kategorii trzeba

wówczas do∏o˝yç wi´cej pieni´dzy ni˝ tym z kolej-

nych. Tak samo naczelnikom. Reszta policjantów, nie-

zale˝nie od kategorii jednostki, dosta∏aby podwy˝k´

adekwatnà do zajmowanego stanowiska. 

Reforma systemu przyzna-

wania stopni etatowych te˝ nie

dotyczy∏aby osób, które ju˝

stopnie te posiadajà. Ale nowo

powo∏ywani komendanci i na-

czelnicy muszà mieç Êwiado-

moÊç, ˝e ich droga awansu

na wy˝sze stopnie oznacza

przejÊcie do pracy w wi´kszych

jednostkach. 

A co z policjantami, którzy

pozostanà na stanowiskach

wykonawczych? Jak ich moty-

wowaç? Jednym z rozwiàzaƒ

jest stworzenie Êcie˝ki tzw.

awansu poziomego. Pierwsze,

lecz jeszcze niewystarczajàce,

kroki poczyniono ca∏kiem niedawno, stwarzajàc szan-

s´ awansu finansowego na tym samym stanowisku, 

poprzez wzrost mno˝nika (wed∏ug którego oblicza si´

wysokoÊç pensji) o 0,1 po nienagannym przepracowa-

niu ka˝dych kolejnych 2 lat. Czy sà to dzia∏ania wy-

starczajàce? Zapewne nie. Co mo˝na zrobiç wi´cej?

Nale˝y wróciç do tzw. wide∏ek, czyli mo˝liwoÊci awan-

su finansowego bez koniecznoÊci zmiany stanowiska.

Któ˝ z nas nie zna przypadku, kiedy ch´ç zarobienia

wi´kszych pieni´dzy doprowadzi∏a Êwietnego detek-

tywa, eksperta lub dzielnicowego na stanowisko kie-

rownicze, gdzie si´ m´czy∏ i sprawia∏ wy∏àcznie k∏opo-

ty nie tylko wy˝szym prze∏o˝onym, ale przede wszyst-

kim podw∏adnym? Kto z nas nie zna kazusu Êwietne-

go lekarza specjalisty, który zosta∏ nieudolnym dyrek-

torem szpitala? Wielu policjantów chcia∏oby zmieniç

swój status materialny, nie zmieniajàc rodzaju i miej-

sca pracy, stajàc si´ mistrzem w swoim fachu. Tu te˝

pomocà mog∏oby staç si´ przejÊcie do wi´kszej jed-

nostki, gdzie „wide∏ki” mog∏yby byç nieco bardziej

rozwarte w gór´. Trzeba si´ z tym problemem zmie-

rzyç. I dlatego warto ju˝ dziÊ o nim rozmawiaç. ■
MIROS¸AW SKONIECZNY

dyrektor 
Gabinetu Komendanta G∏ównego Policji

Kto straci, kto zarobi?
Czy policjantom op∏aca si´ awansowaç? 
Czy warto byç prze∏o˝onym? 
Zwolenników kategoryzacji jednostek, 
czyli zró˝nicowania zarobków w zale˝noÊci
od wielkoÊci komendy, jest prawdopodobnie 
tyle samo, co przeciwników.
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Upolitycznienie – tak si´ nazywa choroba, która
przez ostatnie lata niszczy Policj´, jej wizerunek
i prac´ policjantów. Zapad∏ na nià by∏y komendant
g∏ówny Antoni Kowalczyk, który przechodzi teraz
kuracj´ na ∏awie oskar˝onych. Mimo kolejnych
afer i zawirowaƒ personalnych policjanci pokazali
jednak, ˝e potrafià walczyç z przest´pczoÊcià: 
i tà zorganizowanà, i tà pospolità.

Policji 
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Tempo wydarzeƒ zwiàzanych z Policjà

w ostatnich czterech latach mo˝e 

zawróciç w g∏owie. Fotel ministra spraw

wewn´trznych czterokrotnie zmieni∏ w∏a-

Êciciela. Troszk´ rzadziej, bo jedynie dwu-

krotnie, zmieni∏ si´ sekretarz stanu nadzo-

rujàcy prac´ tej formacji. To chyba nieprzy-

padkowe, ˝e dok∏adnie tyle samo razy

zmieni∏ si´ „01” w Policji.

OTOCZENIE
Pierwszy w kolejnoÊci po opuszczeniu

przez Marka Biernackiego i jego ekipy

gmachu przy Batorego by∏ tercet: minister

Krzysztof Janik, wspomagany przez sekre-

tarza stanu Zbigniewa Sobotk´ i wykonujà-

cego ich polecenia komendanta g∏ównego

Antoniego Kowalczyka.

– Naprawd´ chyba nikt nie wiedzia∏, dla-

czego na szefa Policji Janik wybra∏ sympa-

tycznego, ale niczym niewyró˝niajàcego si´

komendanta sto∏ecznego – wspomina ofi-

cer komendy g∏ównej.

Kowalczyk zaczà∏ swoje urz´dowanie

w dobrym stylu. Porzuci∏ dotàd obowiàzu-

jàcà zasad´ wymiany ca∏ej kadry kierowni-

czej KGP. Pozostawi∏ m.in. Adama Rapac-

kiego, który nadal zajmowa∏ si´ Central-

nym Biurem Âledczym. Wkrótce jednak

rzàdy tego „sympatycznego krakusa” wcià-

gn´∏y ca∏à formacj´ w sam Êrodek politycz-

nej wojny. 

– Najpierw konflikt by∏ cichy. Zgrzyta∏o

wtedy mi´dzy komendantem g∏ównym

a jego zast´pcà o niezale˝noÊç CBÂ. Biuro

robi∏o kolejne powa˝ne sprawy, uderzajàc

w gangsterów, biznesmenów i powiàzanych

z nimi polityków. Walczàc o kontrol´

nad coraz bardziej Êmia∏ym CBÂ, Antoni

Kowalczyk sam ustanowi∏ si´ nadzorcà

Centralnego Biura Âledczego, marginalizu-

jàc rol´ Rapackiego – twierdzi jeden z roz-

mówców. – Nied∏ugo mia∏ za to zap∏aciç.

BOMBA STARACHOWICE
Ca∏y kraj dowiedzia∏ si´ o toczàcej si´ do-

tàd w zaciszu gabinetów przy Pu∏awskiej

wojnie w lipcu 2003 roku, z tekstu Anny

Marsza∏ek w „Rzeczpospolitej” pt. „Pose∏

SLD uprzedzi∏ o akcji Policji”.

– To by∏ wstrzàs. Nagle jasne si´ sta∏o, 

jakie by∏y kwalifikacje Antoniego do kiero-

wania firmà. Chcia∏ si´ wszystkim podobaç,

ale tak si´ nie da rzàdziç – wspomina 

dzisiaj ju˝ emerytowany policjant. 

Prokuratura, a nast´pnie sàd ustali∏y takà

sekwencj´ wydarzeƒ: komendant g∏ówny

informuje wiceministra Sobotk´ o zbli˝ajà-

cej si´ akcji Policji. Ten opowiada o niej

swoim partyjnym kolegom, którzy z kolei

dzwonià do lokalnych dzia∏aczy zwiàzanych

z bandytami.

– Wielu z nas wówczas pyta∏o: po co si´

nara˝aç, jeÊli tak niewiele liczysz si´ dla

prze∏o˝onych? Przecie˝ w tej akcji mogli

zginàç policjanci, którzy ,,pod przykry-

ciem’’ rozpracowywali grup´ ze Staracho-

wic – mówi oficer z CBÂ.

NAUKA POSZ¸A W LAS
Prokurator nie czu∏ respektu przed Anto-

nim Kowalczykiem, który wkrótce musia∏

ustàpiç. Jego fotel zajà∏ Leszek Szreder.

W resorcie Zbigniewa Sobotk´ zastàpi∏ po-

se∏ SLD z woj. lubuskiego Andrzej Brach-

maƒski.

Tak jak dobrze zaczà∏ swoje urz´dowanie

Antoni Kowalczyk, tak fatalnie przysz∏o

wystartowaç Szrederowi. Nim wszed∏ jesz-

cze do swojego gabinetu, ju˝ mia∏ przygo-

towane przez ust´pujàcy uk∏ad dymisje dla

szanowanych powszechnie zast´pcy ko-

mendanta g∏ównego Policji Adama Rapac-

kiego i dyrektora Centralnego Biura Âled-

czego Kazimierza Szwajcowskiego oraz

Bogu ducha winnego W∏adys∏awa Pad∏o,

pierwszego zast´pcy komendanta g∏ów-

nego.

Szreder wielokrotnie póêniej pytany, dla-

czego wystàpi∏ z wnioskiem o odwo∏anie

genera∏ów, nie potrafi∏ tego jasno wyt∏uma-

czyç. 

– Mimo ˝e zwolnionym szefom nie sta∏a

si´ wielka krzywda, to szeregowy funkcjo-

nariusz zrozumia∏ z tego jedno: nie wychy-

laj si´, bo ciebie nie wyÊlà do Wilna, Hagi

czy Katowic, tylko na zielonà trawk´ – mó-

wi oficer sekcji kryminalnej komendy 

powiatowej Policji.

ZAPA¸ REFORMACJI
Komendant Szreder, chcàc uciec od polity-

ki, zajà∏ si´ tym, w czym czu∏ si´ mocny

po doÊwiadczeniach w Gorzowie i Gdaƒsku

– reformà struktur Policji. Publicznie po-

wtarza∏, ˝e chce przebudowaç policyjnà

central´ tak, aby mog∏a w sposób nowocze-

sny i skuteczny zarzàdzaç ponad 100-ty-

si´cznà firmà. 

Na czele grupy reformatorów stanà∏ in-

spektor Krzysztof Staraƒczak. Energiczne-

mu, pe∏nemu pomys∏ów, nowoczeÊnie my-

Êlàcemu oficerowi tym razem jednak nie

posz∏o tak dobrze, jak w du˝o mniejszej

jednostce, jakà by∏a KMP w Elblàgu.

– Staraƒczak, tworzàc plany zmian, od-

cià∏ si´ od Êwiata zewn´trznego. Mo˝e wraz

ze swoimi wspó∏pracownikami nie chcieli

straciç impetu? Pewnie bali si´, ˝e starzy

wyjadacze z Pu∏awskiej powstrzymajà ich

Êmia∏e pomys∏y. Ale tym samym reformato-

rzy przestali s∏uchaç w ogóle jakichkolwiek

uwag – jeden z rozmówców przypomina

klimat dni, w których zapada∏y decyzje

o przysz∏ym kszta∏cie KGP. 

W ten sposób dosz∏o do likwidacji dwóch

wa˝nych dla funkcjonowania Policji struk-

tur: Biura Koordynacji S∏u˝by Kryminalnej

i Biura Koordynacji S∏u˝by Prewencyjnej.

W to miejsce powsta∏ moloch: Biuro Takty-

ki Zwalczania Przest´pczoÊci. 

– Po reformie nikt ju˝ nie wiedzia∏, gdzie

w centrali szukaç wsparcia – mówi jeden

z komendantów wojewódzkich.

Szrederowi uda∏o si´ jednak zbudowaç we

wszystkich województwach wydzia∏y anty-

korupcyjne oraz komórki wywiadu krymi-

nalnego. Lepsze rozpoznanie przynios∏o

wzrost wykrywalnoÊci. Komendant g∏ówny

przecià∏ te˝ nepotyczne ciàgoty kadrowców

i zdo∏a∏ przeforsowaç nowy, konkursowy sys-

tem naboru do Policji. Ostatnio ekipa Szre-

dera zg∏osi∏a do MSWiA wiele pomys∏ów

zmierzajàcych do uwolnienia Policji od naci-

sków politycznych. Sejm nie zdà˝y, co praw-

da, zajàç si´ tymi propozycjami, ale widaç,

˝e Policja uÊwiadomi∏a ju˝ sobie, ˝e upoli-

tycznienie to jej najpowa˝niejsza choroba.

KADRY
Âwiat polityczny nie chcia∏ pozwoliç na to,

aby  komendant  g∏ówny  zajà∏  si´  jedynie

portret
w∏asny

▲
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reformowaniem Policji. Jedna z wymuszo-

nych decyzji kadrowych okaza∏a si´ bombà

z opóênionym zap∏onem. Chodzi o Janusza

Tkaczyka, który, jako komendant woje-

wódzki w Olsztynie, popad∏ w konflikt

z miejscowymi notablami. Na wyraêne ˝y-

czenie polityków straci∏ swój gabinet. Zale-

dwie kilka dni póêniej komendant g∏ówny

znów si´gnà∏ po jego umiej´tnoÊci. Po tra-

gedii w czasie juwenaliów dosta∏ zadanie

przywrócenia zaufania do ∏ódzkiej policji. 

KOTERIE
Tkaczyk odbudowa∏ to zaufanie na tyle

mocno, ˝e dziennikarze lokalnego dodatku

„Gazety Wyborczej” w ogóle nie zweryfiko-

wali uzyskanych od niego informacji. Opo-

wieÊç komendanta wojewódzkiego by∏a

podstawà do napisania nieprawdziwego 

artyku∏u o gangu dzia∏ajàcym w Komendzie

G∏ównej Policji.

Najwi´kszym przegranym tego kryzysu

nie by∏ jednak Janusz Tkaczyk, który szyb-

ko zap∏aci∏ za skandal utratà stanowiska

i odpowiada teraz przed prokuratorem.

Ucierpia∏a ca∏a Policja. Mimo ˝e zaprzecze-

nia KGP natychmiast posz∏y w Êwiat (kon-

ferencje by∏y transmitowane na ˝ywo), to

wysocy rangà oficerowie w prywatnych roz-

mowach dzielili si´ obawami, ˝e sprawa

mo˝e byç „pogmatwana”. 

– Niejedna afera, w którà zamieszani 

byli policjanci z Pu∏awskiej w Warszawie,

nie zosta∏a wyjaÊniona do koƒca. Wol´, aby

okaza∏o si´ nieprawdà, ˝e naczelnikiem

CBÂ w Olsztynie ktoÊ manipulowa∏, ale to

takie prawdopodobne – mówi jeden szefów

komendy wojewódzkiej. 

Sprawa Tkaczyka unaoczni∏a, jak wielo-

letnie wp∏ywy polityków przyczyni∏y si´

do powstania w Policji rozmaitych koterii,

które rozgrywajà w∏asne interesy, od lat

kontestujàc poczynania kolejnych szefów

KGP.

BÓL OCZYSZCZANIA
Wbrew pozorom, ostatnie cztery lata to dla

Policji nie tylko pasmo niekoƒczàcych si´

wpadek, afer ma∏ych i wielkich. Bez du˝ej

lupy w r´ku mo˝na dostrzec tak˝e sukcesy

i blaski pracy policjantów. W koƒcu ˝aden

z g∏oÊnych skandali nie ujrza∏by Êwiat∏a

dziennego, gdyby nie dobra praca policyj-

nych s∏u˝b wewn´trznych.

– By∏a ogromna pokusa, aby nie zauwa-

˝yç tej cudownej przemiany kokainy w pro-

szek do pieczenia – przyznaje w rozmowie

funkcjonariusz CBÂ.

Sumà ró˝nych uczciwych wyborów po-

dejmowanych przez policjantów z ¸odzi,

Starachowic, Opola i z wielu innych miast

sà Êledztwa prokuratorskie i seria tekstów

w gazetach, tak˝e o skorumpowanych

funkcjonariuszach.

– Podatnicy p∏acà na uczciwà, skutecznà

Policj´, dlatego oczyszczamy w∏asne szere-

gi. Warto jednak zauwa˝yç, ˝e jesteÊmy

jednym z nielicznych Êrodowisk zawodo-

wych, o ile nie jedynym, które stara si´ do-

konaç samooczyszczenia – mówi Zbigniew

Matwiej, oficer prasowy CBÂ.

Tendencja do „czyszczenia szeregów”,

która pojawi∏a si´ w Policji w po∏owie

lat 90., nie jest tylko sloganem, po który

si´gajà komendanci naciskani przez

dziennikarzy. Wystarczy przeÊledziç jakà-

kolwiek dyskusj´ prowadzonà na interne-

towym forum policyjnym (www.ifp.pl).

Choçby wtedy, gdy dwóch policjantów

z zielonogórskiego CBÂ wsiad∏o za kie-

rownic´ po pijaku: ,,Dla debili, którzy je˝-

d˝à po pijanemu – ZERO LITOÂCI!!!

ka˝dy taki çwok to potencjalny zabójca!!!”

– napisa∏ „Labor”.

„Wiadomo, ˝e dla je˝d˝àcych po pijaku

nie ma ˝adnego wyt∏umaczenia. No, poza

pos∏ami i innymi z immunitetami” – doda-

je „Diabe∏”.

„Powiem krótko takim: WON!’’ – skwi-

towa∏ rozmow´ „S∏awek”, policjant z woje-

wództwa lubuskiego.

Na 20 osób, które si´ wypowiedzia∏y, nie

ma ani jednego t´skniàcego za wcale nie-

odleg∏ymi czasami, gdy wykrycie pijanych

funkcjonariuszy za kierownicà skoƒczy∏oby

si´ odwiezieniem ich do domu.

¸atwo zauwa˝yç, ˝e si∏à Policji 
sà jej ludzie. I nowe myÊlenie

o „firmie”, które z trudem przebija
si´ z do∏ów do góry.

▲
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WWW.OTWARCIE.PL
Przywo∏ane ju˝ internetowe forum policyj-

ne i podobne (np. www.policjanci.com) sà

najbardziej widocznym znakiem rewolucji,

jaka ma miejsce w myÊleniu policjantów.

Policjanci zacz´li g∏oÊno mówiç o tym, co

ich boli. Na www.ifp.pl mo˝na znaleêç 

rzeczy, których, o dziwo, pró˝no szukaç

na oficjalnych stronach Policji. Od tak

oczywistych, jak zarzàdzenia komendanta

g∏ównego, przez omówienia spraw socjal-

nych, do ˝ywej dyskusji na ka˝dy temat.

– Forum za∏o˝yliÊmy trzy lata temu,

chcàc stworzyç miejsce do rozmów mi´dzy

sobà o zawodowych problemach – mówi

„Roztroopek”, policjant z województwa

podkarpackiego, jeden z administratorów

ifp. 

Przyznaje, ˝e tempo, z jakim rozwija si´

forum, zaskoczy∏o twórców.

– W tej chwili miesi´cznie odwiedza nas

oko∏o 30 tysi´cy osób. Ta liczba stale roÊnie

– „Roztroopek” nie chce zgadywaç, ilu spo-

Êród goÊci forum to policjanci. 

JeÊli tylko co trzeci, to i tak oznacza,

˝e 10 tysi´cy policjantów Êledzi dyskusje

o wszelkich aspektach funkcjonowania Po-

licji i bierze w nich udzia∏. Zainteresowani

cywile, w wielu przypadkach przyszli funk-

cjonariusze, stàd czerpià wiedz´ o „firmie”. 

– Czasami mam wra˝enie, ˝e przejmuje-

my rol´ zwiàzków zawodowych. Wiele

z problemów opisywanych na forum znaj-

duje szybkie rozwiàzanie – mówi „Roztro-

opek”.

To bardzo ró˝ne sprawy: od ˝ony poli-

cjanta, poszukujàcej pomocy w walce 

z alkoholizmem m´˝a, po pomys∏y na refor-

m´ Policji.

W bud˝ecie Policji nie znalaz∏a si´ ani

z∏otówka, dzi´ki której twórcy ifp mogliby

choçby wykupiç miejsce na serwerach, czy

zap∏aciç za adres internetowy. Gdy jednak

na ich stronie pojawi∏ si´ pe∏ny zestaw dru-

ków procesowych, Wydzia∏ Standaryzacji

w Biurze Taktyki Zwalczania Przest´pczo-

Êci natychmiast to zauwa˝y∏. Do wszyst-

kich jednostek Policji trafi∏a informacja, ˝e

druki za darmo mo˝na Êciàgaç ze strony ifp. 

– Czasem trudno nam nadà˝yç za dysku-

sjà, bo ka˝dy post wczeÊniej czytamy. Nie

chcemy dopuÊciç do sytuacji, ˝e pojawià si´

jakieÊ tajemnice. Bywa trudno, tym bar-

dziej ˝e mo˝emy poÊwi´ciç forum jedynie

swój wolny czas, zabierajàc go rodzinie

– opowiada „Roztroopek”. – Wkrótce za-

mierzamy przekszta∏ciç proste forum inter-

netowe w du˝y portal o naszej firmie.

¸atwo zauwa˝yç, ˝e si∏à Policji sà jej 

ludzie. I nowe myÊlenie o „firmie”, które

z trudem przebija si´ z do∏ów do góry. 

AKCENT OPTYMISTYCZNY
Mimo zawirowaƒ, b∏ota spadajàcego

na mundur, komendantów na ∏awach oskar-

˝onych Policja... radzi sobie nieêle z prze-

st´pczoÊcià. Tak przynajmniej wynika ze

statystyk, do których nawet zdystansowany

dziennikarz musi si´gnàç. Na ich niedosko-

na∏oÊç wskazujà g∏oÊne afery z kreowaniem

wyników pracy, ale nawet tacy sceptycy, jak

profesor Siemaszko musieli przyznaç, ˝e

w Polsce nastàpi∏ w ostatnich latach realny

spadek przest´pczoÊci.

Równie˝ badania, niezale˝nego przecie˝

od Policji, CBOS wskazujà, ˝e Polacy czujà

si´ coraz bezpieczniej. Przekonanie, ˝e ˝y-

jemy w bezpiecznym kraju od 2001

do 2005 roku wzros∏o z 18 do 46 procent.

Swoje najbli˝sze otoczenie ocenia w ten

sposób ju˝ 78 procent pytanych, podczas

gdy jeszcze cztery lata temu jedynie

68 procent.

– Policjanci naprawd´ potrafià pracowaç,

wiedzà, o co w tym wszystkim chodzi. Sze-

fowie muszà im jednak stworzyç mo˝li-

woÊci prawne i finansowe. Wystarczy, ˝e

nie b´dà przeszkadzaç i od czasu do czasu

pomogà – mówi oficer pra-

cujàcy w warszawskim ko-

misariacie. ■
ROBERT ZIELI¡SKI

dziennikarz ,,Super Expressu’’
ziroc@tlen.pl

zdj. Micha∏ Rozbicki, KWP Wroc∏aw 
i Pawe∏ Ostaszewski
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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

RE
KL

AM
A

(po∏àczenie p∏atne)
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Prze∏o˝ony 
i podw∏adny

cd.
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STRZELIN –
„JA TU RZÑDZ¢...”

Od kilku miesi´cy trwa konflikt mi´dzy komendan-

tem a cz´Êcià za∏ogi KPP w Strzelinie (woj. dolnoÊlà-

skie). Ludzie sà podzieleni na dwa obozy. Jedni zarzu-

cajà m∏. insp. Antoniemu Kurpielowi despotyzm, szy-

kanowanie, tworzenie z∏ej atmosfery pracy, drudzy mó-

wià, ˝e jest on po prostu bardzo wymagajàcy. Zwiàzek

zawodowy policjantów uchwali∏ wotum nieufnoÊci dla

komendanta, zwiàzek zawodowy pracowników cywil-

nych broni go. Kurpiela bronià te˝ prze∏o˝eni z KWP,

podkreÊlajàc, ˝e strzeliƒska komenda jest w czo∏ówce

jednostek w województwie, a to niewàtpliwie jego za-

s∏uga. Bardzo dobrze oceniajà komendanta w∏adze

Strzelina. Co do efektów wszyscy sà zgodni,

PROBLEM TKWI W METODACH...
Zwiàzkowcy o wadach komendanta mogà mówiç 

godzinami. Przytaczajà dziesiàtki przyk∏adów. O tym,

jak przy obcych ludziach zwymyÊla∏ policjanta za to, ˝e

remontowa∏ samochód w warsztacie, do którego

w∏aÊciciela by∏y zastrze˝enia, i policjant, czujàc si´

zniewa˝ony, z∏o˝y∏ pozew do sàdu. O tym, jak rano, 

jadàc do pracy, osobiÊcie kontroluje s∏u˝b´ patrolowà

na ulicach miasta i nie ma dnia, ˝eby si´ do czegoÊ nie

przyczepi∏. O tym, jak da∏ policjantom nauczk´, zabie-

rajàc radiostacje z radiowozu, który zostawili otwarty

na podwórku komendy. O tym, ˝e jak idzie koryta-

rzem, to wszyscy uciekajà, ˝eby tylko nie wejÊç mu

w oczy. O tym, ˝e krzyczy, pogania, obra˝a, ˝e pozba-

wi∏ g∏osu Êredni szczebel kierowniczy, o wszystkim 

decyduje sam, r´cznie sterujàc funkcjonariuszami... 

– W ka˝dym podw∏adnym szuka tylko s∏abych

punktów – mówi nadkom. Jacek Osych, przewodni-

czàcy policyjnego zwiàzku. Osych zosta∏ w ubieg∏ym

roku ukarany dyscyplinarnie za to, ˝e, pe∏niàc s∏u˝b´

dy˝urnego, nie wys∏a∏ za∏ogi na interwencj´.

– Tak naprawd´ to od tego zdarzenia rozpoczà∏ si´

konflikt w Strzelinie – mówi przewodniczàca NSZZ

Policjantów KWP we Wroc∏awiu Irena Dykier. 

Strzeliƒscy zwiàzkowcy skar˝à si´, ˝e komendant

Kurpiel lubi karaç i to cz´sto bezzasadnie. W ubieg∏ym

roku w komendzie przeprowadzono 9 post´powaƒ

dyscyplinarnych. Ich zasadnoÊç i prawid∏owoÊç badali 

PRZEDSTAWICIELE RZECZNIKA 
PRAW OBYWATELSKICH. 
Do trzech post´powaƒ mieli zastrze˝enia, stwierdza-

jàc, ˝e wykroczenia pope∏nione przez policjantów 

by∏y b∏ahe, na co wczeÊniej zwracali uwag´ funkcjona-

riusze prowadzàcy post´powanie wyjaÊniajàce, a mimo

to komendant dyscyplinark´ wszczà∏. Wed∏ug przed-

stawicieli RPO dowodzi to jego „determinacji w dà˝e-

niu do ukarania”. 

– Zwiàzkowcy mówià, ˝e tylko by kara∏? A o tym, ilu

by∏o nagrodzonych, nie mówili? – broni swojego szefa

jego zast´pca m∏. insp. Zdzis∏aw Kaczmarek. – Fun-

dusz nagrodowy wyczerpaliÊmy w ubieg∏ym roku ju˝

we wrzeÊniu i komendant wyst´powa∏ do KWP, ˝eby

nam do∏o˝ono pieni´dzy. Szef mo˝e i ma nie∏atwy cha-

rakter, ale zwiàzkowcy nie pomagali mu, nie rozma-

wiali o pretensjach za∏ogi, tylko zacz´li wojn´ i groma-

dzenie „kwitów”.

Pod uchwa∏à o wotum nieufnoÊci w stosunku do ko-

mendanta podpisa∏o si´ 50 osób spoÊród 82 zatrudnio-

nych w komendzie. DziÊ niektórzy mówià, ˝e cz´Êç

tych podpisów by∏a wymuszona na zasadzie, ˝e kto nie

z nami, ten przeciwko nam. 

Konflikt bada∏a komisja powo∏ana przez komendan-

ta wojewódzkiego, w sk∏ad której wchodzili m.in.: na-

czelnik inspektoratu, psycholog, przewodniczàca

zwiàzków zawodowych w KWP. 

NA ROZMOWY Z PSYCHOLOGIEM 
anonimowo przychodzili policjanci i pracownicy cywilni

o ró˝nym sta˝u i z ró˝nych stanowisk. Wielu z nich skar-

˝y∏o si´ na komendanta, na jego sposób zarzàdzania jed-

nostkà, ale byli te˝ tacy, którzy go bronili, twierdzàc, ˝e

konflikt nakr´cajà zwiàzki zawodowe. Potem, na wnio-

sek zwiàzkowców, odby∏o si´ spotkanie ca∏ej za∏ogi z m∏.

insp. Kurpielem w obecnoÊci zast´pcy komendanta wo-

jewódzkiego i przewodniczàcej policyjnego zwiàzku

z KWP. Trwa∏o kilka godzin. Mówili komendantowi

w oczy, jakie majà do niego pretensje, ale te˝ dyskuto-

wali mi´dzy sobà. Kurpiel publicznie przeprosi∏ tych,

których swoim zachowaniem obrazi∏, przeprosi∏ te˝ 

(zaocznie, bo by∏ nieobecny) policjanta, któremu ubli˝y∏

w warsztacie samochodowym. Ustalono, ˝e podejmà

3-miesi´cznà prób´ – komendant wyciàgnie wnioski

z tego, co mu zarzucono, za∏oga da mu szans´.

– PRZEANALIZOWALIÂMY NIEDOSKONA¸OÂCI 
w sposobie kierowania jednostkà przez m∏. insp. Kurpie-

la – mówi zast´pca komendanta wojewódzkiego we

Wroc∏awiu insp. Zbigniew Maciejewski. – Ma on du˝e

poczucie obowiàzku i stawia spore wymagania, ale, jak

widaç, wyznaczajàc ambitne cele swojej za∏odze, zbyt

ma∏o czasu poÊwi´ca∏ na rozmowy, na problemy zawodo-

we, a tak˝e osobiste pracowników. Du˝o o tym rozma-

wialiÊmy. Sytuacja w jednostce by∏a dla niego bolesnà

lekcjà, z której wyciàgnà∏ wnioski. Moim zdaniem, jeÊli

b´dzie dobra wola zwiàzków i za∏ogi, to relacje w tej 

komendzie powinny ulec zdecydowanej poprawie.

Innego zdania sà pracownicy Biura Rzecznika Praw

Obywatelskich. 

Na podstawie rozmów z policjantami oraz po zbada-

niu  dokumentacji  z post´powania  wyjaÊniajàcego

prowadzonego przez Inspektorat KWP we Wroc∏awiu

stwierdzajà, ˝e w KPP w Strzelinie 

MIA¸ MIEJSCE MOBBING. 
Przytaczajà wypowiedzi policjantów: „Dojdzie do

tego, ˝e ktoÊ kiedyÊ strzeli sobie w ∏eb”, „Tu ktoÊ zro-

bi coÊ z∏ego sobie albo jemu”, „Tu mo˝e dojÊç do nie-

szcz´Êcia, wszyscy nosimy broƒ”. Zwracajà uwag´, ˝e

„dodatkowym czynnikiem nasilajàcym napi´cie i dys-

komfort policjantów jest brak zaufania do instytucji

i mechanizmów kontroli funkcjonujàcych w Policji”.

Przedstawiciele RPO uwa˝ajà, ˝e mimo i˝ komendant

Kurpiel dostrzeg∏ koniecznoÊç zmiany sposobu kiero-

Konflikty mi´dzy podw∏adnymi a prze∏o˝onymi zdarzajà si´ w Policji 
coraz cz´Êciej. Ich rozwiàzywania wszyscy uczà si´ dopiero w praktyce.
Wnioski wyciàgajà na ogó∏ tylko zainteresowani i, jak dotàd, nie sà one
przedmiotem g∏´bszych analiz, dlatego wszyscy, za ka˝dym razem,
zaczynajà od zera...
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wania jednostkà, to „pozostawienie go na zajmowa-

nym stanowisku mo˝e doprowadziç do nieszcz´Êcia

zarówno po stronie samego komendanta, jak i podle-

g∏ych mu funkcjonariuszy”.

Z tà opinià nie zgadza si´ pewna cz´Êç pracowników

KPP w Strzelinie. Napisali skarg´ do profesora Zolla,

zarzucajàc jego przedstawicielom, ˝e, badajàc spraw´,

oparli si´ wy∏àcznie na wypowiedziach jednej strony,

tzn. osób wskazanych przez zarzàd zwiàzku zawodo-

wego. Wymow´ tego pisma os∏abia jednak fakt, i˝ pod-

pisali je anonimowo: „Policjanci z KPP w Strzelinie”.

– Konflikt zaszed∏ ju˝ tak daleko, ˝e ˝adne rozwià-

zanie nie b´dzie tu dobre. JeÊli komendant wojewódz-

ki odwo∏a Kurpiela, to mo˝e byç niebezpieczny prece-

dens. Dowód na to, ˝e zwiàzki zawodowe mogà wymu-

szaç decyzje kadrowe i zmieniaç niewygodnych sze-

fów. JeÊli go pozostawi, to konflikt w tej jednostce

i podzia∏ na dwa obozy nigdy nie ustanà – mówi 

proszàcy o anonimowoÊç oficer z KWP.

WARSZAWA –
„MO˚ECIE SI¢ ZWOLNIå”

Dla policjantów z komendy rejonowej Warszawa-

-ÂródmieÊcie kroplà, która przela∏a kielich goryczy, 

by∏y s∏owa pani zast´pcy komendanta podczas jednej

z odpraw: 

,,JAK WAM SI¢ NIE PODOBA 
praca w Policji, to jest du˝o wolnych miejsc w kasach

Biedronki i w innych supermarketach”... 

Funkcjonariusze napisali w skardze do komendanta

sto∏ecznego, ˝e prze∏o˝eni ich nie szanujà i êle traktu-

jà, ˝e potrafià tylko straszyç i karaç, ˝e dbajà wy∏àcznie

o wyniki, bo od tego zale˝y ich kariera, ˝e policjanci sà

niesprawiedliwie oceniani, ˝e nigdy nie mogà liczyç

na pomoc itp. Lista zarzutów pod adresem prze∏o˝o-

nych by∏a d∏uga. Najwi´cej pretensji mieli do zast´p-

cy komendanta rejonowego oraz dwóch naczelników. 

Skarga by∏a anonimowa, ale od pewnego czasu da∏a

si´ zauwa˝yç rosnàca liczba wizyt policjantów z tej

jednostki u psychologa. 

– To mog∏o potwierdzaç sytuacj´ opisanà w anoni-

mie. Uzna∏em, ˝e trzeba jà szybko zbadaç i podjàç

Êrodki zaradcze. Nie dopuÊciç, ˝eby konflikt si´ po-

g∏´bia∏, bo to ma z∏y wp∏yw na prac´ jednostki – mówi

nadinsp. Ryszard Siewierski. 

Sprawà zajà∏ si´ inspektorat, do wspó∏pracy w∏àczo-

no psychologów. Sporzàdzili oni ankiet´ z∏o˝onà 

z 20 pytaƒ dotyczàcych relacji mi´dzyludzkich i at-

mosfery w jednostce, sposobów motywowania poli-

cjantów, problemów w s∏u˝bie. Ankiet´ przeprowa-

dzono anonimowo wÊród 122 policjantów. 

– Jej wyniki nie by∏y budujàce – mówi psycholog

Magdalena ˚aboklicka-Madziar.

ANKIETA POTWIERDZI¸A, 
a nawet rozszerzy∏a zarzuty zawarte w skardze do ko-

mendanta sto∏ecznego. Psychologowie omówili jà

z komendant rejonowà m∏. insp. Annà Pobiedziƒskà.

Efektem by∏y jej dwa spotkania z za∏ogà, podczas któ-

rych policjanci powiedzieli, co ich boli. Pobiedziƒska

powa˝nie wzi´∏a sobie do serca te uwagi, przeanalizo-

wa∏a zarzuty, skargi i postulaty.

– Cz´Êç z nich dotyczy∏a sposobu bycia niektórych

prze∏o˝onych. Przeprowadzi∏am z nimi rozmowy

i dziÊ, po up∏ywie kilku miesi´cy, uwa˝am, ˝e sytuacja

si´ zmieni∏a. Cz´Êç postulatów dotyczy∏a organizacji

s∏u˝by i kilka z nich uwzgl´dniliÊmy, by∏y te˝ jednak

niemo˝liwe do spe∏nienia, jak np. rezygnacja z kami-

zelek odblaskowych w s∏u˝bie czy wyposa˝enie

wszystkich patroli w narkotesty. Wiele skarg policjan-

tów dotyczy∏o ci´˝kiej s∏u˝by, trudnych rejonów, bra-

ków w wyposa˝eniu, niskich p∏ac i premii. Zmartwi∏

mnie ten poziom frustracji, ale sà to, niestety, sprawy

od nas niezale˝ne – mówi komendant Pobiedziƒska. 

Zacz´∏a cz´Êciej ni˝ przedtem braç udzia∏ w odpra-

wach, wi´cej te˝ rozmawia z policjantami. Po trzech

miesiàcach przeprowadzi∏a drugà ankiet´ i uwa˝a, ˝e

sporo si´ zmieni∏o na lepsze. 

Z rozmów z policjantami wynika, ˝e relacje z prze∏o-

˝onymi troch´ si´ poprawi∏y, zw∏aszcza ˝e odszed∏ je-

den z tych, do którego by∏o wiele pretensji. Nadal jest

jednak du˝o frustracji, ale zaradziç by jej mogli raczej

rzàdzàcy krajem ni˝ szefowie komisariatów. 

DOBRE WYNIKI –
Z¸A ATMOSFERA

O komendancie Kurpielu prze∏o˝eni mówià, ˝e to

pasjonat policyjnej pracy, bardzo wymagajàcy od siebie

i od innych, i ˝e nie wszyscy jego podw∏adni wytrzy-

mujà ciÊnienie tych wymagaƒ. O swojej zast´pczyni,

na którà  skar˝à  si´  funkcjonariusze, jej prze∏o˝ona

komendant Pobiedziƒska mówi, ˝e to „twarda baba”

i byç mo˝e m´˝czyzn boli, i˝ trzyma wszystkich krót-

ko, pilnuje dyscypliny i wymaga wyników w s∏u˝bie. 

– Czy jednak trzeba przy tym traktowaç ludzi lek-

cewa˝àco, obra˝aç ich? Czy po spotkaniu z takim prze-

∏o˝onym podw∏adny musi pó∏ dnia dochodziç do sie-

bie? Czy oprócz wyników liczy si´ te˝ cz∏owiek?

– pytajà policjanci zarówno w Strzelinie, jak i na

warszawskim ÂródmieÊciu.

– Od lat na wszystkich naradach s∏u˝bowych mówi

si´ tylko o wynikach. Nikogo nie obchodzà relacje

mi´dzyludzkie, a problemy czy konflikty sà skrz´tnie

skrywane. Od czasu do czasu wybuchajà i dopiero, gdy

sprawa jest na ostrzu no˝a, prowadzi si´ rozmowy

i mediacje – mówi Irena Dykier. – A mo˝e nale˝a∏oby

stworzyç mechanizmy wczeÊniejszego rozpoznawania

narastajàcego konfliktu? I uwzgl´dniç je w szkoleniu

policyjnych mened˝erów? ■
EL˚BIETA SITEK

zdj. Wojciech Basiƒski

PS. W chwili gdy oddawaliÊmy do druku ten numer

miesi´cznika, w KPP w Strzelinie zakoƒczy∏a prac´

kolejna komisja z∏o˝ona z przedstawicieli komendanta

wojewódzkiego i zarzàdu wojewódzkiego zwiàzków

zawodowych. Przeprowadzono anonimowà ankiet´

oraz rozmawiano ze wszystkimi funkcjonariuszami

i pracownikami komendy na temat relacji z komen-

dantem Kurpielem. Przewa˝ajàca wi´kszoÊç by∏a zda-

nia, ˝e sytuacja uleg∏a wyraênej poprawie. Jednak pod-

czas spotkania zast´pcy komendanta wojewódzkiego

Policji z za∏ogà jednostki m∏. insp. Antoni Kurpiel po-

dzi´kowa∏ wszystkim za wspó∏prac´ i poprosi∏ komen-

danta o przeniesienie na emerytur´.



PAMI¢å  Sprawiedliwy wÊród Narodów Âwiata POLICJA 997        lipiec 2005 r.20

W 1945 r. przyjecha∏a do Otwocka, odnalaz∏a Ma-

rysi´. Rok póêniej wyjecha∏a z nià do Francji. Tam

dziewczynk´ zaadoptowali krewni – zosta∏a Miche-

le Donnet. To ona kilka lat temu wystàpi∏a o po-

Êmiertne przyznanie Aleksandrze Szpakowskiej

i Bronis∏awowi Marchlewiczowi tytu∏u „Sprawie-

dliwy wÊród Narodów Âwiata”.

Najpierw uhonorowano Szpakowskà. Uroczysto-

Êci odby∏y si´ rok temu w Polsce, przyby∏y na nie

Michele Donnet i Hanna Kamiƒska-Goldfeld.

– Dla nas to wielkie prze˝ycie, 58 lat nie by∏y-

Êmy w kraju – pani Hanna nie mo˝e ukryç wzrusze-

nia.

– Pami´tam klasztor, schody, siostr´, która nosi∏a

mnie na r´kach – mówi Michele Donnet. – I za-

pach sosen.

Do Francji zabra∏a kilkanaÊcie szyszek z otwoc-

kich drzew.

W lipcu br. panie Hanna i Michele przyjadà

do Polski z okazji przyznania Bronis∏awowi Marchle-

wiczowi tytu∏u „Sprawiedliwy wÊród Narodów Âwia-

ta”. Medal i dyplom odbierze jego syn Zbigniew.

KTO RATUJE JEDNO ˚YCIE –
RATUJE CA¸Y ÂWIAT
Taki w∏aÊnie napis – pochodzàcy z Talmudu – wid-

nieje na medalu „Sprawiedliwy wÊród Narodów

Âwiata”. Bronis∏aw Marchlewicz uratowa∏ wiele

istnieƒ.

• Jesienià 1942 r. do komisariatu PP w Otwocku
wp∏yn´∏o oskar˝enie mnie o przechowywanie
˚ydówki. W tym czasie by∏o rozplakatowane
obwieszczenie w∏adz niemieckich, 
˝e za przechowywanie ˚ydów grozi kara Êmierci. (...)
p. Marchlewicz, widzàc, kim jestem, zamiast t´
spraw´ skierowaç do niemieckiej policji, umorzy∏ jà,
ratujàc mi w ten sposób ˝ycie (Halina Duraczowa).

• (...) p. Marchlewicz otacza∏ ˝yczliwà opiekà
ocala∏ych z pogromów ˚ydów i ostrzega∏ ich
przed gro˝àcym im niebezpieczeƒstwem. S∏ysza∏em
o wypadku, kiedy powracajàcym z ob∏awy w lesie
szeregowym policji poleci∏ wypuÊciç grup´
zatrzymanych ˚ydów (W∏odzimierz Gilewski).

O twock, 19 sierpnia 1942 roku. Pani Anna Oso-

wiecka, powszechnie szanowana nauczycielka,

usi∏uje wyprowadziç dwójk´ dzieci z getta. Niem-

cy rozpocz´li w∏aÊnie jego likwidacj´. Synka dosi´-

ga Êmiertelna kula. Zrozpaczona matka nie rezy-

gnuje – przedostaje si´ z córeczkà, niespe∏na pi´-

cioletnià Marysià, na aryjskà stron´. Tam zostawia

jà na Êrodku jednej z ulic – ma nadziej´, ˝e ktoÊ za-

opiekuje si´ dziewczynkà. Przypadkowy przecho-

dzieƒ prowadzi dziecko na komisariat. Jego kie-

rownik Bronis∏aw Marchlewicz (od 1922 r. oficer

Policji Paƒstwowej, w czasie wojny wspó∏pracujàcy

z AK, pseudonim „Âmia∏y”) nie ma wàtpliwoÊci,

kim jest ta rudow∏osa zguba. Kontaktuje si´ z Alek-

sandrà Szpakowskà. Mieszkajà w tym samym bu-

dynku przy ulicy KoÊciuszki 1. Szpakowska zabiera

dziewczynk´ do siebie. Marysia przebywa u niej

do momentu wystawienia przez ksi´dza Ludwika

Wolskiego metryki chrztu na nazwisko Halina

Brzoza. Wtedy Szpakowska i Marchlewicz umiesz-

czajà dziewczynk´ w klasztorze Zgromadzenia

Sióstr Êw. El˝biety w Otwocku.

Podczas likwidacji otwockiego getta Niemcy wy-

wieêli prawie 10 tysi´cy ˚ydów do obozu zag∏ady

w Treblince. Tych, którzy usi∏owali uciec, zabili

– w sumie prawie 3 tysiàce osób. Zgin´∏a te˝ mama

Marysi.

JESZCZE CZUJ¢ ZAPACH SOSEN...
– Najwa˝niejszym ogniwem w ∏aƒcuszku ludzi 

dobrej woli, którzy uratowali mojà kuzynk´, by∏

pan Marchlewicz – mówi Hanna Kamiƒska-

-Goldfeld.

Jej rodzina osiedli∏a si´ w Otwocku w 1905 r. Tu-

taj przysz∏a na Êwiat w 1919 r., tutaj ucz´szcza∏a

do polsko-˝ydowskiego gimnazjum, póêniej studio-

wa∏a prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 1940 r. przebywa∏a w getcie. Wysz∏a godzin´

przed jego likwidacjà.

Z ca∏ej rodziny mieszkajàcej w Polsce tylko ona

i Marysia prze˝y∏y wojn´.

– Pomagali mi Polacy – podkreÊla pani Kamiƒska-

-Goldfeld.

Ró˝ne odcienie 
granatu

Pod koniec ubieg∏ego roku Instytut Yad Vashem przyzna∏ poÊmiertnie Bronis∏awowi Marchlewiczowi,
kierownikowi komisariatu Policji Polskiej GG w Otwocku w latach 1939–1944, 
tytu∏ „Sprawiedliwy wÊród Narodów Âwiata”. To najwy˝sze izraelskie odznaczenie cywilne 
nadawane jest osobom, które bezinteresownie, z nara˝eniem w∏asnego ˝ycia, 
ratowa∏y ˚ydów podczas II wojny Êwiatowej.

Bronis∏aw Marchlewicz – 
od 1937 r. kierownik komisariatu
Policji Paƒstwowej w Otwocku
(zdj´cie z 1938 r.)

Hanna Kamiƒska-Goldfeld
zdj. Alicja Socha
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• W czasie okupacji p. B. Marchlewicz u∏atwia∏
nam przechowywanie dzieci ˝ydowskich, ostrzegajàc
nas bardzo cz´sto o ∏apankach rewizyjnych
dokonywanych przez Niemców (Gertruda

Marciniak – prze∏o˝ona Zgromadzenia Sióstr

El˝bietanek).

Jest jeszcze wiele innych oÊwiadczeƒ ludzi, któ-

rzy znali okupacyjnà dzia∏alnoÊç Bronis∏awa Mar-

chlewicza.

Tak˝e Calel Perechodnik, ˝ydowski policjant

z otwockiego getta, poÊwi´ci∏ mu krótki fragment

swego wstrzàsajàcego pami´tnika „Czy ja jestem

mordercà?”.

(...) musz´ wy∏àczyç poza nawias policji osob´
komendanta komisariatu otwockiego, Marchlewicza. 
Nie mog´ mu zarzuciç, ˝e ˝y∏ podczas wojny
z getta.(...) Sam osobiÊcie nigdy ˚yda 
nie zatrzyma∏.

O takich ludziach, jak Bronis∏aw Marchlewicz,

przewodniczàcy Rady Yad Vashem Szewach Weiss

mówi: „Byli dla nas jak anio∏y w tym czarnym Êwie-

cie”. On, jego rodzice i rodzeƒstwo prze˝yli wojn´

dzi´ki pomocy dwóch polskich rodzin oraz 

Ukrainki.

– Te straszne obrazy z przesz∏oÊci ca∏y czas wra-

cajà – dodaje profesor Weiss. – Najgorsze sà noce.

Wtedy jest si´ zupe∏nie samemu z koszmarami,

których w ˝aden sposób nie daje si´ wymazaç 

z pami´ci.

CZ¸OWIEK Z WYROKIEM
Po wyzwoleniu Otwocka – w lipcu 1944 r. – Mar-

chlewicz powo∏any zostaje do s∏u˝by w Komendzie

G∏ównej Milicji Obywatelskiej. Wspó∏organizuje

Centrum Wyszkolenia w S∏upsku.

W 1949 r., po uprzednim wydaleniu z pracy, 

zostaje aresztowany oraz skazany na 6 lat pozba-

wienia wolnoÊci pod zarzutem „faszyzacji ˝ycia

paƒstwowego w Polsce przedwrzeÊniowej”. W jego

obronie wyst´puje spo∏ecznoÊç Otwocka. Udaje si´

zebraç kilka tysi´cy podpisów pod apelem o uwol-

nienie z wi´zienia. W 1950 r. Sàd Najwy˝szy

zmniejsza wyrok do 1,5 roku wi´zienia, nie orzeka

te˝ kar dodatkowych. Mimo to Marchlewicz

do 1958 r. figuruje w rejestrze skazanych jako oso-

ba pozbawiona praw publicznych, traci m.in.

uprawnienia emerytalne. Nie mo˝e znaleêç pracy,

˝yje na granicy ubóstwa.

Nosi te˝ na sobie pi´tno granatowego policjanta

– formacji przez d∏ugie powojenne lata powszech-

nie kojarzonej z kolaboracjà i szmalcownictwem.

GRANATOWI
25 paêdziernika 1939 r. wesz∏y w ˝ycie dwa wyda-

ne przez Hitlera dekrety. Na podstawie pierwszego,

z 8 paêdziernika, prawie po∏owa z zaj´tego przez

Niemcy obszaru Rzeczypospolitej zosta∏a bezpo-

Êrednio w∏àczona do Rzeszy. Okupant natychmiast

rozpoczà∏ wysiedlanie miejscowej ludnoÊci, tak˝e

policjantów, ˝adne polskie instytucje nie mia∏y pra-

wa tu istnieç. Drugi z dekretów, datowany 12 paê-

dziernika, powo∏ywa∏ na pozosta∏ym obszarze – obej-

mowa∏o ono cztery dystrykty: Kraków, Warszaw´,

Wac∏aw Nowiƒski
Policjant Policji Polskiej w Warszawie. 
W 1970 r. uhonorowany tytu∏em 
„Sprawiedliwy wÊród Narodów Âwiata”.

Wieczorem, 9 kwietnia 1943 r. w aryjskiej cz´Êci sto-

licy zatrzymano Aleksandra Bronowskiego. Przywieziono

go na posterunek, skàd rankiem mia∏ byç odstawiony

do siedziby gestapo, a stamtàd przetransportowany do obozu

koncentracyjnego. Przed okrutnym  losem  uratowa∏ go sier˝ant

Wac∏aw Nowiƒski, który tej nocy pe∏ni∏ s∏u˝b´. Wr´czy∏ mu 5000 z∏otych, aby

u˝y∏ ich do przekupienia policjantów, którzy b´dà nadzorowaç transport. Ci,

oczywiÊcie, wzi´li pieniàdze, w dokumentach napisali, ˝e Aleksander Bro-

nowski jest pochodzenia aryjskiego. Nowiƒski ocali∏ jeszcze wiele osób. Jego

˝ona, Janina, syn Stanis∏aw i córka Zofia Danuta równie˝ ukrywali ˚ydów

przez ca∏à okupacj´ – wszyscy zostali uhonorowani tytu∏em „Sprawiedliwy

wÊród Narodów Âwiata”.

Bronis∏aw Marchlewicz jako instruktor wyszkolenia wojskowego w Szkole
Przodowników Policji Paƒstwowej w ˚yrardowie (1926 r.)

Bronis∏aw Marchlewicz, jesienià
1950 r., po zwolnieniu z wi´zienia

Umschlagplatz – miejsce 
w Warszawie, z którego wyrusza∏y
transporty kolejowe do obozów
zag∏ady. W latach 1942–1943
wywieziono z warszawskiego getta
300 tys. ˚ydów

▲
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Radom i Lublin, a od 1941 tak˝e Galicj´ z siedzibà

we Lwowie – Generalne Gubernatorstwo. Jednà

z pierwszych decyzji w∏adz GG by∏o wydanie 30

paêdziernika 1939 r. odezwy wzywajàcej, pod groêbà

represji, wszystkich funkcjonariuszy by∏ej Policji

Paƒstwowej, aby w ciàgu 10 dni zg∏osili si´ do czyn-

nej s∏u˝by. 17 grudnia 1939 r. ukaza∏o si´ zarzàdze-

nie Hansa Franka, powo∏ujàce Policj´ Polskà Gene-

ralnego Gubernatorstwa, zwanà przez Polaków gra-

natowà, podporzàdkowanà policji niemieckiej. 

Pod koniec stycznia 1940 r. formacja liczy∏a 

prawie 9 tysi´cy policjantów, a wiosnà 1944 r. 

oko∏o 12–13 tysi´cy, niektóre êród∏a mówià nawet

o 15 tysiàcach.

Polskie Paƒstwo Podziemne dopuszcza∏o funk-

cjonowanie niezb´dnych s∏u˝b polskich w ramach

systemu okupacyjnego, tak˝e Policji Polskiej. S∏u˝-

ba w niej nie by∏a karalna. Sàdownictwu podziem-

nemu podlega∏y natomiast osoby prowadzàce dzia-

∏ania przest´pcze i zbrodnicze przeciwko obywate-

lom w∏asnego paƒstwa.

Jak powszechne wÊród ludnoÊci polskiej by∏o zja-

wisko kolaboracji?

– Niektórzy historycy, oczywiÊcie szacunkowo,

mówià tu o 10 proc. spo∏eczeƒstwa, czyli

oko∏o 2,5 mln osób. Obywatele Rzeczypospolitej

pod wszystkimi okupacjami w okresie II wojny

Êwiatowej liczyli ok. 25 mln – mówi historyk 

dr Andrzej Krzysztof Kunert, dodajàc zarazem, ˝e

wed∏ug niego liczba kolaborantów by∏a mniejsza.

Trudno okreÊliç dok∏adnie, jak wielu policjantów

granatowych pope∏ni∏o przest´pstwa przeciwko

narodowi i paƒstwu polskiemu. Nie przeprowadzo-

no dotàd takich badaƒ. Istniejà jedynie szczàtkowe

dane, wiadomo np., ˝e w Warszawie – od momentu

utworzenia cywilnego sàdownictwa podziemnego

na prze∏omie lat 1942 i 1943 do wybuchu powsta-

nia – wykonano 70 wyroków Êmierci, z tego dwa-

dzieÊcia kilka za szmalcownictwo, w tym oko∏o

20 na policjantach.

– Uwa˝am, ˝e podczas ca∏ej okupacji nie wi´cej

ni˝ kilka procent policjantów granatowych zajmo-

wa∏o  si´  kolaboracjà i szmalcownictwem – mówi

dr A.K. Kunert. – Zdaj´ sobie jednak spraw´, ˝e tu-

taj zdanie historyka mo˝e odbiegaç od oceny spo-

∏ecznej, zw∏aszcza osób, które dozna∏y krzywdy.

Do dziÊ nie wiadomo, ilu funkcjonariuszy PP

dzia∏a∏o w konspiracji. Jedyne dost´pne dane doty-

czà Warszawy. Wynika z nich, ˝e spoÊród ok. 3 ty-

si´cy policjantów kilkuset by∏o w strukturach

kontrwywiadu Komendy G∏ównej AK, Komendy

Obszaru AK i Komendy Okr´gu AK.

– Byli g∏´boko zakonspirowani zarówno wobec

kolegów, jak i spo∏eczeƒstwa. Brali na siebie wiel-

kie ryzyko – podkreÊla dr A.K. Kunert. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Pawe∏ Ostaszewski i archiwum

W∏adys∏aw CieÊla
Policjant Policji Polskiej z Jarocina 
w okr´gu tarnobrzeskim. 
Tytu∏ „Sprawiedliwy wÊród Narodów Âwiata” 
przyznano mu w 1988 roku.

W 1943 r. W∏adys∏aw CieÊla dosta∏ rozkaz prze-

transportowania z miejscowego posterunku Policji

na gestapo Friedy Aszenberg i jej dzieci, Temy i Mor-

dechaja. Wspólnie z akowcami obmyÊli∏ plan ich uwolnienia. Samochód, 

którym przewo˝ono ˝ydowskà rodzin´, zosta∏ ,,zaatakowany’’ przez partyzan-

tów. Podczas zamieszania matka z dzieçmi uciek∏a. Frieda, Tema i Mordechaj

ocalili ˝ycie. 

– Taki zwyk∏y cz∏owiek i przyniós∏ nam tyle dobra – mówi
Szewach Weiss, który zabiega∏ o przyznanie Marchlewiczowi

tytu∏u ,,Sprawiedliwy wÊród Narodów Âwiata’’.
– Mój tato by∏ po prostu prawdziwym policjantem – wspomina

Zbigniew Marchlewicz. – Mo˝e czasy by∏y trudne, ale byç
kierownikiem komisariatu – to zobowiàzywa∏o...

▲
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Wpolicji granatowej, czyli Policji Polskiej General-

nego Gubernatorstwa, pr´˝nie funkcjonowa∏y

tajne struktury, które wspó∏pracowa∏y z Polskim Paƒ-

stwem Podziemnym. Nale˝àcy do nich policjanci

przekazywali ró˝nego rodzaju informacje, ostrzegali

przed zagro˝eniami. Uratowali niejedno ludzkie ˝ycie.

OczywiÊcie, nie wszyscy – byli tacy, którzy si´ upodli-

li, uwik∏ali w szanta˝e, nie tylko wobec ukrywajàcych

si´ ˚ydów, ale równie˝ szukajàcych pomocy i schronie-

nia Polaków. 

Nie ma danych, które pozwoli∏yby na uczciwe

stwierdzenie, ilu policjantów granatowych zachowa∏o

si´ niegodnie. Na pewno dziesiàtki, mo˝e setki

– na kilkunastotysi´cznà formacj´ to znikomy pro-

cent. Ci ludzie z jednej strony nie byli w stanie

oprzeç si´ w∏asnym pokusom, gdy proponowano im

korzyÊci materialne, z drugiej zaÊ czuli na sobie bacz-

ne spojrzenia Niemców, którzy nie mieli zaufania

do ca∏ej Policji Polskiej i byli bezlitoÊni wobec tych,

których uwa˝ali za zdrajców. OczywiÊcie, to nie sà

˝adne usprawiedliwienia. Zachowania szczególnie

przest´pcze by∏y przez Polskie Paƒstwo Podziemne

t´pione: w wyniku wyroków sàdów wielu policjantów

zosta∏o straconych.

Nie wszyscy zdajà egzaminy

Prof. W∏adys∏aw Bartoszewski, 
wi´zieƒ OÊwi´cimia, 
wspó∏organizator Rady Pomocy ˚ydom „˚egota”,
˝o∏nierz AK, powstaniec warszawski. 
W 1963 r. uhonorowany tytu∏em 
„Sprawiedliwy wÊród Narodów Âwiata”

Ka˝dy sprawiedliwy cz∏owiek jest znakiem, ˝e dobro potrafi zwyci´˝yç z∏o. Nie chcielibyÊmy, aby tekst

o Bronis∏awie Marchlewiczu by∏ próbà oceny policji granatowej. S∏u˝yli w niej bowiem ró˝ni ludzie. Szlachet-

ni, jak komendant z Otwocka, ale i oboj´tni koniunkturaliÊci, którzy, nie krzywdzàc specjalnie nikogo, kiero-

wani instynktem prze˝ycia, bez wi´kszego oddania pracowali dla w∏adzy. Byli te˝ ostro˝ni karierowicze, zain-

teresowani wy∏àcznie gromadzeniem pieni´dzy, nie zawsze zdobytych w godny sposób, oraz s∏u˝biÊci wype∏-

niajàcy gorliwie wszystkie, nawet zbrodnicze rozkazy. Nie wolno jednak zapomnieç, ˝e w szeregach Policji 

Polskiej Generalnego Gubernatorstwa znaleêli si´ równie˝ ludzie, którzy z przekonaniem pomagali w ludo-

bójstwie.

Trudno powiedzieç, jakich funkcjonariuszy by∏o najwi´cej. Historia uczy jednak, ˝e dobro, któremu s∏u˝yli

szlachetni policjanci, tacy jak Bronis∏aw Marchlewicz, ostatecznie zwyci´˝a. 

dziennikarze miesi´cznika „POLICJA 997”

Chocia˝ problem kolaboracji i szmalcownictwa jest

bardzo bolesny, nie nale˝y mówiç, ˝e zhaƒbili si´

wszyscy policjanci granatowi. W ˝yciu tak ju˝ jest

– cz´Êç ludzi zdaje egzaminy, cz´Êç je oblewa. WÊród

tych, którzy walczà na froncie, jedni dostajà najwy˝sze

odznaczenia, inni dezerterujà, ale ogromna wi´kszoÊç

zachowuje si´ przeci´tnie. Aby przetrwaç, bardzo cz´-

sto robi uniki. 

Wiadomo, ˝e w Policji Polskiej nie istnia∏a ˝adna

specjalna formacja wykonujàca krwawe zadania. Poli-

cjanci granatowi nie pracowali w nadzorze obozów

koncentracyjnych, równie˝ takich, jak Treblinka, Maj-

danek, Be∏˝ec, Sobibór, czyli przeznaczonych tylko dla

˚ydów.

W czasie wojny mieszka∏em na ˚oliborzu – notabe-

ne by∏a to dzielnica Warszawy, która uchodzi∏a za naj-

bezpieczniejszà dla ˚ydów, pisali o tym m.in. Jastrun,

Rudnicki, Brandys – na terenie dzia∏ania przedwojen-

nego komisariatu XXVI. Wielu policjantów granato-

wych ostrzega∏o nas, dzia∏aczy podziemia, gdy grozi∏o

nam niebezpieczeƒstwo. Nie ich si´ wi´c baliÊmy, ale

mundurowych Niemców. ■
W¸ADYS¸AW BARTOSZEWSKI

zdj. Pawe∏ Ostaszewski
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– Nale˝´ do pokolenia uratowanych z zag∏ady. Chowa-

liÊmy si´ w ró˝nych domach w Borys∏awiu. Po ucieczce

z getta trafiliÊmy najpierw do domu rodziny Góralów

pod lasem. By∏em szeÊcioletnim ch∏opcem. Pami´tam

jakàÊ stodo∏´, stajni´... Póêniej wróciliÊmy do naszego

domu. Pomaga∏a nam pani Lasotowa. Ojciec, przeczu-

wajàc najgorsze, wybudowa∏ wczeÊniej podwójnà Êcian´

mi´dzy magazynem a sklepem. Tam si´ schroniliÊmy.

Osiem osób, przez siedem miesi´cy. Póêniej w Êlepej

piwnicy, przez trzy lata. Tato wysy∏a∏ listy, prosi∏ o ziem-

niaki, chleb, warzywa. Obiecywa∏, ˝e po wojnie zap∏aci-

my, odpracujemy. Pomaga∏a nam te˝ rodzina Pot´˝-

nych... Wszystko do mnie wraca w snach...

– Pami´tam dzieƒ po dniu. Poczucie zagro˝enia.

Strach przed Êmiercià. ˚yciem ryzykowali tak˝e ci,

którzy nam pomagali. Byli dla nas anio∏ami w ciemno-

Êciach. Nigdy tego nie zapomn´. Zawsze o tym mó-

wi´. Teraz te˝...

– Po wojnie stworzy∏y si´ napi´cia pomi´dzy ˚yda-

mi a Polakami. Cz´Êç ocalonych z zag∏ady pami´ta∏a

szmalcowników, którzy za pieniàdze wydawali Niem-

com ukrywajàcych si´ ˚ydów. Cz´Êç zapami´ta∏a bole-

snà oboj´tnoÊç. Przez 800 lat byliÊmy sàsiadami Pola-

ków. Owszem, by∏y spory, ale dopiero wojna przynios∏a

tak straszne doÊwiadczenia...

– Obok szmalcowników by∏y tysiàce osób, które nas

ratowa∏y. Sàsiedzi Polacy pomagali swoim sàsiadom

˚ydom, ryzykujàc ˝ycie. Stworzyli most serc ∏àczàcy

oba nasze narody. Dlatego tak bliska jest mi idea

„Sprawiedliwych wÊród Narodów Âwiata”...

– Wielu ˚ydów pyta mnie: Dlaczego ty jesteÊ taki

otwarty wobec Polaków? A ja przypominam sobie sà-

siadów, którzy pomogli mojej rodzinie. Grozi∏a im

za to kara Êmierci. Takich ludzi, jak Góralowie, pani

Lasotowa, Pot´˝ni by∏o tysiàce. Ja chc´ o nich pami´-

taç. Sprawiedliwi z Polski uratowali 40–50 tysi´cy

˚ydów. Cz´Êç moich rodaków to rozumie. Przecie˝

w Polsce istnia∏a „˚egota” – jedyna na Êwiecie  organi-

zacja podziemna zajmujàca si´ w czasie II wojny rato-

waniem ˚ydów. Musz´ ocaliç t´ pami´ç...

– Polska  by∏a  ofiarà  faszyzmu. Polacy jako naród

byli ofiarami faszyzmu. Polacy walczyli z faszystami.

Niestety, wÊród Polaków zdarzali si´ te˝ tacy, którzy

pomagali faszystom w zag∏adzie. Szmalcownicy to te˝

Polska. Jedwabne to te˝ Polska. Ale ja znam równie˝

inne  stodo∏y,  choçby  t´, gdzie mnie i mojà rodzin´

Polacy przechowywali...

– W zbiorowej pami´ci mojego narodu utrwali∏ si´

stereotyp policjanta granatowego jako oficjalnego,

s∏u˝bowego szmalcownika. Dlatego tak wa˝ny jest ten

policjant z Otwocka. Kierownik komisariatu, który ra-

towa∏ ˚ydów. Bohater. Pomimo strasznego zagro˝enia

– pomaga∏. Przecie˝ rodzice nie rodzà dzieci, aby 

sta∏y si´ bohaterami... 

– Piramida z∏a. Na szczycie: sàsiad, który morduje

sàsiada, jak w Jedwabnem. Troch´ ni˝ej: sàsiad

– szmalcownik. Póêniej: obcy – szmalcownik. Jeszcze

ni˝ej: ten, który rabuje w czasie pogromów. Zaraz

za nim: taki, który nie rabuje, ale Êmieje si´ i cieszy

z pogromu lub wywózki ˚ydów. Na samym koƒcu:

oboj´tny...

– Piramida dobra. Od do∏u: sàsiad, który okazyjnie

pomaga, przynosi jedzenie, wod´. Dalej: ten, kto prze-

chowuje dziecko ˝ydowskie w swojej rodzinie. Wy˝ej:

ten, kto przechowuje u siebie, chocia˝ krótko i czasem

za pieniàdze, rodzin´ ˝ydowskà. A najwy˝ej: ci, którzy

po prostu ratujà ludzi i nie oglàdajà si´ na nic, tak˝e

na gro˝àcà im za to Êmierç... 

– Komendant  Marchlewicz  nale˝y  do piramidy

dobra. Nie ka˝dy granatowy policjant krzywdzi∏ ˚y-

dów. Byli tacy, którzy przymykali oczy. Nie byli szmal-

cownikami. Ale wielu s∏u˝bowo pomaga∏o w zag∏adzie.

Tak ich zapami´ta∏ mój naród. Tym bardziej to, co zro-

bi∏ policjant z Otwocka, zas∏uguje na wielki szacunek

i pami´ç. By∏ Sprawiedliwym... ■

Z Szewachem Weissem – przewodniczàcym Âwiatowej Rady 
Yad Vashem, by∏ym ambasadorem Izraela w Polsce, 
przewodniczàcym Knesetu w latach 1992–1996, 
delegatem Knesetu do Rady Europy w latach 1984–1999 
rozmawiajà Gra˝yna Bartuszek i Pawe∏ Biedziak.

O zag∏adzie...
wywiad bez pytaƒ

zdj. Pawe∏ Biedziak 
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Odkilku miesi´cy nie s∏abnie w mediach debata

o Policji. Propozycje naprawy przedstawione

przez komend´ g∏ównà zmierzajà do uporzàdkowania

ca∏ej formacji. I tak: komendantów wojewódzkich po-

wo∏ywa∏by komendant g∏ówny, którego kadencja trwa-

∏aby 5 lat. Ju˝ wkrótce zostanà wprowadzone obowiàz-

kowe wymagania dla kadry kierowniczej (m.in. znajo-

moÊç j´zyka obcego, sta˝ dydaktyczny, przeszkolenie

mened˝erskie oraz oÊwiadczenia majàtkowe). Przyj´cia

do Policji b´dà odbywa∏y si´ w drodze przejrzystego

konkursu, a wyk∏adowcy kursu podstawowego skon-

centrujà si´ na uczeniu m∏odych policjantów konkret-

nych umiej´tnoÊci. Wzmocnieniu etatowemu ulegnie

Biuro Spraw Wewn´trznych. Musi te˝ zostaç dokoƒ-

czona przebudowa siatki p∏ac, dzi´ki której Êrednie

uposa˝enie wzros∏oby w ciàgu najbli˝szych lat z mno˝-

nika 2,00 obecnie do 2,24 kwoty bazowej. Wszystko to

mo˝e przyczyniç si´ do zdecydowanie lepszego funk-

cjonowania Policji.

Odwiedzajàc komisariaty i komendy w ca∏ym kraju,

widz´, jak jeszcze wiele niewykorzystanego potencja∏u

tkwi w Policji. Jej si∏à sà policjanci, ci ze stanowisk wy-

konawczych – pasjonaci, bez reszty oddani s∏u˝bie,

oraz ich szefowie – z determinacjà walczàcy o popraw´

bezpieczeƒstwa.

W Policji zacz´liÊmy ju˝ od jakiegoÊ czasu 

mówiç otwarcie o problemach. Przesy∏ajàc pomy-

s∏y dotyczàce uzdrowienia formacji do ministra

spraw wewn´trznych i administracji, zasygnali-

zowaliÊmy, ˝e najwi´kszym bólem, który od lat

trapi Policj´, jest jej nadmierne upolitycznienie.

Wiele przyj´tych kiedyÊ uregulowaƒ wymaga 

dzisiaj ponownego namys∏u, odrzucenia lub 

korekty.

Nadchodzi czas, by stery w Policji stopniowo przej-

mowa∏o m∏odsze pokolenie funkcjonariuszy. Do dobre-

go zarzàdzania trzeba im zapewniç warunki nie tylko fi-

nansowe, ale i prawne. I, co najwa˝niejsze, przekonaç,

˝e wszystkie dobre rozwiàzania, które zosta∏y wprowa-

dzone w czasie ostatnich 15 lat, b´dà trwa∏y. To, co oka-

za∏o si´ dobrym pomys∏em i pomog∏o w zapobieganiu

i Êciganiu przest´pczoÊci, ma prawo byç kontynuowane

i rozwijane. Sprawdzi∏ si´ CBÂ. Sprawdzi∏o si´ wiele lo-

kalnych inicjatyw prewencyjnych. Dobrze funkcjonujà

komórki antykorupcyjne i wywiad kryminalny. Skutecz-

nie dzia∏a Biuro Spraw Wewn´trznych. Ka˝da z komend

miejskich i powiatowych ma w swoim dorobku coÊ 

cennego, wartego upowszechnienia. 

W Policji, oprócz garstki nieuczciwych funkcjona-

riuszy i nieudaczników, s∏u˝y zdecy-

dowana wi´kszoÊç znakomitych poli-

cjantów, którym nie tylko z okazji

przypadajàcego w lipcu Êwi´ta, ale

te˝ na co dzieƒ nale˝y si´ po prostu

szacunek. ■
LESZEK SZREDER

komendant g∏ówny Policji

Komendant G∏ówny Policji

zaprasza na

CENTRALNE 
UROCZYSTOÂCI 
ÂWI¢TA POLICJI

23–24 lipca 2005 r. 
w Szczecinie

23 lipca (sobota)

11.00 – Wa∏y Chrobrego – G¸ÓWNA

UROCZYSTOÂå ÂWI¢TA POLICJI 

(m.in. promocja oficerska, pokazy lotnicze, 

parada wodna, defilada)

14.00 – Jasne B∏onia – FESTYN 

18.00 – Teatr LETNI – koncert zespo∏u BUDKA

SUFLERA (samorzàdy dla Policji) 

19.00–23.00 – Dziedziƒce Zamku Ksià˝àt

Pomorskich – wieczór zamkowy – koncerty orkiestr

oraz zespo∏ów policyjnych 

24 lipca (niedziela)

9.00 – Katedra Szczeciƒska pw. Êw. Jakuba

– uroczysta msza Êwi´ta w intencji Policji

9.00 – Bazylika Mniejsza Êw. Krzy˝a w Warszawie

– uroczysta msza Êwi´ta radiowa w intencji Policji

11.00 – Warszawa – uroczystoÊç wr´czenia Medalu

„Sprawiedliwy wÊród Narodów Âwiata”

Szacunek
dla dobra



Policja wzbogaci∏a si´ w ubieg∏ym roku o 1527 pojazdów zakupionych ze Êrodków przeznaczonych
do dyspozycji KWP. Dodatkowo 223 pojazdy dla jednostek w terenie oraz dla CBÂ, BSW, AT 
zakupi∏a ze swojego bud˝etu KGP. W 2005 roku przyb´dzie oko∏o 1400 nowych pojazdów

W 2004 roku policjanci
otrzymali 4529 sztuk 

nowoczesnych pistoletów
samopowtarzalnych 
typu P99. Z bud˝etu 

Policji zakupiono równie˝
m.in. 286 strzelb kal. 12
Mossberg, ponad 12 mln

sztuk amunicji, 
materia∏y wybuchowe,

he∏my kuloodporne, kaski
ochronne itp. W 2005 roku

Policja otrzyma ok. 2500
sztuk pistoletów P99

Liczba etatów w Policji nie zmieni∏a si´ od 2002 roku i wynosi 103 309. Obecnie s∏u˝b´
pe∏ni 99 211 policjantów – 58 proc. w prewencji, 34 proc. w s∏u˝bie kryminalnej, 
a 8 proc. w s∏u˝bach wspomagajàcych

Liczba policjantek stale roÊnie. Obecnie przekroczy∏a ju˝ 10 proc. ogó∏u
zatrudnionych. Funkcjonariuszy wspomaga ponad 20 000 pracowników
cywilnych

Za 0% przyj´to poziom przest´pczoÊci w maju 2004 r.

Sta˝ s∏u˝by w Policji – dane z 1 maja 2005 r.

Oko∏o 70 proc. policjantów nie przekroczy∏o 40. roku ˝ycia, oko∏o 4 proc. ma powy˝ej 50 lat.
Najwi´cej, bo oko∏o 65 proc. policjantów ma sta˝ s∏u˝by nie wi´kszy ni˝ 15 lat. Policjantów, 
którzy sà w s∏u˝bie ponad 30 lat, jest oko∏o 1,5 proc. 
W polskiej Policji najliczniejszà grup´, ok. 70 proc., stanowià policjanci z wykszta∏ceniem
Êrednim, oko∏o 27 proc. posiada wykszta∏cenie wy˝sze

Policja
w skrócie

Spadek liczby przest´pstw w wybranych kategoriach 
(okres styczeƒ–maj 2004 r. w stosunku do okresu styczeƒ–maj 2005 r.)



Jednostki Policji zosta∏y w 2004 r. wyposa˝one w 650 komputerów sieciowych 
wraz z drukarkami o ∏àcznej wartoÊci 4 mln z∏. W pierwszej po∏owie 2005 roku taki sprz´t 
otrzyma∏o – w ramach projektu PHARE – 500 kolejnych jednostek

Policjanci z Centralnego Biura Âledczego rozpracowali w ub.r. 179 grup przest´pczych, w tym
23 mi´dzynarodowe. Wyeliminowali z dzia∏alnoÊci przest´pczej ponad 1500 cz∏onków grup
polskich, w tym 143 liderów, i ponad 160 cz∏onków grup mi´dzynarodowych. Zajmowali si´ te˝
m.in. zwalczaniem przest´pczoÊci narkotykowej. SpoÊród 155 prowadzonych spraw 
16 dotyczy∏o produkcji, 30 przemytu, a 109 dystrybucji narkotyków

W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP i laboratoriach komend wojewódzkich
w ca∏ym kraju wykonano w ubieg∏ym roku ponad 143 000 ró˝nego rodzaju ekspertyz, 
technicy kryminalistyki uczestniczyli w ponad 278 000 ogl´dzin miejsc przest´pczych zdarzeƒ W 2004 roku na adaptacj´ i modernizacj´ obiektów oraz budow´ nowych wydano blisko 10 mln z∏otych.

Wybudowano 6 nowych siedzib dla jednostek Policji, rozbudowano i zmodernizowano
16 jednostek. Wyremontowano 370 obiektów za ∏àcznà kwot´ ok. 78 mln z∏otych. W roku 2005 
Policja przeznaczy∏a na inwestycje ok. 108 mln z∏otych, a na remonty ok. 83 mln z∏otych

Czy Polska jest krajem, w którym ˝yje si´
bezpiecznie? 

Czy miejsce, w którym Pan/Pani mieszka, 
mo˝na uznaç za bezpieczne i spokojne? 

êród∏o: CBOS, marzec 2005 r.
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1. St. sier˝. Jacek Engel (1966–1993) z KP w Jelczu-Laskowi-

cach.  Zginà∏  od kuli  bandyty, gdy przeprowadza∏ kontrol´ samo-

chodu.

2. Podinsp. Andrzej Kaczor (1959–1995) z KWP w S∏upsku.

Pe∏ni∏ s∏u˝b´ w kontyngencie ONZ w Iraku. Zabi∏a go bomba pu-

∏apka pod∏o˝ona w samochodzie zaparkowanym przy drodze.

3. St. sier˝. Marek Sienicki (1967–1992) z KRP w Bytomiu.

Zastrzeli∏ go m´˝czyzna, którego próbowa∏ wylegitymowaç.

4. St. sier˝. Dariusz Che∏kowski (1969–1994) z KRP w Bole-

s∏awcu. Zabi∏ go z broni palnej pijany m´˝czyzna. 

5. St. sier˝. Piotr Skibiƒski (1962–1994) z KRP w Che∏mie.

Âmiertelny strza∏ odda∏ do niego uciekajàcy przed poÊcigiem prze-

st´pca.

6. St. sier˝. Robert Stefanik (1958–1994) z Kompanii AT

KWP w Krakowie. Wykonywa∏ skok ze spadochronem, który otwo-

rzy∏ si´ o sekund´ za póêno.

7. Sier˝. Jan Majcherczyk (1970–1994) z KP w Krakowie.

Podczas interwencji domowej ugodzi∏ go no˝em pijany m´˝czyzna.

8. Podkom. Piotr Molak (1955–1996) z Wydzia∏u AT KSP.

PrzeÊwietla∏ urzàdzeniem rentgenowskim bomb´ pod∏o˝onà

na stacji benzynowej – wtedy nastàpi∏a eksplozja.

9. Sier˝. Artur Kostrowski (1969–1994) z KP w Koby∏ce. Zgi-

nà∏ w trakcie poÊcigu, bandyci ostrzelali radiowóz.

10. Sier˝. Jaros∏aw Wasà˝nik (1969–1993) z KRP w Otwoc-

ku. Zastrzelony podczas próby zatrzymania m´˝czyzny, który graso-

wa∏ po mieÊcie z bronià palnà.

11. M∏. asp. Ireneusz Adam Zmudczyƒski (1965–1998) z KP

w Sadlinkach. Kiedy ewakuowa∏ lokatorów budynku, w którym

ulatnia∏ si´ gaz, dosz∏o do wybuchu butli. Dozna∏ Êmiertelnych

oparzeƒ.

12. Podkom. Andrzej Leszek Buler (1960–1997) z KRP

w ˚arach. Zginà∏ w katastrofie helikoptera ONZ na terenie BoÊni

i Hercegowiny.

13. Nadkom. Zygmunt Matyjakowski (1960–1996) z KRP

w Rypinie. Poniós∏ Êmierç w wypadku podczas poÊcigu za pojaz-

dem, który nie zatrzyma∏ si´ do kontroli.

14. Sier˝. szt. Mariusz Osak (1972–1998) z KP w Mi´dzyrze-

cu Podlaskim. Przeprowadzajàc kontrol´ drogowà samochodu ci´-

˝arowego, zosta∏ Êmiertelnie potràcony przez inne auto.

15. Sier˝. szt. Adam Jacek Litwa (1967–1999) z KPP w Wy-

sokiem Mazowieckiem. Najecha∏ na niego samochód prowadzony

przez pijanego kierowc´.

16. 17. St. sier˝. Piotr NaleÊnik (1975–1998) i sier˝. Piotr Ja-

siƒski (1974–1998) z KRP w Warszawie. Zgin´li podczas Êcigania

radiowozem samochodu, którego kierowca chcia∏ ominàç blokad´.

18. 19. St. post. Przemys∏aw Krzemiƒski (1971–2000)

i sier˝. szt. Waldemar Hering (1967–2000) z KPP w Inowroc∏a-

wiu. W radiowóz, którym jechali, uderzy∏ czo∏owo samochód kiero-

wany przez nietrzeêwego kierowc´.

20. M∏. asp. Marek StaÊkiewicz (1959–1999) z KMP w Lesz-

nie. Zginà∏ pod ko∏ami zatrzymywanego do kontroli samochodu.

21. St. sier˝. Robert W´gielnik (1970–1999) z KMP w ¸odzi.

By∏ w radiowozie, w który czo∏owo uderzy∏ jadàcy z nadmiernà

pr´dkoÊcià samochód.

22. M∏. asp. Dariusz Dàbrowski (1968–2000) z KPP w I∏awie.

Podczas poÊcigu za k∏usownikami, za∏ama∏ si´ pod nim lód.

23. M∏. chor. Remigiusz Kazimierz Opalach (1956–1995)

z KWP w Olsztynie. Zginà∏ podczas pe∏nienia s∏u˝by w patrolu

eskortujàcym transport pieni´dzy.

24. St. sier˝. Piotr Chyra (1974–2000)  z KMP  w Krakowie.

Jecha∏ motocyklem, na który wpad∏ samochód osobowy.

25. Sier˝. Piotr Dulkiewicz (1976–2001) z KMP w Toruniu.

Zginà∏ w nurtach rzeki, ratujàc tonàcego.

26. Podkom. Miros∏aw ˚ak (1959–2002) z KPP w Piasecznie.

Poniós∏ Êmierç w walce z przest´pcami w podwarszawskich Paro-

lach.

27. 28. Kom. Miros∏aw Ma∏cz´ç (1962–2002) i m∏. asp. 

Tadeusz Âwierkot (1970–2002) z KP w Czechowicach-Dziedzi-

cach. Zgin´li podczas wymiany strza∏ów ze sprawcami napadu

na w∏aÊciciela kawiarni internetowej.

29. 30. St. post. Maciej Brzeziƒski (1977–2001) i st. post. 

Jaros∏aw Norberczyk (1974–2001) z KPP w Ârodzie Âlàskiej.

PonieÊli Êmierç w wypadku drogowym w trakcie poÊcigu za pojaz-

dem, który nie zatrzyma∏ si´ na ich wezwanie.

31. St. post. Daniel Gawrylik (1980–2001) z KP w Dàbrowie

Bia∏ostockiej. Zginà∏ w wyniku niekontrolowanego postrza∏u, pod-

czas zatrzymywania chorego psychicznie m´˝czyzny.

32. 33. Nadkom. Marian Szczucki (1967–2003) i podkom.

Dariusz Marciniak (1973–2003) z CBÂ KGP. Zgin´li w Magda-

lence pod Warszawà.

34. M∏. asp. Marek Ceka∏a (1969–2002) z KWP w Olsztynie.

Zginà∏ w Miko∏ajkach, Êcigajàc sprawców zabójstwa.

35. Sier˝. Grzegorz Za∏oga (1980–2003) z KPP w B´dzinie.

Âmiertelnie postrzelony podczas poÊcigu za bandytami, którzy w∏a-

mali si´ do prywatnego mieszkania. ■
(GB)

zdj. Wojciech Basiƒski

Polegli w s∏u˝bie
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S ´k jednak w tym, ˝e mityczny Êredni szczebel

jest kompletnie nieprzygotowany do wype∏nia-

nia swojej misji.

– Faktycznie, naczelników wydzia∏ów i sekcji 

zapomniano przeszkoliç – mówi nadinsp. Euge-

niusz Szczerbak, pierwszy zast´pca komendanta

g∏ównego.

– Wymagamy od ludzi reprezentujàcych Êredni

szczebel, aby sprawnie kierowali jednostkà, pod-

czas gdy wszystko, co wiedzà o zarzàdzaniu, wyni-

ka z kilku godzin wyk∏adów imitujàcych kurs me-

ned˝erski oraz z ich prywatnych obserwacji –

potwierdza insp. Miros∏aw Skonieczny, dyrektor

Gabinetu KGP – biura, które koordynuje szkolenia

dla policjantów.

SpecjaliÊci od zarzàdzania przypominajà, ˝e

mno˝enie wymagaƒ w stosunku do personelu kie-

rowniczego, bez wczeÊniejszego treningu, mo˝e

w d∏u˝szej perspektywie przynieÊç fatalne skutki.

Prymitywne metody sterowania ludêmi krzykiem

i strachem albo cyniczne wyÊmiewanie sà w isto-

cie przejawem braku wiedzy i umiej´tnoÊci. èle

przygotowani do swojej roli kierownicy najcz´Êciej

powielajà wzorce zarzàdzania zaobserwowane

w czasach,  gdy  sami  byli  podw∏adnymi. I tak

b∏´dy mogà byç konserwowane przez kilka 

pokoleƒ. 

– Kilkakrotnie zg∏asza∏em w KGP koniecznoÊç

szkolenia kierowników ró˝nego szczebla – wspomi-

na Edward Sobków, wieloletni komendant Szko∏y

Policji w S∏upsku. – SzkoliliÊmy masowo dzielnico-

wych, a zapominaliÊmy o ludziach, którzy nimi za-

rzàdzali. Mówi∏em, prosi∏em: Musimy szkoliç

prze∏o˝onych dzielnicowych. Inaczej trudno b´-

dzie o sensowne uspo∏ecznienie Policji. Niestety,

ówczesne biuro kadr i szkolenia pozostawa∏o g∏u-

che na nasze wo∏anie.

WSPol. w Szczytnie uruchomi∏a w po∏owie

lat 90. szkolenie dla kadry zarzàdzajàcej wy˝szego

szczebla. Obj´to nim niewielkà cz´Êç komendan-

tów rejonowych (póêniej powiatowych), komen-

dantów komisariatów oraz zast´pców komendan-

tów wojewódzkich. Reszta kadry lizn´∏a tylko wie-

dz´ o zarzàdzaniu przy okazji ró˝nego rodzaju

szkoleƒ prewencyjnych lub dochodzeniowo-Êled-

czych (w S∏upsku, Szczytnie i Pile). Komendanci

wojewódzcy i niektórzy ich zast´pcy byli na kur-

sach w USA i Wielkiej Brytanii. Tajemnicà poliszy-

nela jest, ˝e  wspomniane  szkolenia  zagraniczne

by∏y za∏atwione bardziej dzi´ki prywatnym znajo-

moÊciom i determinacji kilku osób niezwiàzanych

z komórkami kadrowo-szkoleniowymi ni˝ plano-

wym dzia∏aniom ludzi odpowiedzialnych za przy-

gotowanie kadry.

– Byç mo˝e ju˝ jesienià wystàpimy z projektem

szkolenia prze∏o˝onych z komórek prewencyj-

nych. To  olbrzymia  rzesza  ludzi:  kierownicy re-

wirów,  naczelnicy  sekcji  prewencji,  szefowie ze-

spo∏ów zajmujàcych si´ prewencjà kryminalnà,

problematykà nieletnich, sztabowcy, dowódcy

Êredniego szczebla w oddzia∏ach prewencji – wyli-

cza obecny komendant Szko∏y Policji w S∏upsku

insp. Stanis∏aw  Bukowski. – Chcia∏bym zatrudniç

do tego przedsi´wzi´cia kadr´ kontraktowà, przy-

najmniej kilka osób, które majà du˝e doÊwiadcze-

nie w zarzàdzaniu. W 60 lat po za∏o˝eniu szko∏y

i fatalnej decyzji o likwidacji oÊrodków szkolenia

jestem jednak zatkany kursami podstawowymi.

Na razie wi´c szkolenia mened˝erskie mog´ przy-

gotowaç dla maksymalnie 30–40 osób jednorazo-

wo. Zacz´libyÊmy od naczelników sekcji prewencji

w komendach miejskich i powiatowych, bo takie

sà potrzeby jednostek terenowych – dodaje Bu-

kowski. 

Szko∏a Policji w S∏upsku obchodzi∏a niedawno

swoje 60-lecie. By∏y ˝yczenia od ministra i komen-

danta g∏ównego. Wszystkim zaimponowa∏ festyn,

w którym wzi´∏o udzia∏ oko∏o 5 tysi´cy osób, g∏ów-

nie m∏odych i bardzo m∏odych mieszkaƒców S∏up-

ska. Ale rozmowy zaproszonych goÊci z kadrà

dydaktycznà koncentrowa∏y si´ na poszukiwaniu

to˝samoÊci szko∏y. Wszyscy byli zgodni, ˝e dzisiaj

absolutnym priorytetem jest przygotowanie na-

czelników z komend miejskich i powiatowych

do sprawnego zarzàdzania.

Kadr´ zarzàdzajàcà wy˝szego szczebla chce

szkoliç CSP w Legionowie. Ale wype∏nione

do ostatniego miejsca przez s∏uchaczy kursów pod-

stawowych oraz czyszczàce swoje szeregi z nie-

uczciwych wyk∏adowców ma problemy z przygoto-

waniem programu szkolenia mened˝erskiego. 

– Kadra CSP by∏aby w przypadku tego rodzaju

treningów wy∏àcznie ich organizatorem. Wyk∏a-

dowców i trenerów trzeba pozyskaç z zewnàtrz

– mówi insp. Piotr Caliƒski. – Ju˝ rozpocz´liÊmy

prace nad uruchomieniem studium dla wy˝szej 

kadry kierowniczej.

Z podobnà ofertà wystàpi te˝ nied∏ugo WSPol.

w Szczytnie. Prze∏omu nale˝y jednak oczekiwaç

po odtworzeniu wi´kszej liczby wojewódzkich

oÊrodków szkolenia. 

– Nie ma dzisiaj nic wa˝niejszego ni˝ nauczenie

kadry metod dobrego zarzàdzania – podkreÊla 

nadinsp. Eugeniusz Szczerbak. ■
PAWE¸ BIEDZIAK

Âredni szczebel
Zawiód∏ Êredni szczebel kierowniczy – takà diagnoz´ bardzo cz´sto
mo˝na przeczytaç w aktach spraw prowadzonych przez inspekcj´ KGP.
W innych przypadkach funkcjonariusze z inspektoratu wnioskujà
o wzmocnienie nadzoru przez Êrednià kadr´ kierowniczà, widzàc w tym
lekarstwo na niemal wszystkie bolàczki w Policji.
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Rubryk´ sponsoruje 

Dawid ˚uryƒski

Zaginà∏ 5 maja 2001 r. Obecnie ma 16 lat

(w dniu zagini´cia 12). 

Wzrost 160 cm, oczy niebieskie.

Mieszka∏ we Wroc∏awiu.

Barbara Gniewek

Zagin´∏a w Belgii 25 marca 2003 r. 

Ma 18 lat (w dniu zagini´cia 16).

Wzrost 175 cm, oczy niebieskie.

Sylwia Iszczy∏owicz

Zagin´∏a 26 listopada 1999 r. 

Ma 15 lat (w dniu zagini´cia 9).

Wzrost 156 cm, oczy piwne. 

Mieszka∏a w Zabrzu, woj. Êlàskie.

Anna Krupa

Zagin´∏a 6 sierpnia 2000 r. 

Ma 22 lata (w dniu zagini´cia 17).

Wzrost 177 cm, oczy piwne. 

Mieszka∏a w Warszawie.

Marta Szczytowska

Zagin´∏a 6 sierpnia 2000 r. 

Ma 22 lata (w dniu zagini´cia 17).

Wzrost 160 cm, oczy niebieskie.

Mieszka∏a w Warszawie. 

Ostatni raz widziano jà w Wo∏ominie,

w towarzystwie kole˝anki Anny Krupy.

Pawe∏ Zieliƒski

Zaginà∏ 3 lipca 1999 r. 

Ma 20 lat (w dniu zagini´cia 14).

Wzrost 165 cm, oczy niebieskie, 

znaki szczególne: 5-centymetrowa blizna

na czubku g∏owy. Mieszka∏ w S∏ubicach,

woj. lubuskie.
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Z a∏àcznik nr 1 zarzàdzenia komendanta g∏ównego

Policji (495/04) okreÊla minimalne parametry

techniczne pojazdów wykorzystywanych do pe∏nienia

s∏u˝by na trasach obj´tych centralnà koordynacjà,

m.in.: minimalna pojemnoÊç silnika – 1,8 litra, moc

– 130 KM, przyspieszenie od 0 do 100 km/h – 9 s,

pr´dkoÊç maksymalna – 200 km/h. Poza tym ABS,

2 poduszki, wspomaganie, blokada tylnych drzwi ∏àcz-

nie z oknami, usztywnione zawieszenie przystosowa-

ne do dynamicznej jazdy i inne.

– Zarzàdzenie to nie ma nic wspólnego z praktykà

i chyba nie ma jednostki, która w pe∏ni by je spe∏nia∏a

– pisze ,,alcazar’’ na internetowym forum policyjnym

(www.ifp.pl). – U mnie ˝adne auto nie spe∏nia takich

wymogów! 

NA GAZIE
Policyjni kierowcy ze Skierniewic (KMP w tym mie-

Êcie obs∏uguje 2 powiaty: grodzki, czyli miasto liczà-

ce 49 tys. mieszkaƒców, po∏o˝one na 33 km kw., i po-

wiat ziemski – 40 tys. ludzi na 754 km kw.) majà do

dyspozycji, zgodnie z naliczeniami etatowymi, 34 sa-

mochody (w tym 13 polonezów). Ale ponad po∏owa

z nich (18 szt.) przekroczy∏a ju˝ 6-letni okres u˝ywal-

noÊci. Najstarszy pochodzi z... 1990 roku. 

Kierowcy najbardziej narzekajà na to, ˝e wszystkie

radiowozy zosta∏y przerobione z benzynowych na ga-

zowe. Niby z oszcz´dnoÊci, niby na gaz mia∏o nie byç

limitów. Tymczasem limity sà nadal i, co gorsza, star-

czajà tylko na pó∏ miesiàca, a samochody straci∏y

na mocy i dynamice.

– To nie jest silnik przystosowany przez producenta

pojazdu do gazu – zgodnie twierdzà sier˝. Jaros∏aw

G∏ogowski i post. Marcin Botul z pogotowia Policji.

– My powinniÊmy mieç samochód szybki, dynamiczny,

a nie spacerowy. PojemnoÊç minimum 2 litry (benzy-

na), przyspieszenie do 100 km/h poni˝ej 10 s i nap´d

na przednie ko∏a. Koniecznie z klimatyzacjà, bo jeê-

dzimy w czarnych mundurach w najwi´ksze upa∏y,

i z regulacjà foteli, bo kierowcy si´ zmieniajà i sà ró˝-

nego wzrostu. Ponadto usztywnione zawieszenie

i wzmocnione akumulatory. – Ostatnio mieliÊmy 

interwencj´ na polnej drodze, musieliÊmy zostawiç

radiowóz na Êwiat∏ach postojowych przez 15 minut.

Wspólny jest tylko lakier
Jakiego samochodu potrzebuje Policja? 
Dyskusja na ten temat wybuch∏a w koƒcu lat 90.
Wydawa∏o si´, ˝e policjanci ju˝ nied∏ugo b´dà jeêdziç upragnionym 
przez siebie autem. Niestety, marzenia i zdrowy rozsàdek przegra∏y 
z bezradnoÊcià wobec sztywnych rygorów ustawy o zamówieniach
publicznych. DziÊ zdarza si´, ˝e w nawet niewielkim mieÊcie policjanci
je˝d˝à radiowozami ró˝nych marek. Co z tym fantem zrobiç?

▲
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Wysiad∏ akumulator i trzeba by∏o nas holowaç – wspo-

mina sier˝. G∏ogowski.

Podobne wymagania majà sier˝anci sztabowi Grze-

gorz P∏uska, Robert Âwiderek, Wiktor Zagawa i Robert

Zwoliƒski z drogówki. – Nie mamy szans na zatrzyma-

nie pirata drogowego, kiedy siedzimy w polonezie

– mówi P∏uska. – ChcielibyÊmy mieç wzmocnienia

s∏upków i kabiny kierowcy, minimum 2 poduszki po-

wietrzne, kurtyny i koniecznie samochody w wersji

kombi, ˝eby mieç miejsce na kolczatki, radary i inny

sprz´t u˝ywany na co dzieƒ.

St. asp. Robert Sierotowicz, przewodnik psa tropià-

cego, ubolewa, ˝e w ca∏ym województwie sà tylko

2 pojazdy przeznaczone do przewozu czworonogów. 

– Ja swojego musz´ woziç na tylnym siedzeniu

w polonezie. Par´ razy ju˝ si´ zdarzy∏o, ˝e wybi∏ szyb´

kagaƒcem. Konieczne sà w Policji dwuosobowe samo-

chody z klatkà z ty∏u. Powinny byç wyposa˝one w kli-

matyzacj´, by pies po wyjÊciu z auta nie szuka∏ zziaja-

ny wody, tylko tropu przest´pcy. Samochód taki nie

musi byç szybki, ale powinien móc wsz´dzie wjechaç,

czyli mieç nap´d na cztery ko∏a i usztywnione zawie-

szenie. No i poduszki powietrzne dla kierowcy i prze-

wodnika.

NA RESORACH
146 policjantów z Wyszkowa, (KPP dzia∏a na obsza-

rze 896 km kw. i sk∏ada si´ z pi´ciu gmin i jednego sta-

rostwa, do tego 60 km drogi nr 8, przodujàcej w nie-

chlubnej statystyce wypadków Êmiertelnych w kraju)

korzysta z 32 samochodów, choç zgodnie z nalicze-

niem etatowym powinno byç ich 34. Ale spe∏niajàcych

norm´ (poni˝ej 6 lat eksploatacji) jest zaledwie 6

i wszystkie kupione w ub.r., kiedy nasta∏ nowy komen-

dant. Najstarsze to 14-letni ˝uk i 11-letni polonez

z przebiegiem 270 tys. km.

– Ratuje nas to, ˝e mamy warsztat – mówi Tadeusz

Kokoszka, mistrz ds. transportu w KPP. – Nie tylko

usuwamy usterki, robimy przeglàdy i naprawiamy, ale

tak˝e usprawniamy te pojazdy. G∏ównie chodzi

o wzmacnianie resorów i ca∏ego zawieszenia oraz 

dostosowywanie pojazdów ró˝nych marek do potrzeb

policjantów, np. monta˝ dodatkowego oÊwietlenia 

i innych udogodnieƒ.

– Podczas interwencji – opowiada sier˝. szt. Dariusz

Paê z patrolówki – jeêdzimy po polnych drogach, 

leÊnych duktach, wpadamy w dziury i do∏y albo na miej-

skie, wysokie kraw´˝niki. Samochody bez odpowiednio

usztywnionego i wysokiego zawieszenia tego nie wy-

trzymujà. Ulegajà uszkodzeniu. Potem trzeba pisaç pro-

toko∏y i wyjaÊnienia. Pr´dkoÊç tych pojazdów z kolei nie

ma dla nas tak istotnego znaczenia i nie przeszkadza

nam, ˝e zosta∏y przerobione na gaz. Przynajmniej nie

mamy limitów (przy benzynie mieliÊmy limit 30 km

na 8 godzin). Za to konieczny jest nap´d na przednie

ko∏a. W przeciwnym razie nie potrzeba nawet lodu

i ostrej zimy, by „taƒczyç” na jezdni, wystarczy wjechaç

na drog´ szutrowà. 

Zbyt niskie zawieszenie powoduje, ˝e podwozia policyjnych pojazdów sà nieustannie niszczone i wymagajà ciàg∏ych
napraw

Drobne usprawnienia w radiowozach (np. Êwiate∏ko nad stolikiem 
do pisania) w jednostkach, które posiadajà warsztaty, wykonuje si´ 
we w∏asnym zakresieSamochody osobowe w Policji:

Daewoo (Polonez, Lanos, Nubira, Matiz) – 55% 
VW                                                   – 9%
inne (Skoda, Opel, Ford, Renault, Fiat) – 36%

êród∏o: BLP KGP

▲
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– PojemnoÊç silnika nie powinna byç mniejsza ni˝

2 l, choç idea∏em by∏yby silniki ponad 2,5-litrowe

– twierdzà wyszkowscy policjanci. Nie zdaje egzaminu

tak˝e pleksi z ty∏u pojazdu na okratowanym okienku.

W ciasnym pomieszczeniu do przewo˝enia zatrzyma-

nych nie ma ˝adnej wentylacji. Przyda∏aby si´ wi´c

klimatyzacja.

St. asp. Zenon Osowiecki i m∏. asp. Bogus∏aw Cieƒ-

kowski z ruchu drogowego zgodnie twierdzà, ˝e zreali-

zowanie zarzàdzenia 495 komendanta g∏ównego roz-

wiàza∏oby wi´kszoÊç problemów. Ale w ca∏ej KPP nie

ma ani jednego pojazdu, który spe∏nia∏by zawarte tam

wymagania. 

Uwa˝ajà te˝, ˝e ich samochody powinny byç w wer-

sji kombi i mieç usztywnione, wysokie zawieszenie,

poniewa˝ sprz´t wo˝ony na s∏u˝b´ wa˝y oko∏o 150 kg.

Poza tym przedni nap´d, wzmocnione akumulatory,

wzmocnienia s∏upków i drzwi (zdarza∏y si´ ju˝ próby

taranowania radiowozu), ABS, kontrola trakcji i mini-

mum 130 KM, choç woleliby oczywiÊcie 2,5-litrowe

silniki (a tym samym oko∏o 200 KM). 

– Nie chodzi nam o szpanowanie – mówi Osowiec-

ki – tylko o bezpieczeƒstwo i presti˝ Policji. Im szyb-

sze i mocniejsze auto, tym ∏atwiej nim manewrowaç,

no i poza tym ka˝dy poÊcig trwa krócej, a przez to jest

bezpieczniejszy. 

NA FORUM
W wypowiedziach na internetowym forum policyjnym

dominuje wàtek ró˝norodnoÊci marek policyjnych ra-

diowozów. 3/4 z nich nie spe∏nia norm – pisze „bukis”.

– Po drugie, co miasto, to inne samochody. Wspólne sà

chyba jedynie polonezy...

Dyrektor Biura Logistyki KGP insp. Zbigniew Cza-

pla pytany, dlaczego Policja kupuje pojazdy ró˝nych

marek, zamiast wybraç jednego, renomowanego pro-

ducenta i z nim pertraktowaç upusty cenowe oraz

ustalaç wszelkie parametry i szczegó∏y techniczne, od-

powiada, ˝e zakupy w Policji realizowane sà na podsta-

wie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

w drodze procedury przetargowej pozwalajàcej na za-

chowanie konkurencyjnoÊci. W dodatku zakup ten 

odbywa si´ w sposób zdecentralizowany. Uprawnienia

do decydowania o rodzaju kupowanych aut otrzymali

komendanci wojewódzcy, którym przydzielono na ten

cel Êrodki finansowe.

Nie przekonuje to policjantów. 

– Kiedy zepsuje si´ mój radiowóz na terenie innego

województwa – mówi funkcjonariusz z KPP w Wy-

szkowie – policyjny warsztat mi go nie naprawi

na miejscu, bo tam je˝d˝à akurat innà markà. Rozu-

miem, ˝e wozy operacyjne muszà byç zró˝nicowane

w zale˝noÊci od wykonywanych zadaƒ, ale oznakowa-

ne powinny pochodziç z tej samej firmy. 

– Policja powinna zdecydowaç si´ na jednà mark´

i u jednego renomowanego producenta zamawiaç je

ju˝ w fabryce – zauwa˝a komendant KMP w Skiernie-

wicach insp. Ryszard Zaborski. – Przynios∏oby to

u˝ytkownikom znaczne oszcz´dnoÊci i udogodnienia.

A tak wspólne sà tylko: niebieski lakier, napis „Policja”

i kogut na dachu. ■
TADEUSZ NOSZCZY¡SKI
zdj. Wojciech Basiƒski

i Pawe∏ Ostaszewski

Samochody terenowe w Policji:
UAZ – 25% 
Tarpan-Honker – 15%
Land-Rover – 32%
inne (¸ada, Opel, Nissan, Toyota, ARO) – 28%

êród∏o: BLP KGP
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Test ,,klamek’’ (2)

W tym odcinku testowaniem pistoletów najcz´Êciej u˝ytkowanych przez polskich
policjantów zajmuje si´ legenda szkolnictwa strzeleckiego – klan Maszerów:
„Dziadek” Jerzy i jego syn Wojtek. Obaj panowie, dziÊ ju˝ na emeryturach, 
z´by zjedli na nauczaniu m∏odych, gdzie lufa, a gdzie magazynek.

P-64 i P-83
– Wyrzuciç je, to z∏om. A ju˝ na pewno nie

pistolety dla Policji – zarzeka si´ w pierw-

szym odruchu Wojtek.

– DwanaÊcie lat strzela∏em z P-64 i trzy-

krotnie udawa∏o mi si´ zajàç pierwsze miej-

sce na ogólnopolskich zawodach – ripostu-

je „Dziadek”.

– OczywiÊcie, ka˝da broƒ jest dobra,

o ile znajduje si´ we w∏aÊciwych r´kach

– rozstrzyga Wojtek.

Obaj panowie przyznajà, ˝e – wbrew

potocznej opinii – w P-64 i P-83 mo˝na

doszukaç si´ pewnych zalet. W przypad-

ku P-64 b´dà to niewielkie gabaryty.

Czasami majà one istotne znaczenie,

choç przy ogólnej ocenie broni jest to

cecha drugorz´dna. Na plus obu kon-

strukcji mo˝na zaliczyç sta∏à luf´. Roz-

wiàzanie to – obecnie stosowane ju˝

sporadycznie – zwi´ksza celnoÊç broni.

Cenà za to jest niemo˝noÊç wymiany

zu˝ytej lufy, a o jej regeneracji nie ma co

marzyç (S∏u˝ba Wi´zienna czyni∏a stara-

nia, aby „odnowiç” kilkaset sztuk w Fa-

bryce Broni „¸ucznik” – Radom – bez-

skutecznie).

I tyle o zaletach. Dalej ju˝ gorzej.

Niekiedy przydatne, ma∏e rozmiary

P-64 decydujà zarazem o jednej z jego

wad – pojemnoÊci magazynka zupe∏nie

nieprzystajàcej do wymagaƒ stawianych

wobec wspó∏czesnych pistoletów. P-83

mimo wi´kszego (a przez to tak˝e wy-

godniejszego) chwytu broni nie wypada

tu wiele lepiej. I jedna, i druga broƒ 

Ka˝da broƒ jest 
dobra, o ile 

znajduje si´ we
w∏aÊciwych r´kach.
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,,Dziadek” Maszer radzi:
Bardzo istotny jest tzw. suchy trening, a, niestety, tego w∏aÊciwie w Policji nie ma. 

Zapomina si´ o nim i w szko∏ach, i w jednostkach. Szko∏y uczà ponadto bezradnoÊci. 

Powinno odejÊç si´ od modelu nauczania, w którym wszystkie czynnoÊci wykonuje si´

zbiorowo, na komend´ prowadzàcego strzelanie. A gdy trafi si´ zaci´cie, to on, nie zaÊ

sam strzelec, usuwa usterk´. To bardzo bezpieczne, tylko ˝e potem w s∏u˝bie brak 

wyuczonych nawyków mo˝e drogo kosztowaç. Brakuje te˝ amunicji çwiczebnej (nie 

myliç ze „Êlepà”), czyli pozbawionej ∏adunku prochowego w ∏usce, która idealnie nada-

je si´ do treningu podstawowego.

P-64 P-83 Glock 17 Walther P99

chwyt broni

komfort obs∏ugi 
(ergonomicznoÊç usytuowania
mechanizmów, ∏atwoÊç obs∏ugi)

∏atwoÊç wymiany magazynków 

przyrzàdy celownicze 

odrzut (i powrót do linii strza∏u)

si∏a ognia (pojemnoÊç magazynka) 

–

–

– –

stawia bardzo du˝y opór przy prze∏ado-

waniu – wykonanie tej czynnoÊci jednà

r´kà, gdy np. druga zosta∏a zraniona,

jest w∏aÊciwie niemo˝liwe. Ponadto

w P-64 bardzo ci´˝ko chodzi bezpiecz-

nik. – ˚adna kobieta nie odbezpieczy

tego pistoletu jednà r´kà – stwierdza

„Dziadek”. W obu konstrukcjach pod-

czas eksploatacji psujà si´ te same cz´-

Êci: szyna, iglica, zaczep kurka. W prze-

ciwieƒstwie do wspó∏czesnych pistole-

tów nie mo˝na swobodnie przek∏adaç

cz´Êci z jednego egzemplarza do drugie-

go – nawet magazynków (stàd znakowa-

nie magazynków numerem broni).

– Manufaktura... – kwituje Wojtek.

GLOCK 17
– U˝ywam Heckler & Kocha USP

Expert, ale gdybym mia∏ wybieraç spo-

Êród pistoletów dost´pnych w polskiej

Policji, wybra∏bym glocka. Dla doÊwiad-

czonego strzelca jest to bardzo dobra

broƒ.

Mimo ˝e wymaga stosunkowo du˝ego

nacisku na j´zyk spustowy, glock znako-

micie nadaje si´ do szybkiego, bojowego

strzelania. Decyduje o tym g∏adki obrys

pistoletu pozbawionego kurka i innych

wystajàcych cz´Êci, dzi´ki czemu daje

si´ on szybko wyjàç z kabury. Równie

dobrze zosta∏ skonstruowany mecha-

nizm spustowy po∏àczony z jednym

z bezpieczników. Broƒ ta mo˝e byç jed-

nak niekiedy trudna w obs∏udze dla nie-

doÊwiadczonego strzelca.

– Nie ma wskaênika obecnoÊci naboju

w komorze – mówi Wojtek. – Mo˝e zda-

rzyç si´, ˝e na przyk∏ad przy niewypale,

w sytuacji jakiegoÊ zagro˝enia i zwiàza-

nych z tym nerwów, mniej doÊwiadczo-

na osoba nie od razu zorientuje si´, co

si´ sta∏o.

WALTHER P99
Broƒ bardzo bezpieczna – g∏ównie dzi´-

ki mechanizmowi „antystresowemu”,

czyli bardzo d∏ugiemu wybieraniu luzu

na j´zyku spustowym, które ma zapo-

biec mimowolnemu oddaniu strza∏u,

np. w wyniku odruchowej reakcji na na-

g∏y stres. Mankamentem tego rozwiàza-

nia jest mo˝liwoÊç zerwania strza∏u

na skutek zbyt d∏ugiego, „spinajàcego”

strzelca, oczekiwania na strza∏. Mo˝na

jednak z tym sobie radziç, nie czekajàc,

a˝ j´zyk spustowy dojdzie do drugiego

po∏o˝enia, a Êciàgajàc go szybko do mo-

mentu oporu. Odruch ten trzeba jednak

wyçwiczyç. Kolejnymi elementami za-

bezpieczajàcymi przed przypadkowym

strza∏em sà: mo˝liwoÊç spuszczenia igli-

cy oraz bardzo wyraêny wskaênik obec-

noÊci naboju w komorze – nawet

w ciemnoÊciach bez trudu wyczuwalny

d∏onià.

– Pierwsza wersja mia∏a plastikowe,

regulowane przyrzàdy i stanowi∏o to 

wad´ pistoletu, gdy˝ nie by∏y one zbyt

trwa∏e – ocenia Wojtek. – Teraz sà ju˝

metalowe, bez mo˝liwoÊci regulacji. 

Pistolet jest przystrzelany centralnie.

Taki uk∏ad jest lepszy dla u˝ytkownika.

– Zale˝y którego – dodaje „Dziadek”.

– JeÊli ktoÊ, np. jak ja, przywyk∏ do przy-

strzelania „pod punkt”, z pistoletów ta-

kich jak walther b´dzie mu si´ strzela∏o

niewygodnie.

Niewàtpliwym plusem walthera jest

jego  ergonomicznoÊç  – broƒ  znakomi-

cie le˝y w d∏oni, zapewnia te˝ wygodny

dost´p do j´zyka spustowego, dêwigni

wymiany magazynka, zwalniacza maga-

zynka.

– Bioràc pod uwag´ stopieƒ bezpie-

czeƒstwa i komfort obs∏ugi, to dobra

broƒ dla m∏odych, mniej doÊwiadczo-

nych policjantów – podsumowuje 

Wojtek. ■
Strzelanie poprowadzi∏, opinie zanotowa∏ 

PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. autor i Pawe∏ Ostaszewski
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P rzepis art. 39 ust. 4 projektu ustawy: „Osobom,

o których mowa w ust. 1 (osoby nieb´dàce poli-

cjantami, które udzielajà pomocy Policji – przyp. aut.),

mo˝e byç przyznane wynagrodzenie, a w przypadkach

uzasadnionych wa˝nym interesem wymiaru sprawie-

dliwoÊci równie˝ udzielona pomoc polegajàca na od-

stàpieniu od Êcigania pope∏nionych przez te osoby wy-

kroczeƒ i przest´pstw, zagro˝onych karà pozbawienia

wolnoÊci nieprzekraczajàcà 3 lat. Warunkiem udziele-

nia takiej pomocy jest wyrównanie osobom pokrzyw-

dzonym szkód wyrzàdzonych przest´pstwem. Posta-

nowienie w tej sprawie wydaje prokurator na wniosek

w∏aÊciwego organu Policji”.

Pozyskiwanie tzw. agentów na podstawie materia-

∏ów obcià˝ajàcych to postulowany przez policjantów

wa˝ny Êrodek walki z przest´pczoÊcià, zw∏aszcza zor-

ganizowanà. Na pierwszy rzut oka wykazuje on podo-

bieƒstwo do instytucji Êwiadka koronnego. W istocie

jedyne, co ∏àczy obie instytucje, to odstàpienie w pew-

nym zakresie od – pojmowanej w sposób dogmatyczny

– zasady legalizmu w post´powaniu karnym. Zasadni-

cze zaÊ ró˝nice tkwià w tym, ˝e osoba aspirujàca

do statusu Êwiadka koronnego musi byç uprzednio

przes∏uchana w charakterze podejrzanego w sprawie

o powa˝ne przest´pstwo i w toku tego przes∏uchania

przekazaç informacje mogàce przyczyniç si´ do ujaw-

nienia innych przest´pstw, okolicznoÊci ich pope∏nie-

nia i sprawców oraz zobowiàzaç si´ do z∏o˝enia takich

zeznaƒ przed sàdem. Âwiadkowi koronnemu przys∏u-

gujà okreÊlone w ustawie uprawnienia i Êrodki ochro-

ny, ale cià˝à na nim równie˝ okreÊlone obowiàzki.

Projektowana w art. 39 ust. 4 instytucja odstàpienia

od Êcigania dotyczy sprawców przest´pstw mniej

znacznych, zagro˝onych karà pozbawienia wolnoÊci

do 3 lat, oraz sprawców wykroczeƒ. W praktyce ich 

pomoc b´dzie polegaç przede wszystkim na udziela-

niu informacji, które przyczynià si´ do wykrycia

groênych zbrodniarzy. Odstàpienie od Êcigania uzale˝-

nione jednak zosta∏o od spe∏nienia dwóch warunków:

informator musi wyrównaç szkody wyrzàdzone prze-

st´pstwem i równoczeÊnie prokurator w jego sprawie

ma wydaç postanowienie o odstàpieniu od Êcigania. 

W tle projektowanej instytucji dostrzegamy kon-

frontacje dwóch dóbr: legalizmu i interesu wymiaru

sprawiedliwoÊci. Âcigaç ka˝dego za wszystko, czy te˝

odstàpiç od Êcigania niektórych informatorów, aby 

wykryç z ich pomocà najpowa˝niejsze zbrodnie?

Odstàpienie od Êcigania sprawcy przest´pstwa

„w zamian” za udzielenie informacji o innym prze-

st´pstwie i jego sprawcy powinno byç poprzedzone

porównaniem ci´˝aru gatunkowego i szkodliwoÊci

spo∏ecznej obu czynów karalnych tak, aby oceniç, czy

warto „darowaç” przest´pstwo lub wykroczenie

o mniejszej wadze w celu rozpoznania i ujawnienia np.

grupy przest´pczej.

Z uzasadnienia projektu ustawy: „Osoby udzielajàce

pomocy Policji jednoczeÊnie sà kontrolowane przez

Policj´ i jakkolwiek jest to nadzór specyficzny, to

w znacznej mierze pozwala na powstrzymanie tych

osób przed dalszymi naruszeniami prawa. SzkodliwoÊç

spo∏eczna czynu sprawcy, który potem udziela pomo-

cy w zwalczaniu innych przest´pstw i mo˝e byç sku-

tecznie dozorowany, czy sam nadal narusza prawo

– nie mo˝e byç oceniana jako istotna i w tym stanie in-

teres publiczny nie uzasadnia ponoszenia procedural-

nych kosztów post´powania karnego. Proponowane

rozwiàzanie jest zatem nie tylko uzasadnione argu-

mentami pragmatycznymi, ale tak˝e nie koliduje

z doktrynalnymi przes∏ankami podmiotowego miarko-

wania odpowiedzialnoÊci karnej oraz indywidualizacji

prewencji kryminalnej”.

Z punktu widzenia skutecznoÊci dzia∏aƒ Policji, 

celowoÊç wprowadzenia omawianej instytucji prawnej

wydaje si´ oczywista. Pytanie tylko, czy wystarczy

w tym zakresie regulacja proponowana w projekcie

ustawy. Odpowiedê uzyskamy w toku dalszych prac 

legislacyjnych, zw∏aszcza po konsultacjach w resorcie

sprawiedliwoÊci. ■
MACIEJ S¸AWI¡SKI

zdj. Pawe∏ Ostaszewski

Odstàpienie od karania 
informatorów

Policja chcia∏aby
pozyskiwaç
informacje w zamian
za ,,przymkni´cie
oczu’’ 
na pope∏niane przez
agentur´ drobne
przest´pstwa.

W tle projektowanej instytucji dostrzegamy konfrontacje dwóch
dóbr: legalizmu i interesu wymiaru sprawiedliwoÊci. 

Âcigaç ka˝dego za wszystko, czy te˝ odstàpiç od Êcigania
niektórych informatorów, aby wykryç z ich pomocà

najpowa˝niejsze zbrodnie?
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Czy obowiàzujàce przepisy prawne pozwalajà

zatrudniç w policyjnej izbie dziecka pracowni-

ków cywilnych Policji?

Funkcjonowanie policyjnych izb dziecka regulujà

dwa akty prawne:

• Zarzàdzenie nr 25 Komendanta G∏ównego Policji

z 31 grudnia 2002 roku w sprawie szczegó∏owych za-

sad organizacji i zakresu dzia∏ania komend, komisa-

riatów innych jednostek organizacyjnych Policji,

zmienione Zarzàdzeniem nr 2 Komendanta G∏ów-

nego Policji z 7 stycznia 2005 roku;

• Decyzja   nr 346   Komendanta   G∏ównego   Policji

z 9 sierpnia 2004 roku w sprawie pe∏nienia s∏u˝by

przez policjantów w policyjnych izbach dziecka

(Dz.Urz. KGP nr 16, poz. 101).

Par. 20 cytowanego zarzàdzenia okreÊla, ˝e izba

dziecka wchodzi w sk∏ad s∏u˝by prewencyjnej. Wy-

mieniona decyzja zaÊ precyzuje, ˝e policyjna izba

dziecka stanowi komórk´ organizacyjnà wydzia∏u pre-

wencji komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiato-

wej Policji i bezpoÊrednio im podlega. Z decyzji tej

wynika  równie˝,  i˝  opiek´ nad nieletnimi sprawujà

policjanci wychowawcy, posiadajàcy minimum Êrednie

wykszta∏cenie oraz przygotowanie pedagogiczne.

I tylko oni mogà – w razie koniecznoÊci – zastosowaç

wobec zatrzymanych nieletnich Êrodki przymusu 

bezpoÊredniego. 

Bioràc pod uwag´ tego rodzaju regulacje prawne,

nale˝y uznaç, ˝e zatrudnienie w tym zakresie

cywilów w policyjnej izbie dziecka jest pozbawio-

ne podstaw prawnych.

OczywiÊcie,  kierownik  jednostki  organizacyjnej

Policji mo˝e zatrudniç osoby na stanowiskach cywil-

nych – nie merytorycznych – jak np. sprzàtaczka. 

Nast´puje to przez zawarcie odpowiedniej umowy

o prac´ (na czas okreÊlony lub nieokreÊlony, zgodnie

z treÊcià art. 25 par. 1 kodeksu pracy). ■
ANDRZEJ S¢K

(WSPol. w Szczytnie)

Cywil w izbie dziecka?

POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE
Wy˝sza Szko∏a Policji w Szczytnie

12-101 Szczytno, ul. Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego 111
faks 745 5629

W par. 64 autorzy u˝yli funktora „lub”, co tylko zaciem-
nia sytuacj´ – kiedy mo˝na postàpiç wed∏ug jednej z wy-
mienionych metod. Nie mo˝na te˝ odsy∏aç w zarzàdzeniu
do regulaminu prokuratorskiego bez podania treÊci przepi-
su. Nawet w warszawskich komendach policjanci majà
trudnoÊci z dotarciem do tego regulaminu; jak musi to wy-
glàdaç w terenie? Tymczasem takà uproszczonà technikà
pos∏u˝ono si´ we wspomnianym par. 64 pkt 5, odsy∏ajà-
cym do par. 104 „regulaminu prokuratorskiego”.

W Dzienniku Urz´dowym KGP nr 1 z 2005 r. opubli-

kowane zosta∏o zarzàdzenie nr 1426 w brzmieniu pod-

pisanym przez Komendanta G∏ównego Policji. Frag-

ment par. 64 zarzàdzenia, na który powo∏ano si´

w uwagach, brzmi nast´pujàco: „Policjant wpisuje

treÊç  zarzutów  do protoko∏u  przes∏uchania  podej-

rzanego, a odr´bne postanowienie o przedstawieniu

zarzutów sporzàdza: (...)”. W zarzàdzeniu nie pos∏u˝o-

no si´ „uproszczonà technikà”, a zasadami techniki

prawodawczej (patrz Zarzàdzenie nr 1144 Komendan-

ta G∏ównego Policji z 2 listopada 2004 r. w sprawie 

metod i form wykonywania w Policji zadaƒ w zakresie

legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

– Dz.Urz. KGP z 2004 r. nr 21, poz. 485). Jasno stano-

wià one, ˝e w zarzàdzeniu nie mogliÊmy regulowaç 

tego, co jest ju˝ uregulowane w rozporzàdzeniu Mini-

stra SprawiedliwoÊci z 11 kwietnia 1992 r. – „Regula-

min wewn´trznego urz´dowania powszechnych jedno-

stek organizacyjnych prokuratury” (Dz.U. nr 38,

poz. 163 ze zm.). Od zasad tych nie ma odst´pstwa.

To dziwne, ˝e policjanci majà trudnoÊci z dotarciem

do „regulaminu prokuratorskiego”. We wrzeÊniu 2003

roku w Biurze S∏u˝by Kryminalnej KGP opracowano

tekst ujednolicony tego aktu prawnego (po uwzgl´d-

nieniu zmian przepisów z 17 wrzeÊnia 2003 r.),

po czym przekazano go, przez sieç UKSP, do jedno-

stek organizacyjnych Policji wszystkich szczebli. ■
Opracowa∏ PRZEMYS¸AW KACAK

zdj. Pawe∏ Ostaszewski

Pytania lub wàtpliwoÊci dotyczàce treÊci instrukcji

prosimy kierowaç na e-mail:

p.kacak@policja.gov.pl

Instrukcja 
dochodzeniowo-Êledcza(4)

Na nades∏ane do redakcji pytania dotyczàce zarzàdzenia nr 1426 
z 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynnoÊci

dochodzeniowo-Êledczych przez s∏u˝by policyjne wyznaczone
do wykrywania przest´pstw i Êcigania ich sprawców odpowiada
zast´pca naczelnika Wydzia∏u Standaryzacji Biura Taktyki
Zwalczania Przest´pczoÊci KGP – wspó∏twórczyni instrukcji –
podinsp. Jolanta Domaƒska-Paluszak.
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Policjantowi i cz∏onkom jego rodziny przy-

s∏uguje socjalne Êwiadczenie pieni´˝ne

tzw. dop∏ata do wypoczynku. Zasady wyp∏a-

ty tej nale˝noÊci reguluje rozporzàdzenie mi-
nistra SWiA z 4 marca 2002 r. w sprawie ro-
dzaju i zakresu Êwiadczeƒ socjalnych i byto-
wych przys∏ugujàcych policjantom oraz cz∏on-
kom ich rodzin (Dz.U. z 2002 r. nr 23,

poz. 236). 

Dop∏ata do wypoczynku jest obligatoryjna,

przyznawana jednak na wniosek zaintereso-

wanego. Ustalana jest corocznie w wysoko-

Êci 26,35 proc. kwoty bazowej og∏aszanej

w ustawie bud˝etowej. W 2005 r. jest

to 379 z∏ na ka˝dego uprawnionego (wyliczo-

nà kwot´ zaokràgla si´ do pe∏nego z∏otego

w gór´). 

Przepisy rozporzàdzenia sà doÊç precyzyj-

ne, jeÊli chodzi o warunki niezb´dne do uzy-

skania Êwiadczenia. WàtpliwoÊci nasuwajà

si´, gdy w policyjnej rodzinie pojawia si´

dziecko. 

– Dop∏ata do wypoczynku przys∏uguje

na ka˝dego uprawnionego cz∏onka rodziny,

a wi´c, oczywiÊcie, równie˝ na dziecko, ale

wed∏ug stanu rodziny na dzieƒ z∏o˝enia wnio-

sku, nie póêniej jednak ni˝ w ostatnim dniu

s∏u˝by pe∏nionej w danym roku kalendarzo-

wym (par. 1 ust. 3 cyt. rozp.) – wyjaÊnia

m∏. insp. Joanna Kaczmarska-Reicher, naczel-

nik Wydzia∏u Koordynacji Inwestycji i Gospo-

darki NieruchomoÊciami Biura Logistyki Po-

licji KGP. – Nie mo˝na wi´c ubiegaç si´ póê-

niej o jakiekolwiek „wyrównania” z tytu∏u

urodzenia si´ dziecka. Je˝eli w najbli˝szym

czasie rodzina policyjna powi´kszy si´, ko-

rzystniej jest wystàpiç o Êwiadczenie urlopo-

we, spe∏niajàc warunek, ˝e wniosek mo˝e byç

z∏o˝ony w ciàgu 30 dni przed up∏ywem roku

kalendarzowego, w którym dop∏ata do wypo-

czynku przys∏uguje. Wtedy Êwiadczenie obej-

mie wszystkich cz∏onków rodziny, tak˝e nowo

narodzone dziecko. Górna granica wieku

dziecka, na które przys∏uguje dop∏ata, to 18

lat. Gdy dziecko uczy si´ lub studiuje, dop∏a-

ta przys∏uguje do ukoƒczenia przez nie 24

lub 25 lat, je˝eli ukoƒczenie 24. roku ˝ycia

przypada na ostatni lub przedostatni rok stu-

diów/nauki (art. 77 ustawy o Policji – tekst

jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 7, poz. 58).

Kontrowersje powstajà tak˝e, gdy poli-

cjant zostaje zwolniony ze s∏u˝by. Rozporzà-

dzenie jasno stwierdza, ˝e dop∏ata do wypo-

czynku nie przys∏uguje, je˝eli funkcjonariusz

pobra∏ ju˝ ekwiwalent pieni´˝ny za niewyko-

rzystany urlop, przys∏ugujàcy w roku, w któ-

rym odchodzi ze s∏u˝by. WàtpliwoÊci budzi

jednak sytuacja, gdy policjant z∏o˝y∏ wniosek

o dop∏at´ do wypoczynku wraz z przedp∏atà

na wczasy czy op∏atà za koloni´ dziecka, np.

w przeddzieƒ odejÊcia ze s∏u˝by. Komórki fi-

nansowe taki wniosek muszà przyjàç, ponie-

wa˝ brak jest uzasadnienia, ˝e dop∏ata nie

przys∏uguje. Dopiero fakt pobrania ekwiwa-

lentu pozbawia prawa ubiegania si´ o Êwiad-

czenie urlopowe. W tej sprawie komentarze

i opinie prawne wyda∏y: Zespó∏ Obs∏ugi

Prawnej Biura Logistyki Policji KGP z 6 ma-

Dop∏ata do wypoczynku ja 2004 r. (Cop 726/04), Wydzia∏ Organiza-

cyjno-Normatywny Biura Finansów KGP

z 25 maja 2004 r. (F -3724/04) i Biuro – Ga-

binet Komendanta G∏ównego Policji KGP

z 22 czerwca 2004 r. (Gi – 128/56/04). Naj-

wa˝niejsze w interpretacji par. 3. rozporzà-
dzenia ministra SWiA w sprawie rodzaju i za-
kresu Êwiadczeƒ socjalnych i bytowych przys∏u-
gujàcych policjantom oraz cz∏onkom ich rodzin
jest s∏owo „pobra∏”. Je˝eli wi´c w dniu po-

dejmowania Êwiadczenia urlopowego poli-

cjant nie pobra∏ ekwiwalentu za urlop, o któ-

rym mowa w tym przepisie, to dop∏at´

do wypoczynku nale˝y wyp∏aciç. Nawet je-

˝eli ekwiwalent otrzyma w póêniejszym ter-

minie. 

W jednostkach Policji na terenie kraju ró˝-

nie bywa interpretowana kwestia ∏àczenia

zaleg∏ego urlopu z aktualnym. Wed∏ug opinii

prawników (pismo Biura Prawnego KGP 

R-II-540/521/03 z 24 kwietnia 2003 roku)

urlop „zaleg∏y” jest (…) ca∏y czas urlopem 
wypoczynkowym, a tylko tym terminem pos∏u-
guje si´ normodawca. Urlop musi jednak

trwaç minimum 14 dni kalendarzowych. 

Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e dop∏ata

do wypoczynku nie przys∏uguje z tytu∏u

s∏u˝by obojga ma∏˝onków i nie ma znaczenia,

w jakiej formacji oboje s∏u˝à. Podobnie kwe-

sti´ t´ ujmujà przepisy dotyczàce np. funk-

cjonariuszy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

i Stra˝y Granicznej. W takim wypadku

Êwiadczenie urlopowe nale˝y si´ tylko jed-

nemu z ma∏˝onków. 

Dop∏ata do wypoczynku wyp∏acana jest

w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia wnio-

sku. ■
PAWE¸ OSTASZEWSKI

L ipiec zaowocowa∏ nagrodami i awansa-

mi. Najd∏u˝ej trwa zamieszanie wokó∏

komendanta szko∏y w Szczytnie. Dzisiaj

wszystko wskazuje, ˝e zostanie nim jeden

z dwóch nieco hamletyzujàcych kandyda-

tów do nadinspektorskich, o pardon, gene-

ralskich w´˝yków (obaj na zdj´ciu, gdzieÊ

w tym numerze miesi´cznika). Sà profesjo-

nalistami i majà równie wielu wrogów, co

przyjació∏, zwyci´˝yç mo˝e wi´c, jak to

w ˝yciu bywa, ten trzeci. Koƒczy si´ wyÊcig

na stanowisko „pierwszego” w Gorzowie.

Komendant Rudnik to tato sympatycznego

dziennikarza, obecnie znajdujàcego si´

w stanie braku ∏aski u swoich szefów. 

Ojciec odwrotnie. A Gorzów i Zielona Góra

(zw∏aszcza) to wcià˝ ,,mi´kkie pod-

brzusze’’ resortu, dlatego komendant musi

byç markowy. 

Jacek  Górecki  – dyrektor Biura

Spraw Wewn´trznych (BSW), zo-

sta∏ „pierwszym” w ¸odzi. Jego

miejsce w BSW zajmie zapewne

dotychczasowy zast´pca dyrektora

Krzysztof Kurtyka. 

Tak jak przynieÊliÊmy szcz´Êcie

komendantowi Jackowi K´dziorze z Prusz-

kowa, który po wizycie naszych dziennika-

rzy zosta∏ „drugim” w KSP, tak pecha mia∏

komendant Bartula z Wo∏omina. Zdj´to go

ze stanowiska, robiàc miejsce dla Jana Gra-

la, do niedawna zast´pcy komendanta sto-

∏ecznego, który straci∏ fotel po artyku∏ach

prasowych. Robert Zieliƒski z „Super

Expressu” napisa∏, ˝e Gral nale˝a∏ w cza-

sach PRL do pewnej niezbyt obecnie 

cenionej organizacji.

Dla Ryszarda Siewierskiego – szefa KSP

nadszed∏ trudny czas. Rozesz∏y si´ wieÊci,

kim mo˝e zostaç po wyborach, no i za-

zdroÊnicy zacz´li go szczypaç. A w KSP

– jeszcze si´ taki nie narodzi∏, co by

wszystkim dogodzi∏. Zablokujesz manife-

stacj´ kochajàcych inaczej – êle. PuÊcisz jà

– te˝ êle. W obu wypadkach nara˝asz si´

co najmniej kilku partiom, których eks-

perci – wybitni prawnicy – majà rozbie˝ne

opinie na temat manifestowania orientacji

seksualnej przez lesbijki i gejów. Ci´˝kie

czasy. WÊród innych kandydatów, którzy

mogà rywalizowaç z Siewierskim, wymie-

nia si´ Adama Rapackiego z Wilna, a tak-

˝e... pu∏kownika Polko – (niegdyÊ Êwiet-

nego dowódc´ GROM) oraz Witolda Mar-

czuka ze Stra˝y Miejskiej w Warszawie

(kiedyÊ ca∏kiem niez∏ego szefa GIC).

Dwaj ostatni jeszcze nie znajà si´ na Poli-

cji, ale to przecie˝ detal. Szybko nadrobià

zaleg∏oÊci. Historia zna takie przypadki.

Nie wszystkie zakoƒczy∏y si´ kl´skà. Zwo-

lennicy wiecznie ˝ywej opcji podwawel-

skiej mówià, ˝e przysz∏y premier mo˝e

jednak wskazaç na pewnego wàsatego zio-

mala. 

Albo przyb´dzie cz∏owiek „z terenu”.

Z „pierwszej linii”, a jak˝e, bo do pracy

na drugiej nikt ju˝ si´ nie przyznaje. I gdy-

by tak jeszcze na bia∏ym koniu... ■

Samotnie z drugiej linii pisa∏
PAWE¸ BIEDZIAK

Fakty
i plotki
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DOBRY WUJEK Z BRUKSELI?
Jasne, ˝e by∏oby pi´knie zarabiaç na pozio-

mie kolegów z zachodu Europy, zw∏aszcza

˝e ceny w Polsce w wielu przypadkach

tamten pu∏ap osiàgn´∏y. Nie mo˝na jednak

oczekiwaç od UE cudów. ˚aden unijny do-

datek antykorupcyjny nie wchodzi w ra-

chub´. Marek Kalupa, zast´pca dyrektora

Departamentu Koordynacji Polityki Struk-

turalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy,

wypowiada si´ w tej sprawie jednoznacznie

i krótko:

– W ramach funduszy strukturalnych nie

ma ˝adnych Êrodków na podwy˝ki p∏ac dla

policjantów. Podobnie zresztà jak dla

przedstawicieli innych Êrodowisk zawodo-

wych.

Tymczasem policyjni internauci tropià

dalej, sugerujàc, ˝e ktoÊ „ràbnà∏ kas´” 

albo „przekierowa∏” te pieniàdze z unii

na... prowadzenie oÊrodków szkolenia

w Iraku.

CZESI, W¢GRZY I MY 
Podobno unijny dodatek antykorupcyjny

mieli dostaç czescy i w´gierscy policjanci.

Pu∏kownik Miroslav Hajny∂ z Pragi,

dyrektor biura wspó∏pracy mi´dzynaro-

dowej w tamtejszym MSW, kategorycz-

nie zaprzecza, aby jakiekolwiek Êrodki

zosta∏y przekazane z UE na podwy˝ki

dla funkcjonariuszy. Pensje wzrastajà

w Czechach wy∏àcznie na skutek we-

wn´trznych regulacji bud˝etowych.

Wkrótce planowana jest kolejna pod-

wy˝ka, ale... kosztem likwidacji p∏at-

nych nadgodzin.

Skàd to zainteresowanie Czechami?

Jeszcze kilka lat temu, przed akcesjà,

w∏aÊnie uposa˝enie czeskich policjantów

najbardziej „odstawa∏o” na niekorzyÊç

od zarobków stró˝ów prawa w Europie

Ârodkowej. Na korupcjogenny charakter

owej sytuacji zwrócili uwag´ przedstawi-

ciele UE, uczestniczàcy w procesie przy-

gotowawczym do wejÊcia tego kraju

w struktury unijne. By∏ to jedynie – nie-

poparty ˝adnymi pieni´dzmi – rodzaj za-

lecenia, dobrej rady czy podpowiedzi dla

Czechów. A ˝e ci ostatni w miar´ skrom-

nych mo˝liwoÊci z rad skorzystali, roze-

sz∏a si´ pog∏oska o wsparciu z UE. 

Rzecznik prasowy komendanta g∏ów-

nego w´gierskiej policji László Goro-

Dodatek antykorupcyjny
Plotka o rzekomym dodatku
antykorupcyjnym z UE dla policjantów
z nowych krajów cz∏onkowskich 
pojawi∏a si´ ponad rok temu. 
Og∏oszone w tej sprawie dementi
zaszkodzi∏o marzeniom o du˝ej
podwy˝ce. Ale nie do koƒca. 
Wystarczy zajrzeç na internetowe forum
policyjne, czy pos∏uchaç korytarzowych
newsów, by zrozumieç, ˝e plotka nadal
ma si´ nieêle.

Uposa˝enie funkcjonariuszy policji w wybranych krajach 
Unii Europejskiej (2004 r.)

Uposa˝enie Uposa˝enie 

KRAJ posterunkowego komendanta miejskiego UWAGI

(odpowiednika) (odpowiednika)

Francja 1220 euro (brutto) 3000 euro (brutto) Oficerowie m∏odsi 

od 1600 euro do 3000 euro,

oficerowie starsi

od 1900 euro do 4200 euro

Niemcy 2900 euro (brutto) 3500 euro (brutto) Podoficerowie od 2900 euro

do 3000 euro,

oficerowie m∏odsi 

3400 euro do 3500 euro,

oficerowie starsi oko∏o 

4100 euro

Hiszpania 1200 euro (netto) 2400 euro (netto)

S∏owacja 250 euro (brutto) 1300 euro (brutto) 500 euro – Êrednia

uposa˝enia w policji

Czechy 300 euro (brutto) 1200 euro (brutto) 600 euro – Êrednia

uposa˝enia w policji

Litwa 250 euro (brutto) 1000 euro (brutto)

¸otwa 230–300 euro (brutto) 410–520 euro (brutto)

Estonia 325 euro (brutto) 950 euro (brutto)

S∏owenia 1025 euro (brutto) 3305 euro (brutto)

W´gry 400 euro (brutto) 1450 euro (brutto)

êród∏o: BMWP KGP+?
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mvölgyi mówi, ˝e na W´grzech by∏o 

podobnie. I podkreÊla, ˝e z UE nie

wp∏yn´∏y ˝adne pieniàdze na podwy˝ki

dla policjantów. Wzrost wynagrodzenia

by∏ nast´pstwem decyzji rzàdowych.

Nie ma to zwiàzku z jakàkolwiek unijnà

hojnoÊcià.

Z PERSPEKTYWY ZWIÑZKOWEJ
Antoni Duda, przewodniczàcy ZG

NSZZP, zetknà∏ si´ oczywiÊcie z pog∏o-

skami o „dodatku antykorupcyjnym”.

Niejednokrotnie je dementowa∏.

– To jest wielkie nieporozumienie

– stwierdza. – Nie b´dzie ˝adnej unifi-

kacji p∏ac. Nie ma te˝ dyrektywy unij-

nej, przyj´tej przez paƒstwa cz∏onkow-

skie, która dotyczy∏aby uposa˝enia poli-

cjantów. To jest sprawa rzàdów, krajów,

ich suwerennych rozstrzygni´ç, dostrze-

gania (lub nie) priorytetu bezpieczeƒ-

stwa. Samo cz∏onkostwo w UE niczego

w zarobkach policjantów nie zmienia.

Wszystko zale˝y od woli polityków

i mo˝liwoÊci bud˝etowych ka˝dego paƒ-

stwa. 

Na europejskim forum zwiàzkowym

toczy si´ dyskusja o tak zwanej godnej

p∏acy. Zadaniem zwiàzkowców i szefów

Policji jest o takà p∏ac´ zabiegaç, nato-

miast nie wspomina si´ nic o konkret-

nych i ujednoliconych wskaênikach.

NIE MA TAKICH MO˚LIWOÂCI... 
Joanna Skoczek, wicedyrektor Departa-

mentu Polityki Integracyjnej UKIE, sta-

wia kropk´ nad „i”:

– Nie by∏o w Unii Europejskiej projek-

tu, który zak∏ada∏by, ˝e do pensji funk-

cjonariuszy Policji b´dà do∏àczane jakieÊ

dodatki antykorupcyjne. Sprawa taka nie

mog∏a byç oficjalnie dyskutowana, a tym

bardziej – zdecydowana na forum unij-

nym. Kwestia zasad i wysokoÊci wynagro-

dzenia, tak˝e w odniesieniu do s∏u˝b

mundurowych, le˝y w wy∏àcznej kompe-

tencji w∏adz krajowych. W UE, w kon-

tekÊcie zwalczania korupcji, mówi si´

przede wszystkim o podnoszeniu stan-

dardów etycznych w poszczególnych

grupach zawodowych. Dzia∏ania w tej

sferze pozostawiono paƒstwom cz∏on-

kowskim.

Tymczasem zwiàzkowcy z Gdaƒska 

wystàpili do pos∏a Bogdana Bujaka, prze-

wodniczàcego sejmowej Komisji Admini-

stracji i Spraw Wewn´trznych z pyta-

niem: „Kiedy b´dzie odczuwalne dofi-

nansowanie ze Êrodków Unii Europej-

skiej skierowane dla funkcjonariuszy Po-

licji i przeznaczone na podniesienie upo-

sa˝eƒ, a tym samym polepszenie sytuacji

finansowej tej grupy zawodowej?”

Plotka ma rzeczywiÊcie d∏ugi ˝ywot.

Zw∏aszcza jeÊli dotyczy pieni´dzy. ■
JOLANTA ÂLIFIERZ

Zaproszenie

NA POLICYJNY MARATON ROWEROWY
16 lipca 2005 r. w Gdaƒsku zostanà zorganizowane II Mistrzostwa Polski Policji 

w Kolarstwie Górskim. Zawody odb´dà si´ w ramach ogólnopolskiego cyklu maratonów

rowerowych Intel Powerade BikeMaraton 2005. 

Pomys∏odawcà rowerowego Maratonu Policjantów jest insp. Jan Rudnicki, który sam

bierze udzia∏ w zawodach. Jak przyznaje, imprezy tego rodzaju przyczyniajà si´ do inte-

gracji policyjnego Êrodowiska oraz o˝ywiajà w uczestnikach ducha sportowej rywalizacji.

Tegoroczny dystans do przebycia to 48,5 km; najwy˝szy punkt po∏o˝ony jest na wyso-

koÊci 160 m n.p.m. TrudnoÊç trasy, w skali 1–6, zosta∏a oceniona na 4 gwiazdki. Start

i meta maratonu mieszczà si´ w Gdaƒsku-Oliwie przy ul. Karwieƒskiej. Rozpocz´cie

przewidziano na 11.00. Limit wjazdu na met´ nie powinien przekroczyç 19.00.

Zwyci´zcy w oddzielnych kategoriach kobiet i m´˝czyzn zostanà uhonorowani pucha-

rem ufundowanym przez komendanta g∏ównego Policji. Kolejne miejsca b´dà nagrodzo-

ne Pucharem Przewodniczàcego NSZZ Policjantów oraz Pucharem Komendanta Woje-

wódzkiego Policji w Gdaƒsku.

Szczegó∏owe informacje o zasadach uczestnictwa w maratonie, terminy zg∏oszeƒ oraz

regulamin znajdujà si´ na stronie www.bikemaraton.pl

Zarzàd Operacji Antyterrorystycznych G∏ównego Sztabu Policji 
Komendy G∏ównej Policji prowadzi nabór kandydatów do s∏u˝by w pionie bojowym 

centralnego pododdzia∏u antyterrorystycznego Policji.
Ch´tni muszà przejÊç kilkustopniowy etap kwalifikacyjny. 

Szczegó∏owe informacje pod numerem telefonu (22) 601 80 01
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Dobór do Policji
(...) Co do nowej rekrutacji, to wàtpliwa sprawa, ˝eby si´ uda∏o. Da-

lej b´dà przyjmowani ci, co si´ nie nadajà, ale mogà si´ dostaç. Ju˝ ni-
gdy nie b´dzie tak, ˝e w Policji pracujà ludzie, którzy to lubià. To daw-
ne, odleg∏e czasy. OsobiÊcie bardzo bym chcia∏a, ˝eby tak by∏o. Zda∏am
pozytywnie wszystkie egzaminy, ale, niestety, nie uda∏o mi si´.
Od trzech lat próbuj´ i nic. Wiem, ˝e to praca dla mnie, ˝e si´ nadaj´,
ale ta wiedza nic mi nie daje. (...) Coraz cz´Êciej mam wra˝enie, ˝e,
niestety, to tylko moje marzenie. Zastanawiam si´, czy nowe zasady
przyjmowania da∏yby mi szans´ dostania si´ do Policji. Jak na razie, to
wszystko si´ oddala. Jeszcze raz dzi´kuj´ za ciekawà gazet´, pozwol´
sobie ponownie do was napisaç.

Aneta A.

✩

Witam serdecznie!
Nawiàzujàc do artyku∏u poruszajàcego nowe zasady naboru do pra-

cy w Policji, chcia∏am si´ podzieliç swoimi odczuciami. Jestem pe∏na
nadziei, ˝e nowo opracowany system naboru da w koƒcu szans´ tym,

którzy majà predyspozycje do pracy w tym za-
wodzie. A tym samym przymknie furtk´ dla
znajomych i cz∏onków rodzin komendantów.
Sama jestem bardzo rozczarowana dotychcza-
sowym systemem, a przede wszystkim poczy-
naniami i postawà komendanta miejskiego
Policji w mojej miejscowoÊci. Jestem kandy-
datkà do s∏u˝by w Policji. Zda∏am ju˝ bez
˝adnych problemów wszystkie wymagane te-
sty, lecz, niestety, po tym wszystkim, gdy by∏am
ju˝ prawie u upragnionego celu, komendant
powiedzia∏ „nie”. Sama rozmowa z nim

strasznie mnie dotkn´∏a, poczu∏am si´ poni˝ona i oÊmieszona przez
cz∏owieka, który stanowi∏ dla mnie du˝y autorytet. Moje starania
o prac´ w Policji trwajà ju˝ od 8 lat. Ciàgle by∏am odsy∏ana i zwodzo-
na. Aby byç jak najlepszym kandydatem, ukoƒczy∏am studia o sporto-
wym charakterze (AWF), a póêniej kontynuowa∏am nauk´
na Podyplomowym Studium Kryminalistyki na Wydziale Prawa Ad-
ministracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc∏awskiego. Nadal dbam
o dobrà kondycj´ (si∏ownia, basen, prowadz´ zaj´cia fitness). Poch∏o-
n´∏o to liczne nak∏ady finansowe i kilka cennych lat. Ca∏e swoje ˝ycie
nastawi∏am w jednym kierunku – pragn´∏am i nadal pragn´ pracowaç
w Policji. Czuj´ do tego powo∏anie i wiem, ˝e jestem idealnym do tego
kandydatem, co, niestety, „lekkà r´kà” stara si´ przekreÊliç tutejszy ko-
mendant. Nowe zasady naboru uwa˝am za swojà ostatnià i obiektyw-
nà szans´ na realizacj´ moich ˝yciowych planów.

Anna W.

Szkolenie
(...) Chcia∏bym podzi´kowaç za Êwietny artyku∏

„Szko∏y przetrwania”. Spotka∏em si´ wielokrotnie
z sytuacjami, ˝e za∏àczniki w postaci drogiego 
alkoholu lub „Parkera” u∏atwia∏y  plutonowi  zda-
nie egzaminów (S∏upsk i Szczytno). Z opowieÊci
kolegów wy∏ania si´ obraz, ˝e najgorzej by∏o jed-
nak w Legionowie. Tam nie koƒczy∏o si´ na drob-
nych prezentach. Normà by∏o wyposa˝enie do sa-
mochodów wyk∏adowców – poczàwszy od dywaników, przez radio,
na felgach aluminiowych skoƒczywszy. CSP nie koƒczy∏em, wi´c oso-
biÊcie si´ z tym nie zetknà∏em. Potwierdziç natomiast mog´ fakt, ˝e 
wyk∏adowca ze Szczytna przesiadywa∏ w knajpkach (nie w jednej)
i o egzaminatorze, w którego samochodzie kufer „ciàgnà∏ si´” po ziemi
pod ci´˝arem ksià˝ek. Sp´dzi∏em w WSPol. 3 lata i co roku ten scena-
riusz si´ powtarza∏. 

policjant

✩
W 1996 r. przeszed∏em kurs specjalistyczny

(dzielnicowych), w tym czasie ukoƒczy∏em te˝
wy˝sze studia cywilne. W trakcie pi´cioletniego
sta˝u w laboratorium wykona∏em ∏àcznie du˝o po-
nad tysiàc opinii z zakresu daktyloskopii (wyma-
gana liczba do uprawnieƒ to 350), zda∏em egza-
min praktyczny i przeszed∏em cykl praktyk w CLK
oraz praktyki w technice kryminalistycznej; uzy-
ska∏em uprawnienia selekcjonera, a tak˝e napisa-
∏em prac´ teoretycznà wymaganà do uzyskania
uprawnieƒ (obecnie jest  w ocenie  w CLK); odby-
∏em nawet (jako jeden z nielicznych w Polsce) sta˝ w laboratorium kry-
minalistycznym w Niemczech. Wielokrotnie bra∏em udzia∏ w ogl´dzi-
nach miejsc zdarzeƒ i sekcjach zw∏ok. Mimo to nie mog´ odbyç szkole-
nia eksperckiego umo˝liwiajàcego mi zdobycie uprawnieƒ, awansu
w grupie i ewentualnie stopnia oficerskiego. W takiej samej lub podob-
nej sytuacji jest kilkadziesiàt(!) osób pracujàcych w laboratoriach
w Polsce.

Najgorsze w tym wszystkim jest w∏aÊnie to, ˝e NIKT nie potrafi 
powiedzieç,  co  robiç  z takimi, bàdê co bàdê, doÊwiadczonymi ludêmi.
Mo˝e tylko wspomn´, ˝e przychodzàcy m∏ody cz∏owiek „z cywila” 
góra po dwóch latach pracy w laboratorium jest przynajmniej specjali-
stà w stopniu podkomisarza. Naprawd´ jest nam przykro, ˝e jesteÊmy
tak traktowani.

Zagadkà jest odpowiedê na pytanie, co dalej z ludêmi w takiej 
sytuacji, jak ja?

sier˝. szt. Tomasz Farysej
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Post´powania kwalifikacyjne b´dà pro-
wadzone tylko i wy∏àcznie w ko-

mendach wojewódzkich i sto∏ecznej.
W wydzia∏ach kadr wyodr´bnione zostanà
zespo∏y zajmujàce si´ doborem kandyda-
tów. Takie rozwiàzanie u∏atwi komendan-
tom prowadzenie polityki kadrowej.

CZYTAJ OG¸OSZENIA, 
PYTAJ FACHOWCÓW
Kwalifikacje rozpocznà si´ opublikowaniem
przez komendanta g∏ównego og∏oszenia
(w co najmniej jednym dzienniku o zasi´gu
ogólnokrajowym oraz na stronie interneto-
wej KGP) o wszcz´ciu doboru do s∏u˝by.
Podane zostanà terminy przyj´ç oraz liczba
miejsc pracy oczekujàcych na kandydatów.
Na tej podstawie komendanci wojewódzcy
i sto∏eczny opublikujà kolejne  og∏oszenia
o rozpocz´ciu  post´powaƒ  kwalifikacyj-
nych  – w prasie, na stronach interneto-
wych, w siedzibach komend, a tak˝e w wo-
jewódzkich i powiatowych urz´dach pracy.
Obwieszczone zostanà nazwy jednostek,
do których przyjmowani b´dà kandydaci,
wymagania okreÊlone w ustawie o Policji,
preferencje, w tym dotyczàce wykszta∏ce-
nia i kwalifikacji zawodowych, wreszcie ter-
min i miejsce sk∏adania dokumentów
(m.in.: podanie o przyj´cie do s∏u˝by, wy-
pe∏niony kwestionariusz osobowy, ˝yciorys,
Êwiadectwa i dyplomy potwierdzajàce wy-
kszta∏cenie oraz zaÊwiadczenie o niekaral-
noÊci z Krajowego Rejestru Karnego).

– Dokumenty te ocenià osoby z zespo∏u
zajmujàcego si´ doborem, ale tylko i wy-
∏àcznie pod kàtem ich zgodnoÊci z wyma-
ganiami zawartymi w publicznym og∏osze-
niu – mówi podinsp. El˝bieta Rusinowicz-
-¸ojewska, naczelnik Wydzia∏u Doboru
i Rezerwy Kadrowej z Gabinetu Komen-
danta G∏ównego Policji. – W stosunku
do osób, które nie z∏o˝y∏y odpowiednich
dokumentów, post´powanie kwalifikacyjne
zostanie zakoƒczone.

Kolejnym etapem b´dà rozmowy z kan-
dydatami do s∏u˝by o zasadach post´powa-
nia kwalifikacyjnego. 

– Rozmowa taka nie b´dzie dawa∏a mo˝-
liwoÊci wyeliminowania kandydata – doda-
je podinsp. Rusinowicz-¸ojewska.

Wszyscy zostanà zarejestrowani w cen-
tralnym systemie komputerowym. Od tego
momentu kandydat wyst´puje ju˝ nie
pod swoim nazwiskiem, lecz pod nadanym
mu kodem.

GRA O PUNKTY
Testy – z wiedzy ogólnej, sprawnoÊciowy,
psychologiczny – oraz wywiad zorganizowa-
ny (rozmowa z komisjà) to kolejne etapy,
które przejdzie osoba ubiegajàca si´ o przy-
j´cie do Policji.

Test z wiedzy ogólnej, obejmujàcy 
zagadnienia z zakresu administracji, bez-
pieczeƒstwa i porzàdku publicznego, od-
b´dzie si´, podobnie jak ocena sprawno-
Êci fizycznej, w szko∏ach policyjnych
pod kierunkiem kadry pedagogicznej.
Test psychologiczny, który okreÊli pre-
dyspozycje intelektualne i osobowoÊcio-
we kandydata oraz wywiad zorganizowa-
ny – ca∏kowita nowoÊç – przeprowadzone
zostanà podobnie jak test psychologicz-
ny w komendach wojewódzkich i sto-
∏ecznej. 

Wywiad w formie rozmowy ma pokazaç,
czy kandydat potrafi pracowaç w grupie
oraz nawiàzywaç i podtrzymywaç kontakty.
Stwarza te˝ szans´ na autoprezentacj´
i przedstawienie motywacji do s∏u˝by
w Policji.

Wszystkie wymienione etapy post´powa-
nia kwalifikacyjnego b´dà punktowane.

Specjalny zespó∏, powo∏any przez komen-
danta g∏ównego Policji, opracowa∏ system
okreÊlajàcy stopieƒ wa˝noÊci ka˝dego etapu
– i tak mniejszà wag´ przypisano testowi
sprawnoÊci fizycznej i testowi wiedzy
ogólnej, natomiast za wa˝niejsze uznano wy-
wiad zorganizowany i test psychologiczny.

Kandydat mo˝e przejÊç do nast´pnego
etapu tylko wtedy, gdy zaliczy poprzedni.
Powiadomiony zostanie o liczbie zgroma-
dzonych punktów, poza nim nikt nie b´-
dzie mia∏ prawa do uzyskania tych 
informacji.

Odpowiednie wydzia∏y sprawdzà, czy
ubiegajàcy si´ o prac´ mo˝e zostaç dopusz-
czony do informacji niejawnych (poÊwiad-
czenie bezpieczeƒstwa). 

Kandydat, który pozytywnie przejdzie
wszystkie etapy doboru i uzyska poÊwiad-
czenie bezpieczeƒstwa, na koniec stanie
przed komisjà lekarskà.

LISTA RANKINGOWA
Po zakoƒczeniu post´powania kwalifika-
cyjnego w komendach wojewódzkich i sto-
∏ecznej sporzàdzone zostanà listy osób,
które uzyska∏y niezb´dnà do podj´cia
s∏u˝by w Policji liczb´ punktów. Przy-
j´ci zostanà najlepsi. Pozostali, dla któ-
rych zabrak∏o miejsc, mogà ubiegaç si´
o przyj´cie do s∏u˝by przez 12 miesi´cy,
je˝eli spe∏nià wymagania okreÊlone
w nast´pnych og∏oszeniach. Przeniesieni
na list´ rankingowà kolejnego doboru 
mogà liczyç, ˝e uzyskana przez nich liczba
punktów tym razem wystarczy do zatrud-
nienia. �

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Wojciech Basiƒski

Praca w Policji
W tym roku Policja przyjmie 
w swoje szeregi ponad 4000 osób. 
Cz´Êç z nich wed∏ug nowych zasad
doboru. Postawiono na otwartoÊç,
jawnoÊç i przejrzystoÊç rekrutacji. 
Prac´ dostanà kandydaci, którzy
podczas wst´pnych testów uzyskajà
najwi´cej punktów. Ma to wyeliminowaç
podejrzenia o nepotyzm i korupcj´.
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SPÓ¸DZIELNIA
– Wiosnà ubieg∏ego roku otrzyma∏em 
protokó∏ z egzaminu w Zak∏adzie Ruchu
Drogowego. Zdumia∏o mnie, ˝e spoÊród
17 zdajàcych policjantów a˝ 16 uzyska∏o
na egzaminie Êrednià powy˝ej 4,51 – mówi
insp. Marek Flis, zast´pca dyrektora Gabi-
netu Komendanta G∏ównego Policji, wów-
czas zast´pca komendanta CSP. WysokoÊç
Êredniej nie by∏a przypadkowa. Zgodnie
z przepisami, które po tej aferze zosta∏y
zmienione, ocena powy˝ej 4,5 dawa∏a tzw.
bonus, czyli upowa˝nia∏a w ramach 
tego samego kursu do nast´pnego egzami-
nu na stopieƒ sier˝anta lub aspiranta. 

Wprawdzie nie by∏o dowodów, ˝e nastàpi-
∏a jakaÊ zmowa, ani podstaw do uniewa˝nie-
nia egzaminu, ale te˝ trudno by∏o uwierzyç,
˝e tylu genialnych s∏uchaczy znalaz∏o si´
na jednym kursie. WczeÊniej Biuro Spraw
Wewn´trznych (BSW) wykry∏o w tym sa-
mym zak∏adzie inne nieprawid∏owoÊci.
Wszystko to nakazywa∏o szczególnà uwag´.

– Nast´pnego dnia mia∏ si´ odbyç bonu-
sowy egzamin na sier˝anta i aspiranta. Nie
informujàc o tym kierownictwa ani wyk∏a-
dowców zak∏adu, w ostatniej chwili zmie-
ni∏em testy, a do komisji egzaminacyjnej
w∏àczy∏em zaufane osoby. SpoÊród szesna-
stu zdajàcych, testy zaliczy∏o tylko czte-
rech s∏uchaczy, z czego póêniej dwóch ob-
la∏o egzamin praktyczny, a dwóch spraw-
dzian z wf. – mówi Marek Flis.

Sprawà zaj´∏o si´ Biuro Spraw We-
wn´trznych. Okaza∏o si´, ˝e w Zak∏adzie 
Ruchu Drogowego dzia∏a „spó∏dzielnia”.

Dzisiaj akt oskar˝enia przeciwko szeÊciu
osobom jest ju˝ w sàdzie. Jednej z nich pro-
kuratura zarzuca przyj´cie korzyÊci majàt-
kowej, pozosta∏e oskar˝one sà o zniszcze-
nie dokumentów, poÊwiadczenie niepraw-
dy oraz o przekroczenie uprawnieƒ.

Prawie równoczeÊnie do prokuratury tra-
fi∏a wszcz´ta wczeÊniej podobna sprawa
z tego samego zak∏adu. Zarzuty postawiono
dwóm wyk∏adowcom. 

Wiedza operacyjna oficerów BSW jest
znacznie wi´ksza. Opowiadajà o pewnym
wyk∏adowcy, który kaza∏ s∏uchaczom 
woziç si´ do agencji towarzyskiej, p∏aciç
za us∏ug´ i przywoziç nad ranem do domu.
Albo o tym, ˝e kursanci co miesiàc robili

„Wy ˝yjecie z drogi, a my z was”,
„Zainwestuj w egzamin, odbijesz sobie
na drodze” – tak niektórzy wyk∏adowcy
w Zak∏adzie Ruchu Drogowego CSP
w Legionowie okreÊlali zasady
ukoƒczenia kursu przez s∏uchaczy
drogówki. Nieoficjalnie wiadomo,
˝e zdanie egzaminu kosztowa∏o 
od 1000 do 2000 z∏otych.

sk∏adk´ i pieniàdze dzielili mi´dzy wyk∏a-
dowców. 

– Niestety, dotychczas nie uda∏o si´ tego
potwierdziç procesowo, poniewa˝ sami s∏u-
chacze nie sà tym zainteresowani – mówi
kom. Janusz Rzeczkowski z BSW. – Ale 
dopóty dzban wod´ nosi...

„˚Yå ZE S¸UCHACZA”
– W ka˝dej szkole policyjnej s∏uchacze
dzia∏ajà podobnie: ˝eby skoƒczyç kurs, naj-
pierw robià rozpoznanie, z kim co mo˝-
na za∏atwiç. Od za∏atwiania jest dowódca
plutonu. Na swoje dzia∏ania musi mieç 
kas´, wi´c co miesiàc ca∏y pluton robi
zrzutk´ – wspomina m∏ody policjant.

Szko∏y
przetrwania

�
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Policjanci na chorobowym
Policjanci tak jak i pracownicy Policji powinni mieç p∏acone 80%

wynagrodzenia. 100% powinno przys∏ugiwaç tylko i wy∏àcznie pod-
czas wypadków. Ka˝dy pracownik – policjanci zresztà te˝ – wiedzà,
˝e 100% p∏atne L-4 sà wykorzystywane, a to – bo si´ nie chce praco-

waç, a to – bo si´ ciep∏o zrobi∏o i gdzieÊ by si´
nad wod´ pojecha∏o albo dlatego, ˝e trzeba 
jechaç na jakàÊ s∏u˝b´, na której si´ nie chce
byç. Ja pracuj´ w maleƒkiej jednostce organi-
zacyjnej Policji i naprawd´ wi´kszoÊç L-4
wÊród funkcjonariuszy to po prostu dodatkowe
dni urlopu, którego i tak majà wystarczajàco
du˝o! A my pracownicy cywilni z 39-stopnio-
wà goràczkà chodzimy do pracy, bo szkoda
nam ju˝ i tak mikroskopijnych pensji.

magdi
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M amy bardzo chorych i s∏abowitych policjantów
– twierdzi naczelnik prewencji w jednym z woje-

wództw zachodniej Polski. Sà dni, ˝e choruje oko-
∏o 15 proc. podleg∏ych mu funkcjonariuszy. To dezor-
ganizuje s∏u˝b´, tym bardziej ˝e cz´Êç zwolnieƒ jest
zg∏aszana w ostatniej chwili, kiedy ju˝ wyznaczono dy-
˝ury, zaplanowano sprawy do za∏atwienia. Pozostali
muszà podzieliç si´ obowiàzkami niedysponowanych
kolegów, ale i tak zaleg∏oÊci narastajà. RoÊnie te˝ nie-
zadowolenie tych, którzy chorujà rzadziej lub wcale.

Na zwolnienia chorobowe policjantów patrzà z po-
czuciem niesprawiedliwoÊci pracownicy cywilni Poli-
cji. Oni za czas zwolnienia biorà zasi∏ek w wysoko-
Êci 80 proc. wynagrodzenia. W rezultacie do lekarza
idà w ostatecznoÊci albo tylko po leki. Wielu na czas
choroby bierze urlop.

W Komendzie G∏ównej Policji zebrano dane doty-
czàce zwolnieƒ lekarskich policjantów w ciàgu ostat-
nich 2 lat. Okaza∏o si´, ˝e miesi´cznie w skali kraju
przebywa ich na zwolnieniach kilkanaÊcie tysi´cy.

Jesienià i zimà od 13 000 do nawet 17 000,
latem 10 000–11 000. 

Nieco inne dane uzyskali autorzy monitoringu Poli-
cji z Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka (S∏awomir
Cybulski „Policjanci i ich klienci”, Warszawa 2001).
Badania przeprowadzono jesienià 2000 r. w 168 jed-
nostkach na terenie ca∏ego kraju, które dysponowa-
∏y 16 210 etatami. W czasie badaƒ faktycznie pracowa-
∏o ok. 85 proc. policjantów w stosunku do stanu etato-
wego (w ramach brakujàcych 15 proc. ok. 60 proc. sta-
nowi∏y wakaty). Na tej podstawie badajàcy obliczyli,
˝e realnie w Policji pracowa∏o w 2000 r. nie 102 000
policjantów, jak wynika∏oby z liczby etatów,
a oko∏o 86 000. Taka sytuacja – skomentowa∏ autor ra-
portu – powoduje nadmierne obcià˝enie zadaniami
faktycznie pracujàcych policjantów, co z kolei wp∏ywa
negatywnie na jakoÊç i skutecznoÊç ich s∏u˝by. Prze-
pracowanie zach´ca zaÊ do brania zwolnieƒ lekarskich.

JeÊli nawet uwzgl´dniç, ˝e od 2000 r. liczba waka-
tów w Policji si´ zmniejszy∏a, to i tak – jak wynika
z aktualnych danych KGP – miesi´cznie nie stawia si´
do s∏u˝by garnizon wielkoÊci Êlàskiego lub sto∏ecz-
nego.

Statystyki mówià, ˝e najwi´cej jest zwolnieƒ krót-
koterminowych: do 7 i do 14 dni, czyli oko∏o 12 000
funkcjonariuszy, którzy biorà ka˝dego miesiàca
zwolnienie lekarskie, nie ma w pracy Êrednio od 5 do
10 dni. Potoczna obserwacja dowodzi (brakuje na ten
temat danych ogólnopolskich), ˝e najcz´Êciej zwolnie-
nia biorà policjanci zagro˝eni k∏opotami dyscyplinar-
nymi lub tu˝ przed emeryturà.

W Policji nie istnieje poj´cie chorób zawodowych,
które by∏yby rozpoznawane i leczone w okresie 

Na ulicach miast w ca∏ej Polsce brakuje co najmniej kilku tysi´cy patroli.
Dzieje si´ tak m.in. dlatego, ˝e ka˝dego miesiàca na zwolnieniach lekarskich
przebywa blisko 12 000 policjantów, czyli 12 proc. stanu etatowego.
Znacznie rzadziej chorujà zatrudnieni w Policji cywile i niepe∏nosprawni.

Policjanci na
chorobowym

✩
Zwolnienia lekarskie by∏y, sà i b´dà i zawsze pewien ich odsetek 

b´dzie nieuzasadniony i, niestety, na to nie ma lekarstwa. Mo˝na jednak
próbowaç temu przeciwdzia∏aç. Na emerytur´ w Policji sk∏ada si´
75 proc. uposa˝enia i 5 proc. uszczerbku na zdrowiu – razem 80 proc.
Tylko ˝eby dostaç te 5 proc., to trzeba si´ leczyç, czyli odwiedzaç leka-
rzy, braç zwolnienia itp. Jest to dosyç m´czàce i upierdliwe, ale w koƒ-
cowym rozrachunku op∏acalne. A co by by∏o, gdyby wprowadziç zapis,
˝e odchodzàc na emerytur´ po wypracowaniu swoich 75 proc. obligato-
ryjnie dostajemy te 5 proc. Bo przecie˝ po 30 latach pracy u ka˝dego coÊ
si´ znajdzie: nadciÊnienie, kr´gos∏up, zwyrodnienie stawów itp., a je˝e-
li mimo to ktoÊ b´dzie zdrowy, to jego szcz´Êcie. Wtedy mog∏oby si´ oka-
zaç, ˝e wielu z tych niedosz∏ych emerytów wcale nie chce i nie musi cho-
dziç do lekarzy i braç zwolnieƒ, bo nie by∏oby ju˝ powodu. Dzi´ki temu
by∏yby jasne zasady i ka˝dy mia∏by spokojnà g∏ow´, co wcale nie jest
bez znaczenia w koƒcowym rozrachunku zysków i strat.

nadkom. Krzysztof Kanwiszer
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Dozbroiç stra˝ników?
Chcia∏bym odnieÊç si´ do tematu uzbrojenia

stra˝y miejskiej w broƒ palnà. Oprócz ustawo-
wych mo˝liwoÊci, nale˝y, moim zdaniem, 
koniecznie dodaç regulacj´ prawnà umo˝liwia-
jàcà stra˝nikom podczas pe∏nienia s∏u˝by no-
szenie krótkiej broni palnej. To ju˝ nie te czasy,
panowie, o czym policjanci doskonale powinni
wiedzieç. Opinie w rodzaju,  ˝e  jeszcze  jedni
b´dà chodziç z bronià, a mo˝e im jà ukradnà
– sà co najmniej Êmieszne. Po to system szkoleƒ
jest w wielu przypadkach taki sam zarówno dla
policjantów, jak i stra˝ników (specjalistyczny – doskonalàcy umiej´tno-
Êci). Pracuj´ w SM od 15 lat, mam wielu znajomych w Policji i to oni
sà szczerze zdziwieni, ˝e nie jesteÊmy uzbrojeni w broƒ palnà. Dotyczy
to zw∏aszcza wspólnych s∏u˝b patrolowych. Poziom bezpieczeƒstwa
w naszych miastach jest ogólnie znany – statystyki to tylko papiery
– a przest´pcy coraz cz´Êciej chwytajà za broƒ, a no˝em lub ∏omem te˝
mo˝na zabiç. (...)

dane osobowe do wiadomoÊci redakcji 
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Nowelizacja ustawy o stra˝ach gminnych

(miejskich) pozbawi∏a jednak pracowni-

ków tej formacji mo˝liwoÊci posiadania broni

gazowej. Doda∏a za to uprawnienia do korzy-

stania z broni palnej, ale tylko w dwóch przy-

padkach: do ochrony konwojów (wartoÊcio-

wych przesy∏ek i ludzi) oraz ochrony obiektów. 

To za ma∏o – twierdzà niektórzy komen-

danci stra˝y miejskich. Ich zdaniem, w szcze-

gólnie niebezpiecznych rejonach, podczas

nocnych patroli wszyscy stra˝nicy powinni

posiadaç przy sobie broƒ palnà. Dla w∏asnego

bezpieczeƒstwa. 

BRO¡ DLA STRA˚NIKÓW
Janusz Wiaterek, komendant SM w Zabrzu

oraz Andrzej Nowak, szef gliwickiej stra˝y

nie kryjà zdziwienia istniejàcymi ogranicze-

niami w dost´pie do broni. Âlàsk – jak twier-

dzà – to bardzo zagro˝ony przest´pczoÊcià 

region. Z coraz bardziej agresywnymi i bez-

wzgl´dnymi z∏odziejami w´gla i „z∏omiarza-

mi” od lat zmagajà si´ policjanci, sokiÊci

i stra˝nicy. Niekiedy dochodzi do bardzo nie-

bezpiecznych sytuacji. Padajà nawet strza∏y

ostrzegawcze. Tyle ˝e z policyjnych pistole-

tów. Stra˝nicy miejscy w takich wypadkach

dla w∏asnego bezpieczeƒstwa muszà odst´-

powaç od interwencji. 

Micha∏ Zamuliƒski, komendant krakowskiej

SM, który 30 lat sp´dzi∏ w policyjnej s∏u˝bie,

do kwestii uzbrojenia stra˝ników podchodzi

z du˝à rezerwà. Uwa˝a, ˝e dotychczasowe 

uregulowania prawne sà wystarczajàce. 

– Bioràc pod uwag´ zadania, do jakich po-

wo∏ane zosta∏y stra˝e miejskie – mówi – broƒ

palna na co dzieƒ nie jest im niezb´dna.

Stra˝nicy nie tropià przecie˝ bandziorów.

Majà dbaç o czystoÊç i porzàdek w aglomera-

cji, na ulicach, w centrach handlowych, przed

szko∏ami. S∏u˝yç radà i pomocà ka˝demu, kto

jej potrzebuje. 

Równie˝ ostro˝nie, bez emocji, traktuje

problem dost´pu do broni Witold Marczuk,

komendant SM w Warszawie. Podobnie jak

jego szef, prezydent miasta Lech Kaczyƒski,

uwa˝a, ˝e mo˝na rozszerzyç liczb´ stra˝ni-

ków uprawnionych do noszenia w s∏u˝bie

pistoletów, ale tylko tam, gdzie to niezb´d-

ne. Nic na ˝ywio∏. 

– Planujemy w tym roku zakup kilkunastu

jednostek broni – mówi komendant warszaw-

skiej stra˝y – ale tylko dla stra˝ników z od-

dzia∏ów interwencyjnych. 

ZDZIWIENIE POLICJI
Komendant sto∏eczny Policji nadinspektor

Ryszard Siewierski nie ma cienia wàtpliwoÊci. 

– Te dwa przypadki okreÊlone ustawà, kie-

dy stra˝nicy mogà mieç przy sobie broƒ,

w zupe∏noÊci wystarczà – mówi. – Bezpie-

czeƒstwo mieszkaƒców nie jest przecie˝ wy-

padkowà iloÊci broni na ulicach. Wprost prze-

ciwnie, im jej wi´cej, tym wi´ksze prawdopo-

dobieƒstwo jej u˝ycia czy utraty i w konse-

kwencji dostania si´ w niepowo∏ane r´ce.

A wtedy ju˝ tylko krok do tragedii. By∏bym

wi´c ostro˝ny w „uzbrajaniu” stra˝ników. Na

ogó∏ majà oni dosyç nik∏e doÊwiadczenie

w pos∏ugiwaniu si´ bronià, a przecie˝ jej po-

siadanie to olbrzymia odpowiedzialnoÊç. 

Po co stra˝nikowi pistolet w codziennej

s∏u˝bie na ulicy? – dziwià si´ policjanci patro-

lujàcy warszawskie ulice. Skàd ten pomys∏?

Ich opinie sà jednoznaczne: w ten sposób nie

wzroÊnie ani presti˝ formacji, ani stra˝nicy

nie poczujà si´ bardziej dowartoÊciowani.

Przecie˝ domenà stra˝y miejskich sà dzia∏a-

nia prewencyjne, a te – jak powszechnie wia-

domo – nie zale˝à od wyposa˝enia stra˝ni-

ków w pistolety. �
JERZY PACIORKOWSKI

j.paciorkowski@policja.gov.pl
zdj. autor 

Wychodzàc do s∏u˝by, czy podejmujàc
interwencje wobec najbardziej nawet
rozjuszonych napastników stra˝nik miejski
ma do swojej dyspozycji s∏u˝bowà pa∏k´,
r´czny miotacz gazu, kajdanki i... w∏asne
pi´Êci. Do niedawna mia∏ jeszcze pistolet
gazowy, którym móg∏ w razie potrzeby
odstraszyç agresywnego napastnika.

Dozbroiç stra˝ników? 
Par. 2. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) wyst´puje o wydanie pozwolenia na Êwia-

dectwo broni w celu uzbrojenia stra˝ników stra˝y gminnej (miejskiej), wykonujàcych za-

dania przewidziane w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o stra˝ach gminnych,

uwzgl´dniajàc warunki okreÊlone w przepisach dotyczàcych broni i amunicji. 

Par. 3.1. W∏aÊciwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji (...) przy rozpatrywa-

niu wniosku, o którym mowa w par. 2, mo˝e za˝àdaç od wójta, burmistrza (prezydenta

miasta) dodatkowych informacji uzasadniajàcych potrzeb´ uzbrojenia stra˝ników w pro-

ponowanà liczb´ jednostek broni palnej bojowej. 

2. Komendant wojewódzki Policji mo˝e odmówiç wydania pozwolenia na broƒ palnà

bojowà w przypadku stwierdzenia: 

1) niewykonania zadaƒ okreÊlonych w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy; 

2) niespe∏nienia warunków dot. w∏aÊciwego przechowywania broni palnej bojowej

i amunicji.

(Rozporzàdzenie Ministra SWiA z 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków przydzia∏u, prze-
chowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez stra˝e gminne (miejskie) –
Dz.U. nr 194, poz. 1999).

Ile SB w Policji?
Panie Redaktorze,

znalaz∏ Pan ju˝ winnych ca∏ego z∏a, jakie panuje w Policji,
i ustami prof. Rzepliƒskiego wskaza∏ ch∏opców do bicia. Prosz´,
niech Pan Redaktor sprawdzi, czy w te wszystkie mniejsze czy
wi´ksze afery zwiàzane z policjantami by∏ zamieszany ktoÊ, kto
w przesz∏oÊci s∏u˝y∏ w S∏u˝bie Bezpieczeƒstwa. Niech Pan
sprawdzi prawdziwoÊç tych wymyÊlonych twierdzeƒ o powiàza-
niach by∏ych funkcjonariuszy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa ze struk-
turami mafijnymi. Ale, niestety, w aferach tych sà umoczeni 
policjanci, którzy nigdy w S∏u˝bie Bezpieczeƒstwa nie byli.

By∏em funkcjonariuszem S∏u˝by Bezpieczeƒstwa i w 1990 ro-
ku zosta∏em zweryfikowany pozytywnie. JakoÊ wszyscy zapo-
mnieli, ˝e byliÊmy jedynà grupà spo∏ecznà w Polsce, która pod-
lega∏a temu procesowi. Wszyscy wiemy, ˝e weryfikacja by∏a bar-
dzo wnikliwa i surowa, a jej ofiarami zosta∏o wielu niewinnych
ludzi. 

Bardzo niewielu z nas dosta∏o szans´ pracy w Policji. Dlacze-
go Pan Profesor lub Pan, Redaktorze, nie pokusiliÊcie si´ o po-
danie choçby wskaênika procentowego, ilu nas jest naprawd´?
Ilu zajmuje wysokie stanowiska? Za to nie zabrak∏o wypowie-
dzi pod publiczk´, ˝e zajmujemy miejsca m∏odym policjantom. 

Po weryfikacji, o której pisa∏em, zaczà∏em prac´ w Policji
od szeregowego stanowiska. Naprawd´, aby si´ w niej utrzymaç,
musia∏em pracowaç kilka razy wi´cej ni˝ koledzy, którzy wywo-
dzili si´ z MO. Pracowa∏em, nie liczàc czasu, kosztem rodziny,
kosztem zdrowia. Nigdy nie stara∏em si´ o ˝adne stanowiska ani
o awanse. Moja praca by∏a jednak dostrzegana i docenia-
na przez kolegów, a te˝ i przez prze∏o˝onych, z których ˝aden nie
wywodzi∏ si´ ze S∏u˝by Bezpieczeƒstwa. Otrzymywa∏em zarów-
no kolejne awanse w stopniu, jak i obejmowa∏em coraz to wy˝-
sze stanowiska. Ca∏y czas ci´˝ko pracujàc. Objà∏em kierownic-
two jednostki, której nikt (z pochodzàcych z milicji) nie chcia∏
objàç, obawiajàc si´ nadmiaru obowiàzków. 

Post´powa∏em  tak  przede  wszystkim  dlatego, ˝e lubi´ swo-
jà prac´ i CZUJ¢  SI¢  P O L I C J A N T E M !!!

(dane do wiadomoÊci redakcji)
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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

Magdalenka
W latach 2003–2004, po wydarzeniach

w Magdalence, zakupiono centralnie, przez
Biuro  Logistyki  Policji  KGP, na potrzeby
Zarzàdu Operacji Antyterrorystycznych
G∏ównego Sztabu Policji KGP (przekszta∏co-
nego z Biura Operacji Antyterrorystycznych
KGP – wczeÊniej Zarzàd Bojowy Centralne-
go Biura Âledczego KGP) oraz jednostek i ko-
mórek antyterrorystycznych komend woje-
wódzkich Policji sprz´t i materia∏y uzbrojenia za ∏àcznà kwot´ 7,8 mln
z∏otych, w tym m.in.:

• kamizelka kuloodporna ci´˝ka – 140 sztuk dla ZOA, 371 sztuk
dla AT KWP

• he∏m kuloodporny – 140 sztuk dla ZOA, 372 sztuki dla AT KWP
• pistolet maszynowy MP-5A3 – 155 sztuk dla ZOA, 102 sztuki dla

AT KWP
• tarcza kuloodporna – 2 sztuki dla ZOA, 10 sztuk dla AT KWP.

OkreÊleniem asortymentu kupionego wyposa˝enia oraz szczegó∏o-
wych wymagaƒ technicznych zajmowa∏a si´ komisja do oceny potrzeb
sprz´towych Zarzàdu Bojowego Centralnego Biura Âledczego KGP,
samodzielnych pododdzia∏ów antyterrorystycznych Policji oraz sekcji
antyterrorystycznych komend wojewódzkich Policji, powo∏ana Decyzjà
nr 22 Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP z dnia 26 marca 2003
roku, w sk∏ad której – oprócz przedstawicieli AT – wchodzili pracow-
nicy Biura Logistyki Policji KGP, Biura ¸àcznoÊci i Informatyki
KGP oraz Biura S∏u˝by Prewencyjnej KGP. (…)

24 marca 2005 roku komendant g∏ówny Policji decyzjà nr 132 
powo∏a∏ zespó∏, którego zadaniem jest kompleksowe opracowanie pro-
jektów przepisów regulujàcych wykonywanie przez policjantów zadaƒ 
antyterrorystycznych oraz nowej struktury funkcjonalnej jednostek 
Policji, przeznaczonych do fizycznego zwalczania terroryzmu. W sk∏ad
zespo∏u weszli: przedstawiciele Wy˝szej Szko∏y Policji w Szczytnie,
pododdzia∏ów antyterrorystycznych Policji, Biura Taktyki Zwalczania
Przest´pczoÊci KGP, Centralnego Biura Âledczego KGP oraz Biura
Prawnego KGP. Prace zespo∏u sà na ukoƒczeniu, a ich wyniki zosta-
nà przekazane do Mi´dzyresortowego Centrum do spraw Zwalczania
Przest´pczoÊci i Mi´dzynarodowego Terroryzmu, w celu poddania 
konsultacji.

insp. Andrzej Kuchnik
dyrektor Biura G∏ówny Sztab Policji
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Oskar˝eni

G rozi im do 8 lat wi´zienia. Podinsp.
Gra˝ynie Biskupskiej – by∏ej naczelnik

Wydzia∏u do walki z Terrorem Kryminal-
nym KSP, insp. Janowi Polowi – by∏emu 
zast´pcy komendanta sto∏ecznego oraz
insp. Kubie Ja∏oszyƒskiemu – by∏emu do-
wódcy pododdzia∏u antyterrorystycznego
prokuratura postawi∏a zarzuty nieumyÊlne-
go spowodowania zagro˝enia dla ˝ycia
i zdrowia policjantów, nieumyÊlnego spo-
wodowania uszczerbku na zdrowiu oraz
niedope∏nienia obowiàzków w trakcie przy-
gotowania i przeprowadzenia akcji. 

Na temat sprawy sporzàdzono kilka
sprzecznych raportów, a Êledztwo przed∏u-
˝ano kilka razy. 

SPRZECZNE OPINIE
Po wydarzeniach w Magdalence komen-
dant g∏ówny zwróci∏ si´ o ocen´ do nieza-
le˝nych ekspertów. Genera∏ S∏awomir 
Petelicki, p∏k Stanis∏aw Kulczyƒski, p∏k
Roman Polko, insp. Edward Misztal i pod-
insp. Jerzy Szafraƒski stwierdzili, ˝e sytu-
acja, w jakiej dzia∏ali policjanci w Magda-
lence, by∏a bezprecedensowa i wyjàtkowo
trudna, akcj´ przeprowadzono prawid∏owo,
a ofiary wÊród policjantów by∏y wynikiem
eksplozji ukrytego ∏adunku wybuchowego,
którego istnienia nie mo˝na by∏o przewi-
dzieç. Wysoko ocenili umiej´tnoÊci i mora-
le uczestniczàcych w akcji policjantów. 

Opinia fachowców przedstawiona na
konferencji prasowej w Komendzie Sto-
∏ecznej Policji wywo∏a∏a wiele nieprzychyl-
nych komentarzy. Mówiono, ˝e Policja nie
udost´pni∏a ekspertom wszystkich mate-
ria∏ów o akcji. 

– Stosunek naszych prze∏o˝onych z mi-
nisterstwa i komendy g∏ównej do sprawy
Magdalenki powoli ulega∏ zmianie. Komen-
dant g∏ówny powo∏a∏ wewn´trznà komisj´,
a jej wnioski okaza∏y si´ ca∏kiem inne ni˝

opinia niezale˝nych ekspertów – mówi 
Ja∏oszyƒski. 

Komisja zarzuci∏a trójce dowódców b∏´dy
w nadzorze, dotyczàce zw∏aszcza przygoto-
wania operacji. Wszcz´to post´powania
dyscyplinarne. Sprawozdanie komisji ze
wskazaniem winnych wys∏ano do wszyst-
kich jednostek Policji. 

Opinie komisji z KGP zbulwersowa∏y
niezale˝nych ekspertów. W przekazanym
komendantowi g∏ównemu 24-stronicowym
opracowaniu polemizowali ze stanowi-
skiem inspektorów z KGP. Zdaniem gene-
ra∏a Petelickiego troje dowódców sta∏o si´
koz∏ami ofiarnymi. W raporcie KGP nie do-
strze˝ono bowiem pewnych niewygodnych
faktów. 

– W okresie poprzedzajàcym akcj´
w Magdalence panowa∏o spore zamieszanie
zwiàzane z usytuowaniem oddzia∏u anty-
terrorystycznego. Najpierw mia∏ zostaç
przeniesiony z KSP do KGP i funkcjono-
waç tam jako samodzielna jednostka – 
mówi jeden z by∏ych dyrektorów KGP, 
proszàcy o zachowanie anonimowoÊci. –
Potem ktoÊ z ministerstwa przypomnia∏ 
sobie o zobowiàzaniach wobec UE dotyczà-
cych zwi´kszenia liczby policjantów zwal-
czajàcych przest´pczoÊç zorganizowanà. 
Oddzia∏ umieszczono wi´c w... CBÂ. 

SUKCES CZY KL¢SKA
– Tragedià Policji jest to, ˝e cz´sto ocena
wewn´trzna zale˝na jest od zapotrzebowa-
nia polityków – mówi Jan Pol, od 30 lat
w Policji, g∏ównie w dochodzeniówce i kry-
minalnym. To pod jego kierunkiem poli-
cjanci wykrywali fabryki amfetaminy, likwi-
dowali nielegalne rozlewnie alkoholi i ma-
gazyny broni, znaleêli zabójców z Kredyt
Banku. 

Pol nadzorowa∏ od poczàtku spraw´ za-
bójstwa policjanta w Parolach, w której 
26 bandytów trafi∏o za kratki, a 4 zosta∏o za-
strzelonych. DziÊ jest oskar˝ony, ˝e nie do-
pe∏ni∏ obowiàzków, ˝e jest winien Êmierci.

– Odmówi∏em sk∏adania wyjaÊnieƒ, bo
Êledztwo uwa˝am za tendencyjne. Sk∏ada-
∏em wiele wniosków dowodowych, ale pro-
kuratura wszystkie odrzuci∏a. Mimo to 
jestem pewny, ˝e zostan´ uniewinniony.
Chcia∏bym, aby nasz proces by∏ jawny –
mówi. 

Podczas akcji hiszpaƒskiej policji na kry-
jówk´ terrorystów, którzy dokonali zama-
chu na pociàg, zginà∏ jeden policjant, a kil-
kunastu zosta∏o rannych. Nikomu nie przy-
sz∏o do g∏owy, ˝eby oskar˝aç o to dowódców
operacji. 

– Nigdzie na Êwiecie nie jest tak, ˝e 
po nieudanej akcji straszy si´ dowódców
ci´˝kimi wyrokami – twierdzi p∏k Roman
Polko. 

HONOR OFICERA
– Zarzut, ˝e nie mieliÊmy przygotowanych
kilku wariantów operacji jest niezgodny
z prawdà. Tezy o niewykorzystanie snajpe-
rów móg∏ wymyÊliç tylko ktoÊ, kto kom-
pletnie nie wie, jak wyglàda akcja szturmo-
wa, i ˝e do wystawienia posterunku strze-
leckiego muszà istnieç okreÊlone warunki.
Podobnie jak zarzut, ˝e utraci∏em zdolnoÊç
kierowania pododdzia∏em, a przecie˝
w trakcie akcji kieruje nim dowódca grupy
szturmowej, a nie wy˝szy prze∏o˝ony, choç-
by nawet by∏ w tym czasie na miejscu –
mówi Kuba Ja∏oszyƒski. 

Punkt po punkcie zbija kolejne zarzuty.
Ale nie one najbardziej go zabola∏y, lecz to,
jak potraktowali go prze∏o˝eni. 

– Wezwa∏ mnie genera∏ Kowalczyk i po-
wiedzia∏, ˝e za kilka dni minister b´dzie
wr´cza∏ moim ludziom odznaczenia za
Magdalenk´, ale ja, ich dowódca, nie je-
stem tam zaproszony. To by∏ dla mnie
policzek – mówi. 

Tego samego dnia z∏o˝y∏ dymisj´ z zaj-
mowanego stanowiska. Przepracowa∏ w Po-
licji 23 lata, od poczàtku w oddzia∏ach 
antyterrorystycznych. Ta s∏u˝ba to by∏o 
jego ˝ycie, pasja, nami´tnoÊç. Po dymisji
Ja∏oszyƒskiego policjanci z AT bronili swe-
go dowódcy na ∏amach „Gazety Policyjnej”. 

Pozosta∏ w rezerwie kadrowej, nie chcia∏
odchodziç z Policji. Uwa˝a∏, ˝e jego kwali-
fikacje i doÊwiadczenie sà firmie potrzeb-
ne. Ale przez rok nikt nie mia∏ dla niego
˝adnej propozycji. 45-letni fachowiec szko-
lony w USA, Izraelu, Francji, doktor nauk
wojskowych, autor jedynych polskoj´zycz-
nych podr´czników na temat taktyki anty-
terrorystycznej okaza∏ si´ w Policji niepo-
trzebny. 

Nie honor by∏o czekaç d∏u˝ej, wi´c zde-
cydowa∏ si´ odejÊç na emerytur´. Nikt go
nie zatrzymywa∏. Po˝egnali go tylko ch∏op-
cy z AT, wr´czajàc na pamiàtk´ zegarek
z wygrawerowanà dedykacjà. DziÊ Kuba 

Magdalenka, 6 marca 2003 roku.
Podczas szturmu na budynek, 
w którym ukrywali si´ bandyci,
zamieszani w zabójstwo policjanta
w Parolach, wybuch∏a bomba pu∏apka.
Dwóch antyterrorystów zgin´∏o. 
Âmierç zadali im bandyci, 
jednak odpowiadaç za to 
b´dzie troje policjantów. 
To kolejne ofiary tej akcji.

�

✩

(...) Dobrze, ˝e podj´liÊcie temat policjantów – by∏ych funkcjo-
nariuszy SB. Rzepliƒski ma racj´, przede wszystkim w tym, ˝e
zaj´li w Policji stanowiska kierownicze. Brylujà w KGP, BSW,
CBÂ i KWP. Troch´ jest ich w du˝ych komendach miejskich.
U nas w mniejszych jednostkach raczej ich nie widaç. Sà ró˝ni.
Pracujàc z nimi do czasów likwidacji naszego województwa
(po likwidacji „towarzysze” wylàdowali w nowej KWP) odnio-
s∏em wra˝enie, ˝e sà dobrze ustawieni w firmie i nawzajem si´
wspierajà, zw∏aszcza dlatego, ˝e sporo z nich pracuje w kadrach.
To niewàtpliwie dra˝ni (...)

policjant
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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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Uchwyceni

Je˝eli chcesz
zdobyç w´˝yki 
na czapeczk´
dzwoƒ do nas...
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Czekamy na podobne zdj´cia:
gazeta.foto@policja.gov.pl

– Tak. S∏ucham. 
Pan z w´˝ykiem
czy w sprawie
w´˝yków?




