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POLICJA 997        kwiecieƒ 2005 r.

Zaproszenie do rozmowy
3

P rzygotowanie pierwszego numeru nowego miesi´cznika 

„Policja 997” zbieg∏o si´ z odejÊciem Jana Paw∏a II. Za sprawà 

tego Cz∏owieka zmienia∏y si´ nasze serca. Zmienia∏ si´ Êwiat.

Upada∏y re˝imy, rozsypywa∏y si´ jak domki z kart nieludzkie 

systemy, ludzie podnosili g∏owy, odnajdujàc swojà godnoÊç. Uczy∏

nas, jak wa˝ny w ˝yciu spo∏ecznym jest dialog. Tworzàc miesi´cz-

nik, w którym chcemy zajmowaç si´ Policjà, b´dziemy o tym 

pami´tali. 

Dlatego od razu zapraszamy wszystkich Czytelników do rozmo-

wy o sprawach dla Policji najwa˝niejszych. Na stole postawmy 

kubek goràcej herbaty lub fili˝ank´ kawy i rozmawiajmy.

Jaka ma byç Policja? Scentralizowana, odseparowana od samo-

rzàdu, przez to bezpiecznie oddalona od lokalnych uk∏adów, czy

te˝ mo˝e zarzàdzana przez burmistrzów, prezydentów lub staro-

stów, a przez to bardziej otwarta na spo∏eczne oczekiwania? Kim

powinni byç policjanci? Jak prowadziç ich dobór i jak ich kszta∏-

ciç? Jacy muszà byç prze∏o˝eni, aby Policja by∏a nie tylko spraw-
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zdj´cie na ok∏adce Pawe∏ Ostaszewski

nie zarzàdzana, ale tak˝e tworzy∏a klimat sprzyjajàcy osobistemu

rozwojowi zatrudnionych? Punktem wyjÊcia dla ka˝dego, kto 

poszukuje rozwiàzaƒ i odpowiedzi na trudne pytania, powinna

staç si´ dojrza∏a rozmowa. Nasz miesi´cznik chce w takiej w∏aÊnie

rozmowie uczestniczyç, a niekiedy wr´cz jà inicjowaç. Zdajemy

sobie spraw´, ˝e nie zawsze rozwià˝emy wszystkie problemy, nie

zawsze te˝ udzielimy satysfakcjonujàcych odpo-

wiedzi, a nawet nie zdo∏amy zadaç wszystkich

wa˝nych pytaƒ. Nie szkodzi. Wa˝ne, ˝e rozma-

wiamy, ˝e chcemy siebie wzajemnie s∏uchaç. ■

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

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

zamieszczone teksty. Najciekawsze wypowiedzi zamieÊcimy 

na ∏amach naszego miesi´cznika oraz na stronie internetowej

www.gazeta.policja.pl
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PAMI¢å  Jan Pawe∏ II4

Dzi´kujem

Jan Pawe∏ II, ostatnie przemówienie w Polsce, 19 sierpnia 2002 r. Kraków-Balice:

„(…)  ˚egnajàc si´ z Polskà, pragn´ was wszystkich, drodzy rodacy, serdecznie
pozdrowiç. Tak wielu mnie oczekiwa∏o, tak wielu pragn´∏o si´ ze mnà spotkaç. 
Nie wszystkim by∏o to dane. Mo˝e nast´pnym razem…
(…) Obejmuj´ spojrzeniem duszy ca∏à mojà umi∏owanà Ojczyzn´. Raduj´ si´ 
z osiàgni´ç, dobrych zamierzeƒ i twórczych inicjatyw. Z pewnym niepokojem
mówi∏em o trudnoÊciach i kosztach przemian, które boleÊnie obcià˝ajà najubo˝szych
i najs∏abszych, bezrobotnych, bezdomnych i tych, którym przychodzi ˝yç w coraz
skromniejszych warunkach i w niepewnoÊci jutra. Odje˝d˝ajàc, te trudne sprawy
Ojczyzny chc´ poleciç Bo˝ej OpatrznoÊci i zach´ciç wszystkich odpowiedzialnych 
za stan paƒstwa do troski o dobro Rzeczypospolitej i jej obywateli. Niech zapanuje
duch mi∏osierdzia, bratniej solidarnoÊci, zgody i wspó∏pracy oraz autentycznej troski
o dobro naszej Ojczyzny. (…)”
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ujemy za wspólnà drog´ 
polscy policjanci
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TAK

Zlikwidowaç Komen
PROWOKACJE POLICJA 997        kwiecieƒ 2005 r.6

P racujàcy w KGP policjanci zdajà sobie zapewne

spraw´ z bezu˝ytecznoÊci komendy g∏ównej,

bo starajà si´ uzasadniç jej trwanie w typowo

urz´dniczy sposób: wymyÊlajàc rozmaite d´te pro-

gramy i inicjatywy. A to policjanci majà zwracaç

szczególnà uwag´ na kradzie˝e w wagonach kolejo-

wych, a to znów dostajà supernowoczesny sprz´t,

z którego po˝ytek jest ˝aden, bo nie istnieje infor-

matyczna infrastruktura, z którà móg∏by wspó∏pra-

cowaç, a to znowu majà „wyjÊç zza biurek” i wycho-

dzà zza nich od 15 lat... 

S´k jednak w tym, ˝e centralne zarzàdzanie 

policjà jest sprzeczne z filozofià dobrej, policyjnej

roboty. Do znudzenia mo˝na si´ odwo∏ywaç do

amerykaƒskich doÊwiadczeƒ, wi´c zróbmy to raz

jeszcze. Jak wiadomo, policja w USA jest w∏aÊciwie

wy∏àcznie lokalna. Nie ma ˝adnej „Amerykaƒ-

skiej Policji Paƒstwowej” i ˝adnej komendy g∏ów-

nej. To daje amerykaƒskiej policji si∏´ widzenia

i rozumienia lokalnych problemów. Z takiego w∏a-

Ênie myÊlenia zrodzi∏ si´ powszechnie znany, 

nowojorski sukces. 

Istnienie komendy g∏ównej jest sprzeczne z tà

filozofià. Jak ka˝da nadrz´dna, biurokratyczna

struktura KGP narzuca stojàcym ni˝ej w hierarchii

w∏asne pomys∏y. Policjanci w KGP majà jedynie

statystyczny – a wi´c papierowy, a cz´sto naciàga-

ny i nieprawdziwy – obraz rzeczywistoÊci w tere-

nie. Narzucane przez nich rozwiàzania sà wi´c

kompletnie oderwane od lokalnych warunków.

I tak b´dzie nadal, dopóki b´dzie istnieç KGP, jest

to bowiem jedyna racja jej istnienia. Kó∏ko si´ 

zamyka. 

Dostrzegam te˝ inny powód, dla którego KGP

nale˝a∏oby zlikwidowaç: jest ona g∏ównà si∏à hamu-

jàcà reform´ Policji. Z szumnych zapowiedzi kolej-

nych zmian konsekwentnie nic nie wynika. Tak˝e

dlatego, ˝e sama komenda g∏ówna ma tendencj´ do

sabotowania zmian. Ka˝da rozsàdna reforma mu-

sia∏aby bowiem uderzyç w∏aÊnie w nià. A KGP ma

mo˝liwoÊci dokonywania takiego sabota˝u, bo z ra-

cji swojego usytuowania jest najbli˝sza politykom.

Mo˝e skutecznie lobbowaç na rzecz zachowania

status quo. Sam komendant g∏ówny, w za∏o˝eniu

osoba „apolityczna”, jest w oczywisty sposób zwià-

zany z rzàdzàcym w danym momencie uk∏adem. 

Czas zerwaç z przekonaniem, od dawna bezza-

sadnym, ˝e KGP jest niezb´dna. Jej funkcj´ móg∏-

by z powodzeniem przejàç – i to tylko w niezb´d-

nych, bardzo ograniczonych granicach – departa-

ment w MSWiA. Podlega∏yby mu bezpoÊrednio te

policyjne struktury, które z natury rzeczy muszà

mieç ogólnokrajowy zasi´g – takie jak CBÂ. Nie

oznacza∏oby to wcale wi´kszego ich upolitycznie-

nia, poniewa˝ rzekoma niezale˝noÊç, jakà dziÊ daje

im podporzàdkowanie KGP, jest – jako si´ rzek∏o –

fikcyjna, gdy˝ fikcyjna jest niezale˝noÊç samej 

komendy g∏ównej. W stosunku do komend woje-

wódzkich departament ten pe∏ni∏by jedynie rol´

koordynatora. Komendanci wojewódzcy musieliby

si´ staç ca∏kiem samodzielni, a ze swojej pracy

byliby rozliczani przez cywilów – miejmy nadziej´,

˝e bezlitoÊnie. 

Z likwidacji komendy g∏ównej najbardziej ucie-

szyliby si´ pewnie zwykli policjanci, którzy po

cichu pomstujà na kolejne p∏ynàce stamtàd niemà-

dre pomys∏y i którzy s∏usznie z˝ymajà si´ na myÊl,

˝e ludzie z KGP, siedzàc bezpiecznie za biurkami,

zarabiajà kilkakrotnie wi´cej od nich. Policja sta∏a-

by si´ si∏à prawdziwie lokalnà. Lepiej wspó∏praco-

wa∏aby z ludêmi, zrzuciwszy gorset warszawskich

policyjnych urz´dników z Pu∏awskiej. 

„To si´ nie da zrobiç, facet jest przegrany” – po-

wiadali sceptycy, gdy w grudniu 1993 r. William

Bratton obejmowa∏ stanowisko szefa nowojorskiej

policji i og∏asza∏, ˝e wkrótce Nowy Jork stanie si´

bezpiecznym miastem. „Wszystko da si´ zrobiç.

Wystarczy chcieç. I odrzuciç stare

myÊlowe nawyki” – odpowiada∏

Bratton. Otó˝ to! ■

¸UKASZ WARZECHA
publicysta i komentator „Faktu”

lwarzecha@eFakt.pl
zdj. Tomasz Ozdoba „Fakt”

Wiele instytucji
istnieje si∏à rozp´du,
choç do niczego 
nie sà potrzebne,
a wr´cz
przeszkadzajà. 
Tak w∏aÊnie jest
z Komendà G∏ównà
Policji.
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end´ G∏ównà Policji?
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Zamiana KGP na Departament Policji w Ministerstwie

Spraw Wewn´trznych i Administracji oznacza∏aby

wi´ksze upolitycznienie Policji. 

Komenda G∏ówna Policji zas∏uguje na krytyk´. Za nie-

róbstwo, marazm i brak inicjatyw, „zurz´dniczenie” w naj-

gorszym rozumieniu tego s∏owa. Za pseudoreformy, czyli

zajmowanie si´ sobà. Z rozg∏osem wprowadza je ka˝dy

nowy komendant, a jego nast´pca potem wszystko odkr´-

ca, przywracajàc stare rozwiàzania. Za zatrudnianie dzie-

siàtków emerytów na stanowiskach g∏ównych i starszych

specjalistów, którzy za nic nie odpowiadajà, ale odb´bnia-

jà swoje osiem godzin, zajmujàc si´ korytarzowymi plotka-

mi, piciem kawy oraz narzekaniem, jak teraz jest êle i roz-

pami´tywaniem, jak kiedyÊ by∏o dobrze. Tylko kiedy?

I czy aby na pewno ich doÊwiadczenia z rozpracowywania

„afery maÊlanej” w PRL sà obecnie komukolwiek w Poli-

cji przydatne? Za niedopuszczanie „Êwie˝ej krwi” z tere-

nu i samej Warszawy – ludzi z inicjatywà, którym chce si´

jeszcze walczyç o lepszà Policj´. Za spolegliwoÊç politycz-

nà wobec rzàdzàcych partii i za zabieganie o awanse przez

donoszenie do pos∏ów opozycyjnych na swoich kolegów

i prze∏o˝onych. Za dorabianie „na boku” w niejasnych 

interesach i u podejrzanych pseudobiznesmenów. 

Taka, czy nawet d∏u˝sza, lista zastrze˝eƒ do KGP nie

oznacza jednak, ˝e mo˝na jà zlikwidowaç. Komendant

G∏ówny Policji jest „centralnym organem administracji

rzàdowej, w∏aÊciwym w sprawach ochrony bezpieczeƒ-

stwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeƒstwa i porzàdku

publicznego” (ustawa o Policji), a to oznacza, ˝e musi

mieç sztab ludzi, przy pomocy których b´dzie móg∏ 

to zadanie wype∏niaç. 

Kierowanie stutysi´cznà armià nie jest mo˝liwe ani

w pojedynk´, ani wy∏àcznie przez cywilów. Utworzenie

w zamian KGP Departamentu Policji w MSWiA oznacza-

∏oby upolitycznienie Policji. Na szczycie tej policyjnej 

piramidy powinna staç grupa doÊwiadczonych oficerów,

którzy skoordynujà dzia∏ania podleg∏ych jednostek. Nowe

przepisy da∏y policjantom prawo wszczynania i prowadze-

nia nie tylko dochodzeƒ, ale tak˝e i Êledztw. Oznacza to

koniecznoÊç wprowadzenia i stosowania jednolitych 

w ca∏ej Policji procedur. KtoÊ musi to zrobiç, ktoÊ musi te˝

skontrolowaç funkcjonowanie tych regulacji w praktyce.

Z niewiadomych powodów podczas kolejnych reform

marginalizowano w KGP komórki odpowiadajàce za po-

st´powania karne, ale problem istnieje. 

To w KGP powinni byç tak˝e najlepsi specjaliÊci z zakre-

su przest´pstw gospodarczych, w tym gie∏dowych, banko-

wych i informatycznych, którzy skoordynowaliby dzia∏ania

policjantów w terenie i byliby dla nich ekspertami w trud-

niejszych sprawach. To na tym szczeblu powinny si´ odby-

waç najwi´ksze akcje prewencyjne. Trudno te˝ sobie wy-

obraziç, by jakaÊ inna struktura zajmowa∏a si´ wspó∏pracà

mi´dzynarodowà, programami ochrony Êwiadków, organizo-

waniem i nadzorowaniem operacji specjalnych. Zw∏aszcza

dopóki w strukturze KGP jest Centralne Biuro Âledcze. 

W KGP musi byç i „policja w Policji”, i Biuro Prawne,

które b´dzie przygotowywaç zarzàdzenia oraz decyzje wy-

dawane przez komendanta g∏ównego, a tak˝e opiniowaç

przygotowywane przez inne instytucje akty prawne doty-

czàce Policji. Z zestawienia tych zadaƒ wynika, ˝e powinna

si´ nimi zajmowaç struktura zbli˝ona do dzisiejszej KGP.

Z jednym zastrze˝eniem: aby taka oci´˝a∏a struktura by∏a

coÊ warta, musi mieç sprawne kierownictwo, które postawi

przed nià zadania i konsekwentnie je wyegzekwuje.

Likwidacja komendy g∏ównej to propagandowe has∏o.

Od czasu do czasu ktoÊ z nim wyskakuje, aby osiàgnàç do-

raêny interes. A to jakiÊ polityk, który, gdyby sam mia∏

podjàç takà decyzj´, natychmiast by si´ z niej wycofa∏, bo-

jàc si´ pogorszenia stanu bezpieczeƒstwa i utraty kontro-

li nad Policjà w ca∏ym kraju. A to policjant, który, pracujàc

na dole, nie cierpi urz´dasów z góry. Jego zdaniem oni nie

tylko nic nie robià, ale w dodatku biorà du˝e pieniàdze 

za tworzenie bzdurnych przepisów. 

I na koniec jeszcze jeden argument. Ju˝ kiedyÊ w Pol-

sce dokonano podobnego eksperymentu – zlikwidowa-

no Departament Prokuratury w Ministerstwie Sprawie-

dliwoÊci, by póêniej po cichu, bo nikt nie chcia∏ si´ przy-

znaç do b∏´du, utworzyç Prokuratur´

Krajowà. Likwidacja Komendy G∏ów-

nej Policji by∏aby powtórzeniem takie-

go b∏´du, a na to nas nie staç. ■

ANNA MARSZA¸EK
dziennikarka „Rzeczpospolitej”

a.marszalek@rp.pl

Stutysi´czna s∏u˝ba
musi byç dowodzona.
Hierarchiczna
struktura powinna
mieç szczebel
centralny. 
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Od kilku lat toczy si´ dyskusja na temat
ewentualnej likwidacji Komendy G∏ównej
Policji. Sàdzi Pan, ˝e powinna dalej istnieç? 

– Dyskusja, owszem, toczy si´, ale mam

wra˝enie, ˝e jest raczej akademicka, czyli

troch´ oderwana od rzeczywistoÊci. Powa˝-

nie rzecz bioràc, trzeba wybraç takie rozwià-

zanie, które lepiej przys∏u˝y si´ bezpieczeƒ-

stwu obywateli. JeÊli chcemy, aby Policja do-

brze spe∏nia∏a swoje zadania, a równocze-

Ênie by∏a obj´ta cywilnym nadzorem mini-

stra, to istnienie komendy g∏ównej, jako

oÊrodka koordynujàcego prac´ pozosta∏ych

jednostek, jest konieczne. Gdyby minister-

stwo wch∏on´∏o central´ Policji, cywilny

nadzór by∏by utrudniony. Policjanci zatrud-

nieni w ministerstwie nadzorowaliby sa-

mych siebie. Nie wyobra˝am sobie, aby cy-

wile mogli koordynowaç operacyjne czy te˝

sztabowe dzia∏ania Policji, reprezentowaç

Rozmowa z Ryszardem Kaliszem –
ministrem spraw wewn´trznych
i administracji 

P rzeprowadzajàc w ubieg∏ym roku zmiany w komendzie g∏ównej, po∏àczono biura

prewencji i kryminalne w jeden organizm – Biuro Taktyki Zwalczania Przest´p-

czoÊci. Zmiana ta wyp∏ywa∏a z przekonania, ˝e podstawowe piony w Policji sà zbyt

autonomiczne wzgl´dem siebie. S∏aba wspó∏praca, odmienne priorytety, inaczej for-

mu∏owane zadania w tych samych obszarach prowadzi∏y, zdaniem zespo∏u reformu-

jàcego KGP, do dezorientacji wÊród policjantów z podleg∏ych jednostek. Dyrektorzy

biur KGP zamiast tworzyç aparat wspomagajàcy komendanta g∏ównego w zarzà-

dzaniu Policjà, sami decydowali si´ na sterowanie komendantami wojewódzkimi.

Nowym rozwiàzaniem by∏o równie˝ powo∏anie Biura Strategii Policji. Dotàd KGP,

poch∏oni´ta sprawami bie˝àcymi, nie bardzo mia∏a czas na tworzenie rozwiàzaƒ sys-

temowych. Nowe biuro ma analizowaç nap∏ywajàce z ca∏ej Policji ró˝norakie dane

i na ich podstawie budowaç spójne plany rozwoju Policji, wyznaczaç wspólne dla

wszystkich jednostek cele oraz mierzyç jakoÊç wykonywanych zadaƒ. Reformatorzy

postanowili te˝ po∏àczyç biuro prezydialne z biurem kadr i szkolenia, powo∏ujàc 

Gabinet Komendanta G∏ównego Policji. Tak powsta∏ organizm odpowiedzialny za

decyzje komendanta w zakresie polityki kadrowej, szkoleniowej i informacyjnej.

Ostatnio w KGP powo∏ano do ˝ycia Biuro Wywiadu Kryminalnego, odpowiedzialne

za przetwarzanie wszystkich informacji operacyjnych i procesowych wp∏ywajàcych

do Policji. ■
P.B. 

Ostatnia reforma

KOMENDA G¸ÓWNA POLICJI
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nadzorem
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Polsk´ w mi´dzynarodowych strukturach

policyjnych, zw∏aszcza teraz, gdy tak wielkà

wag´ przywiàzujemy do zadaƒ zwiàzanych

z zagro˝eniem terrorystycznym. W minister-

stwie trzeba by zatrudniç obecnych lub by-

∏ych policjantów. Wszystko sprowadza∏oby

si´ wi´c do zmiany szyldów. Lepiej, zamiast

takich pozornych reform, zadbaç o kon-

struktywne relacje mi´dzy MSWiA a KGP. 

Dok∏adne okreÊlenie zasad cywilnego nadzoru
nad Policjà, jak pokaza∏a sprawa
starachowicka, jest sporym problemem. 
Jakie informacje powinien otrzymywaç z KGP
szef resortu spraw wewn´trznych? 

– Wyciàgn´liÊmy wnioski z doÊwiadczeƒ,

o których Pan wspomina. Obecnie obowiàzu-

jàce ustawy wprowadzajà czytelny podzia∏

obowiàzków. Minister nadzoruje i kontroluje

dzia∏alnoÊç podleg∏ych mu organów i jedno-

stek, czyli dba o tworzenie prawa i jego prze-

strzeganie w podleg∏ych mu s∏u˝bach, zabie-

ga o bud˝et oraz o takie rozwiàzania strate-

giczne i organizacyjne, które umo˝liwiajà Po-

licji i innym formacjom resortu rozwój

i sprawne funkcjonowanie. Praca operacyjna

i dochodzeniowo-Êledcza Policji zaÊ jest nad-

zorowana przez prokuratury i sàdy. Dla mnie

jest to czytelne. Ja nie oczekuj´ od Policji

˝adnych szczegó∏owych relacji, zw∏aszcza gdy

trwajà czynnoÊci operacyjne, chocia˝ z racji

nadzoru takie uprawnienia posiadam. Wy-

starczà mi informacje o najpowa˝niejszych

zagro˝eniach oraz ogólne zreferowanie naj-

wa˝niejszych spraw, gdy wkraczajà one 

w faz´ procesowà, po zatrzymaniu sprawców.

Musz´ natomiast byç poinformowany o zmia-

nach organizacyjnych, o stosunkach z samo-

rzàdem, z instytucjami podporzàdkowanymi

innym resortom, o potrzebach materialnych,

o realizacji bud˝etu, o wspó∏pracy zagranicz-

nej, a zw∏aszcza o planowanych reformach. 

Kto ma kreowaç te reformy? Kto powinien
wyznaczaç kierunki rozwoju Policji? 
Policjanci czy minister? 

– Decyzje w zakresie strategicznego rozwo-

ju Policji podejmuje minister. A taki minister,

jak ja ws∏uchuje si´ w to, co mówià policjanci,

czyli ws∏uchuje si´ tak˝e w to, co przedstawia

mu komendant g∏ówny. Nie mam nic przeciw-

ko temu, aby propozycje rozwiàzaƒ prawnych

powstawa∏y w Policji, ale decyzje o tym, czy sà

one prawid∏owe czy te˝ nie, podejmuje zawsze

minister, bo on za to ponosi odpowiedzialnoÊç.

W∏aÊnie na tym polega cywilny nadzór. 

Wiele razy pojawia∏y si´ zarzuty, ˝e to
policjanci sami sobie stawiajà zadania i sami
si´ z nich rozliczajà. Komenda g∏ówna jest
postrzegana jako ostoja takiego w∏aÊnie,
wyobcowanego spo∏ecznie modelu Policji. 

– Dlatego te˝ tak bardzo zabiegam, aby

poszczególne jednostki, ich szefowie, poli-

cjanci budowali dobre relacje z samorzàdem,

z organizacjami pozarzàdowymi, s∏owem, by

uczestniczyli w tworzeniu spo∏eczeƒstwa

obywatelskiego. Na tym polu oczekuj´ ak-

tywnej roli komendy g∏ównej. Weryfikowaç

prac´ Policji, zw∏aszcza w sferze prewencji,

powinny przede wszystkim samorzàdy. 

W jakie jeszcze dziedziny centrala Policji
powinna byç, Pana zdaniem, bardziej
zaanga˝owana? 

– W budowanie procedur. W Policji musi

powstaç zbiór przejrzystych, racjonalnych

procedur. Policjanci w kraju oczekujà, ˝e

otrzymajà z KGP takie regulacje wewn´trz-

ne, które pozwolà im podejmowaç decyzje,

bez ryzyka nara˝enia si´ na z∏amanie prawa. 

Racjonalne procedury umo˝liwià tak˝e

samej KGP nowoczeÊnie zarzàdzaç Policjà

i lepiej koordynowaç dzia∏ania, zw∏aszcza

w sytuacjach kryzysowych. Sta∏a aktyw-

noÊç potrzebna jest te˝ w przeciwdzia∏aniu

terroryzmowi. Policja ma przecie˝ najwi´k-

szy potencja∏ w tym zakresie. Komenda

g∏ówna dysponuje komórkami analityczny-

mi, które – wykorzystujàc centralnie pro-

wadzone bazy danych – mogà wypracowy-

waç wcià˝ aktualne strategie zapobiegania

przest´pczoÊci. 

Ca∏y czas jednak sporo osób mówi
o ograniczaniu roli komendy g∏ównej, 
o jej odchudzeniu... 

– Wiele razy s∏ysza∏em o przerostach eta-

towych w KGP. No to policzmy. Pracuje tam

3000 policjantów, z tego blisko 2200 w CBÂ,

Biurze Spraw Wewn´trznych oraz Zarzà-

dzie Operacji Antyterrorystycznych, czyli

w strukturach wykonawczych, pe∏niàcych

s∏u˝b´ w ca∏ym kraju. JeÊli jeszcze odejmie-

my osoby zatrudnione w CLK, to oka˝e si´,

˝e centrala Policji liczy raptem 650 policjan-

tów wspieranych przez 400 pracowników

korpusu cywilnego. Wszyscy oni s∏u˝à na

rzecz ca∏ej formacji, nie tylko w kraju, ale

tak˝e w licznych cia∏ach unijnych. Mo˝na,

oczywiÊcie, myÊleç o dalszym odchudzaniu

KGP, ale trzeba wówczas wskazaç, kto przej-

mie zadania przez nià dotàd wykonywane. 

Jest Pan zadowolony z pracy komendy
g∏ównej? 

– Widz´ ju˝ pierwsze dobre rezultaty.

Poprawia si´ skutecznoÊç Policji, jest ona

lepiej zarzàdzana w∏aÊnie przez zreformo-

wanà central´. To przynios∏o spadek prze-

st´pczoÊci. Mam jednak ÊwiadomoÊç, ˝e

trzeba jeszcze wiele zrobiç, aby ograniczyç

przest´pczoÊç pospolità. Mieszkaƒcy tego

kraju majà prawo czuç si´ bezpiecznie nie

tylko za p∏otem strze˝onych osiedli, ale

tak˝e na zwyk∏ych blokowiskach. 

Powiedzia∏ Pan o tym komendantowi
g∏ównemu? 

– Tak. Zresztà ju˝ w „Strategii rozwoju

Policji na lata 2005–2010” zwalczanie prze-

st´pczoÊci pospolitej doczeka∏o si´ syste-

mowego podejÊcia. KiedyÊ stworzyliÊmy

rozwiàzania, które przyczyni∏y si´ do sku-

tecznego zwalczania przest´pczoÊci zorga-

nizowanej. Teraz budujemy system, który

pozwoli redukowaç przest´pczoÊç pospoli-

tà. To trudne zadanie, ale mo˝liwe do 

wykonania. ■
Rozmawia∏ PAWE¸ BIEDZIAK

zdj. Pawe∏ Ostaszewski
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✦ 24 lipca 1919 r. Sejm uchwali∏ ustaw´ o jednolitej, scentralizo-

wanej formacji – Policji Paƒstwowej. Tradycyjnie stanowi∏a ona

cz´Êç resortu spraw wewn´trznych, podlega∏a wi´c ministrowi. Na

czele Policji Paƒstwowej sta∏ komendant g∏ówny dysponujàcy apa-

ratem pomocniczym – Komendà G∏ównà Policji Paƒstwowej. Jego

kompetencje w∏adcze ogranicza∏y si´ jednak do spraw organizacyj-

nych, administracji wewn´trznej, zaopatrzenia, uzbrojenia, doboru

i wyszkolenia kadr policyjnych. W zasadzie wi´c by∏ odpowiedzial-

ny za w∏aÊciwe przygotowanie podleg∏ych s∏u˝b do wykonywania

zadaƒ. Za bezpieczeƒstwo i spokój publiczny w ca∏ym paƒstwie od-

powiada∏ minister spraw wewn´trznych. Komendant g∏ówny PP

nie mia∏ ˝adnego wp∏ywu merytorycznego na charakter zadaƒ wy-

konywanych przez swoich podw∏adnych. Z tych powodów politycy

opozycyjni cz´sto okreÊlali MSW jako „ministerium policji”. Co

ciekawe, niektórzy ministrowie spraw wewn´trznych publicznie

nazywali siebie ministrami policji. Âwiadczy∏o to o wielkim znacze-

niu, jakie przywiàzywali do zagadnieƒ ochrony porzàdku i bezpie-

czeƒstwa publicznego. 

✦ Ca∏kowicie odmiennie przedstawia∏a si´ sytuacja w PRL.

W okresie w∏adzy komunistycznej zakres dzia∏ania administracji

spraw wewn´trznych pojmowano w sposób zaw´˝ajàcy, odbiegajàcy

od tradycji mi´dzywojennych. Resort skupia∏ si´ przede wszystkim

na realizacji funkcji policyjnych i na ochronie porzàdku prawno-po-

litycznego paƒstwa. W dekrecie powo∏ujàcym do ˝ycia Milicj´

Obywatelskà z 7 paêdziernika 1944 r. decydujàcy wp∏yw na organi-

zacj´, kierunek dzia∏alnoÊci oraz polityk´ kadrowà zagwarantowano

szefowi resortu bezpieczeƒstwa. To on decydowa∏ o sposobie mia-

nowania, przenoszenia i zwalniania wszystkich funkcjonariuszy

MO, do jego kompetencji nale˝a∏o równie˝ okreÊlenie organizacji

wewn´trznej milicji oraz szczegó∏owego zakresu dzia∏ania jej jed-

nostek. W okresie „odwil˝y” w latach 1954 –1956 oddzielono Mili-

cj´ Obywatelskà od organów bezpieczeƒstwa. Komendant g∏ówny

MO podlega∏ ministrowi spraw wewn´trznych. 

W drugiej po∏owie lat 60. MSW przej´∏o od KG MO zadania logi-

styczne i kadrowo-szkoleniowe. Zmiany te t∏umaczono oszcz´dno-

Êciami i dà˝eniem do niepowielania czynnoÊci przez KG MO i MSW.

W praktyce doprowadzi∏o to do bezpoÊredniego zaanga˝owania mini-

sterstwa w zarzàdzanie sprawami porzàdku publicznego i walki

z przest´pczoÊcià. Komenda G∏ówna MO przesta∏a odgrywaç istotnà

rol´ w resorcie spraw wewn´trznych. Utrwali∏a ten stan – a˝ do koƒ-

ca PRL – ustawa z 14 lipca 1983 r. o urz´dzie Ministra Spraw 

Wewn´trznych i zakresie dzia∏ania podleg∏ych mu organów. ■
ANDRZEJ MISIUK

zdj. archiwum Muzeum Policji

We Francji minister spraw wewn´trznych stoi na czele struk-

tury o bardzo rozleg∏ych kompetencjach. W jej ramach znajduje

si´ dyrekcja generalna policji krajowej (paƒstwowej), której prze-

wodzi cywilny szef. Ten policyjny zhierarchizowany system nie

obejmuje Pary˝a, który „rzàdzi si´” sam. 

Wyraêne tendencje centralizacyjne, zbli˝one do modelu francu-

skiego, istniejà tak˝e w Belgii, Hiszpanii i W∏oszech, jakkol-

wiek w ˝adnym z tych krajów nie ma dok∏adnego odpowiednika

polskiej komendy g∏ównej. 

Wielka Brytania dysponuje odr´bnymi s∏u˝bami policyjnymi,

odpowiadajàcymi lokalnym potrzebom i w cz´Êci lokalnie finanso-

wanymi. Ka˝dà z 52 komend regionalnych dowodzi chief consta-

ble. Stowarzyszenie szefów tych jednostek ma wp∏yw na strategi´

i praktyk´ dzia∏ania policji w ca∏ym kraju, nie zarzàdza jednak

bezpoÊrednio policjantami w poszczególnych hrabstwach.

W Holandii nie ma równie˝ centrali policji. Rada regionalnych ko-

mendantów jest jedynie platformà wymiany informacji i doÊwiadczeƒ. 

W Niemczech ka˝dy z 16 landów dysponuje swoimi si∏ami po-

licyjnymi. Mimo silnej pozycji Federalnego Urz´du Kryminalnego

(BKA), zajmujàcego si´ najgroêniejszymi przest´pstwami, lando-

we urz´dy kryminalne dzia∏ajà odr´bnie. 

Na W´grzech struktura policji jest podobna do istniejàcej

w Polsce. Komendzie g∏ównej podlega 19 komend wojewódzkich

i komenda sto∏eczna w Budapeszcie. Im z kolei podporzàdkowa-

ne sà komendy rejonowe usytuowane w miastach oraz posterunki

w wi´kszoÊci gmin. ■
JOL. i P.K. 

Jak jest gdzie indziej?

Budynek Komendy G∏ównej Policji Paƒstwowej przy ul. Nowy Âwiat 67 w Warszawie
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Przez kilka lat, b´dàc ministrem spraw wewn´trznych i administracji,
nadzorowa∏ Pan Policj´. Komenda g∏ówna by∏a do czegoÊ Panu
potrzebna? 

– Tak. Trudno, aby minister zawiadywa∏ Centralnym Biurem

Âledczym, Biurem Spraw Wewn´trznych, Centralnym Laborato-

rium Kryminalistycznym, G∏ównym Sztabem Policji, Inspektora-

tem oraz koordynowa∏ prac´ policjantów w poszczególnych garni-

zonach. Cywilny nadzór nie powinien mieszaç si´ z bezpoÊrednim

kierowaniem. Mówi∏em komendantowi g∏ównemu, czego oczekuj´

od Policji. On wybiera∏ metody i ludzi do realizacji tych oczekiwaƒ.

Tak w∏aÊnie narodzi∏o si´ CBÂ. Ja ˝àda∏em zdecydowanej rozprawy

z przest´pczoÊcià zorganizowanà, a kierownictwo Policji przygoto-

wa∏o rozwiàzania organizacyjne, metody i ludzi. 

Komendant wie lepiej, jak Êcigaç bandytów i kto ma to robiç. 
– To nie podlega dyskusji. JeÊli minister wkroczy∏by w rol´ 

komendanta i zaczà∏ si´ wymàdrzaç na temat metod walki z prze-

st´pczoÊcià oraz dobiera∏by kadry poszczególnym jednostkom, 

zamieni∏by si´ w nieudolnego szefa Policji. 

Chcia∏by Pan pozostawiç dobór ludzi komendantowi g∏ównemu? 
– OczywiÊcie, ˝e tak. Minister wybiera komendanta g∏ównego,

rekomenduje go premierowi i, po powo∏aniu na stanowisko, ma do

niego zaufanie. JeÊli je traci, odwo∏uje komendanta. Minister powi-

nien wyznaczyç komendantowi ogólne kierunki w polityce kadro-

wej: prosz´ stawiaç na ludzi m∏odych z wy˝szym wykszta∏ceniem,

prosz´ zatrudniaç cywilnych ekspertów, prosz´ wysy∏aç na emery-

tur´ by∏ych funkcjonariuszy SB i WSI, poniewa˝ mentalnie wierni

sà bardziej s∏u˝bom ni˝ paƒstwu. 

Od tego ju˝ blisko do wskazywania, kto ma byç kim w Policji. 
– Nie. Wybieranie konkretnych osób do kierowania biurami KGP

oraz komendami wojewódzkimi nale˝y do komendanta g∏ównego.

To samo dotyczy metod zapobiegania i walki z przest´pczoÊcià.

W przeciwnym razie powstajà dwa oÊrodki kierowania Policjà: 

jeden w MSWiA, drugi w KGP. Zapobiegliwi komendanci woje-

wódzcy pielgrzymujà wówczas do ministerstwa i demonstrujà 

komendantowi g∏ównemu, jakie majà uk∏ady. Màdry minister po-

winien kontakty z Policjà zasadniczo ograniczyç do komendanta

g∏ównego i jego zast´pców. Wystarczy, ˝e b´dzie od nich wymaga∏

realizacji swego programu. Zawiodà, to ich odwo∏a. 

Opisa∏ Pan relacje mi´dzy ministrem a komendantem g∏ównym, 
ale równie kluczowy dla funkcjonowania KGP jest opis relacji
komendanta g∏ównego z komendantami wojewódzkimi. 

– Najlepiej streszcza te relacje s∏owo „koordynacja”. Wspó∏cze-

sna przest´pczoÊç, i to nie tylko zorganizowana oraz mi´dzynarodo-

wa, ale coraz cz´Êciej tak˝e pospolita, przekracza granice powiatów,

województw, regionów i krajów. Walka z nià wymaga precyzyjnej

koordynacji opartej na wysokiej jakoÊci analizie, czynionej na pod-

stawie informacji z ró˝nych jednostek. To podstawowa rola KGP. 

Zapomnia∏ Pan o prewencji? 
– W tej dziedzinie, wy∏àczajàc sztabowe zarzàdzanie w regional-

nych lub ogólnopolskich sytuacjach kryzysowych, KGP powinna

ograniczyç swojà aktywnoÊç. W Gdyni, Poznaniu czy te˝ we Wroc∏a-

wiu policjanci naprawd´ wiedzà lepiej, jakimi metodami ograniczaç

przest´pczoÊç. Z szacunkiem za to przyjmà pomoc KGP w skoor-

dynowaniu wykrycia seryjnego zabójcy, dzia∏ajàcego na terenie kil-

ku województw. W obszarze prewencji warto dopuÊciç do zdecydo-

wanie wi´kszej decentralizacji i bliskich zwiàzków z lokalnymi spo-

∏ecznoÊciami. Nie wolno si´ baç samorzàdu i z tego powodu utrzy-

mywaç scentralizowany model policyjnej prewencji. 

W powiatach mogà powstawaç jednak lokalne sitwy, niebezpieczne
zwiàzki. 

– ˚ycie pokazuje, ˝e cz´Êciej dzieje si´ to w centrali, czy te˝

w województwie, ni˝ w powiecie. Komendy powiatowe znakomicie

poradzi∏y sobie w czasach, gdy zawiadywa∏y swoim bud˝etem. War-

to b´dzie do tego wróciç. Do zwalczania patologii w terenie, lokal-

nych sitw, powiatowych uk∏adów mafijnych s∏u˝à, w razie czego,

CBÂ oraz Biuro Spraw Wewn´trznych, wspierane przez wojewódz-

kie komórki do zwalczania przest´pstw korupcyjnych i gospodar-

czych. Centrala bywa te˝ czasem podatna na niebezpieczne zwiàz-

ki z ludêmi biznesu oraz by∏ych s∏u˝b specjalnych PRL. I potem

dzieje si´ tak, ˝e szarà eminencjà w Policji jest, zasiadajàcy w licz-

nych radach nadzorczych, ostatni szef kadr SB. 

Zostawmy polityk´ politykom i wróçmy do roli KGP. Koordynacja
i standaryzacja bez twardego zarzàdzania? 

– Prawdziwe przywództwo to raczej wyznaczanie kierunków, inspiro-

wanie do dzia∏ania, pomaganie w rozwini´ciu skrzyde∏ i mierzenie po-

st´pu. Takà rol´ w demokratycznym paƒstwie powinny pe∏niç central-

ne urz´dy. Âwiat do przodu popychajà ci, którzy potrafià innych porwaç

do dzia∏ania, zaraziç ich przekonaniem, ˝e mo˝na coÊ zmieniç. Polska

Policja ma w swoich szeregach takich ludzi. Trzeba ich wykorzystaç. ■
Rozmawia∏ PAWE¸ BIEDZIAK

Rozmowa z Markiem Biernackim z Platformy Obywatelskiej –
ministrem spraw wewn´trznych i administracji 
w latach 1999–2001

Podzia∏ ról
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Stanis∏aw Podemski –
publicysta „Polityki”

– Nie jestem w pe∏ni

przekonany, czy likwidacja

komendy g∏ównej przyczyni-

∏aby si´ do poprawy stanu

bezpieczeƒstwa, czy te˝ sta-

∏oby si´ wr´cz odwrotnie. Na pewno jednak

trzeba central´ Policji uwolniç od biurokracji

i odchudziç. Armia urz´dników z KGP, aby

uzasadniç swoje istnienie, produkuje tony do-

kumentów, a policjanci we wszystkich bada-

niach ˝alà si´, ˝e najbardziej dokucza im nad-

miar papierów. To przera˝ajàce, ile druków

musi wype∏niaç ka˝dego dnia zwyk∏y dzielni-

cowy, nie mówiàc ju˝ o policjantach z sekcji

dochodzeniowych. Czy komenda g∏ówna znaj-

dzie na to jakàÊ recept´? Wielkà wag´ przywià-

zuj´ do wprowadzenia kadencji, na przyk∏ad

5-letnich, dla komendantów g∏ównych. To

szansa na wi´kszà niezale˝noÊç od polityków.

Chocia˝ warto przemyÊleç, jak zabezpieczyç

si´ przed trwaniem na urz´dzie przez 5 lat

klasycznego nieudacznika. Jak ustabilizowaç

policyjne kadry, jak zabezpieczyç je przed huÊ-

tawkà politycznych zmian po ka˝dych wybo-

rach? Trzeba szukaç rozwiàzaƒ. 

(P.B.) 

Asp. szt. Krzysztof Papie˝ – kierownik Posterunku
Policji w Szumowie, woj. podlaskie

– Pracuj´ w niewielkiej gminie na granicy

woj. mazowieckiego i podlaskiego. Z KGP

bezpoÊrednich kontaktów nie mam, ponie-

wa˝ moja droga s∏u˝bowa prowadzi przez ko-

mendy powiatowà w Zambrowie i wojewódz-

kà w Bia∏ymstoku. Uwa˝am jednak, ̋ e istnie-

nie KGP lub jej odpowiednika z uprawnie-

niami planistyczno-koordynacyjnymi jest

w pe∏ni uzasadnione. Tak pot´˝na formacja

paramilitarna, jakà jest Policja, nie mo˝e

funkcjonowaç bez dowództwa: komendanta

g∏ównego i sztabu doÊwiadczonych oficerów.

Mo˝na, co prawda, zastanawiaç si´ nad liczbà

etatów w tym sztabie, wysokoÊcià oficerskich

apana˝y czy te˝ zasadnoÊcià niektórych decy-

zji, ale generalnie nie wyobra˝am sobie orga-

nów Êcigania bez KGP. 

(J.P.)

Nadinsp. Henryk Tusiƒski – komendant wojewódzki
Policji w Poznaniu

– Sàdz´, ˝e przy obecnym scentralizowa-

nym modelu Policji komenda g∏ówna jest

potrzebna jako organizm zarzàdzajàcy poli-

cjantami. Niedobrze by∏oby, gdyby robili to

bezpoÊrednio cywilni urz´dnicy z MSWiA.

Warto jednak bardziej zaakcentowaç legi-

slacyjnà rol´ centrali polskiej Policji w sto-

sunku do jednostek podleg∏ych. Od komen-

dy g∏ównej oczekujemy przede wszystkim

Insp. Ignacy Kocemba – komendant powiatowy
Policji w ˚ywcu, wkrótce oficer ∏àcznikowy na W´grzech

– Nie wyobra˝am sobie braku komendy

g∏ównej. Wyst´pujemy jako jedna formacja,

która musi mieç zapewnione jednolite

umundurowanie, wyposa˝enie, uzbrojenie

oraz jednorodne przepisy wykonawcze. Te

logistyczne i prawne zadania muszà przy-

nale˝eç komendzie g∏ównej. Tak˝e wspó∏-

praca mi´dzynarodowa, której koordynacja

na poziomie województw jest niemo˝liwa.

Podobnie koordynacja wspó∏pracy z krajo-

wymi urz´dami centralnymi. Mo˝na rozwa-

˝aç, czy ma to byç komenda g∏ówna czy de-

partament Policji w ministerstwie, ale tego

rodzaju jednostka musi istnieç. 

(P.K.)

M∏. insp. Ryszard Musia∏owicz – p.o. komendanta
miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim

– JeÊli chodzi o finanse, to wola∏bym,

˝eby KGP nie by∏o. Skoro ze wszystkimi

zadaniami schodzimy w dó∏, to KWP, KPP

i KMP powinny byç dysponentami swoich

bud˝etów. 

JeÊli zaÊ chodzi o sprawy zwiàzane ze

zwalczaniem przest´pczoÊci zorganizowa-

nej, narkotykowej, mi´dzynarodowej, to

KGP jest na pewno potrzebna. Niedawno

w „Gazecie Policyjnej” opisywaliÊcie spra-

w´ z naszego terenu, kiedy przest´pcy

dzia∏ali „na Êpiocha” (czyli okradali miesz-

kania w nocy) na terenie ca∏ego kraju. Uj´-

to ich u nas, ale tylko dzi´ki pomocy specja-

listów z KGP. 

(T.N.)

Insp. Piotr Murawski – zast´pca dyrektora Biura
Taktyki Zwalczania Przest´pczoÊci KGP, wczeÊniej na pierwszej
linii w pionie dochodzeniowym, przed przyjÊciem do KGP –
komendant powiatowy Policji w Malborku

– Przez ca∏e lata raczej êle myÊla∏em

o komendzie g∏ównej. Uwa˝a∏em, ˝e jest to

zbiurokratyzowany twór, niemajàcy nic

wa˝nego do powiedzenia, niezdolny do zro-

zumienia potrzeb policjantów pracujàcych

na pierwszej linii. Z moich obserwacji wy-

nika∏o, ˝e KGP zarzuca „teren” bezsensow-

nymi poleceniami i wàtpliwej jakoÊci inter-

pretacjami obowiàzujàcego prawa. S∏owem

– sàdzi∏em, ˝e biurokraci z centrali specjal-

nie si´ nie wysilajà i s∏odko sobie ˝yjà. 

Od ponad roku s∏u˝´ w komendzie g∏ów-

nej i powiem szczerze: nigdy tak ci´˝ko nie

pracowa∏em. Widz´, jak wiele osób w tej

jednostce codziennie, od 8.00 do

19.00 – 20.00, ca∏y czas dok∏ada staraƒ, aby

za∏atwiç wiele spraw dla Policji istotnych.

RównoczeÊnie jednak sporo tu pracowni-

ków, którzy trafili do KGP doÊç przypadko-

wo. Nie sà to wcale najlepsi z najlepszych. 

Komenda g∏ówna powoli jednak uczy si´

swojej roli s∏u˝ebnej wobec komendanta

g∏ównego i ca∏ej Policji. Uczy si´, jak poma-

gaç, a nie r´cznie sterowaç. 

(P.B.)

dobrego stanowienia zarzàdzeƒ i decyzji re-

gulujàcych prac´ ca∏ej formacji. Niewàtpli-

wie, obok tej roli, wa˝ne dla centrali sà za-

dania z zakresu standaryzacji sposobu pe∏-

nienia s∏u˝by, wyszkolenia, uzbrojenia,

umundurowania oraz wsparcia logistyczne-

go. Komenda g∏ówna natomiast stale po-

winna si´ powÊciàgaç w próbach r´cznego

sterowania „terenem”. Naprawd´ nie po-

trzeba nam przypominaç, ˝e nadchodzi zi-

ma albo zbli˝a si´ dzieƒ wagarowicza. 

(P.B.) 

Krzysztof Koz∏owski – minister spraw wewn´trznych
w latach 1990–1991

Ju˝ w 1990 r. pojawi∏o si´ pytanie, czy

KGP jest potrzebna? Nawet gdybym mia∏

takie mo˝liwoÊci, nie odwa˝y∏bym si´ jej zli-

kwidowaç. Wydawa∏o mi si´, ˝e KGP jest po

to, ˝eby kontrolowaç nowych, m∏odych ko-

mendantów wojewódzkich. I dzisiaj uwa-

˝am, ˝e KGP powinna byç jednostkà nie ty-

le operacyjnà, co planistycznà, zajmujàcà si´

pracà koncepcyjnà, szkoleniowà oraz kon-

trolà i nadzorem. Nadzór nie powinien jed-

nak polegaç na zast´powaniu jednostek

podleg∏ych, bo to grozi rozmywaniem si´

odpowiedzialnoÊci. To odnosi si´ zw∏aszcza

do stosunków mi´dzy KGP a KSP, bo na te-

renie Warszawy zawsze by∏y k∏opoty z mie-

szaniem si´ kompetencji. Inna wa˝na funk-

cja KGP to koordynacja dzia∏aƒ mi´dzy wo-

jewództwami, zw∏aszcza przy zwalczaniu

przest´pczoÊci zorganizowanej. 

Komenda g∏ówna zawsze mia∏a tenden-

cje do rozrastania si´. Zamierza∏em jà od-

chudziç, ale uda∏o mi si´ to Êrednio. I dzi-

siaj uwa˝am, ˝e raczej nale˝y zmieniç funk-

cje KGP, ni˝ jà likwidowaç.

(H.Â.)

Jerzy Staƒczyk – komendant g∏ówny Policji w latach
1995–1997 

Komenda G∏ówna Policji powinna ist-

nieç, bo przest´pcy dzia∏ajà, nie zwa˝ajàc

na granice województw czy te˝ paƒstw. Ro-

là rzàdu jest wyznaczanie zadaƒ dla Policji

i rozliczanie jej z ich wykonania. W imieniu

rzàdu cywilny nadzór nad Policjà sprawuje

minister SWiA. Komendant g∏ówny wie, jak

nakreÊlone cele realizowaç i kto powinien

to robiç. Taki uk∏ad gwarantuje apolitycz-

noÊç Policji. Kiedy ministerstwo zaczyna

sterowaç Policjà, wskazujàc, jak i kto wy-

znaczone zadanie mo˝e wykonaç, do Policji

wkracza polityka. Nie wyobra˝am sobie,

aby cywilni pracownicy ministerstwa mieli

dost´p do materia∏ów operacyjnych i Êled-

czych, a przecie˝ tylko w ten sposób mogli-

by koordynowaç dzia∏ania Policji. 

(P.B.)
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MyÊli Pan, ˝e Komenda G∏ówna Policji jest tworem godnym zachowania? 
– Na Êwiecie sà ró˝ne rozwiàzania, ale wszystkie wyrastajà z przy-

j´tego modelu ustrojowego, a tak˝e silnej tradycji stosunków mi´dzy

nadzorem cywilnym a s∏u˝bami mundurowymi. W Polsce ta tradycja,

której nie nale˝y lekcewa˝yç, si´ga jeszcze okresu mi´dzywojennego

i sytuuje formacje mundurowe w pewnym, bezpiecznym oddaleniu

od bie˝àcej polityki. Komenda G∏ówna Policji jest swego rodzaju fil-

trem mi´dzy politykami a funkcjonariuszami. Filtrem potrzebnym.

Nie sàdz´ te˝, aby w tej w∏aÊnie tradycji zarzàdzania sprawdzi∏ si´, 

jako bezpoÊredni prze∏o˝ony policjantów, jakiÊ cywil. Ryzyko jest zbyt

du˝e, a ewentualne koszty, w postaci pogorszenia si´ stanu bezpie-

czeƒstwa, sà spo∏ecznie nie do zaakceptowania. 

Komenda g∏ówna jest wi´c potrzebna... 
– Co nie znaczy, ˝e ma tak funkcjonowaç, jak dzisiaj. To minister

w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych powinien kreowaç bie˝àce priory-

tety w zakresie bezpieczeƒstwa wewn´trznego. Z nich p∏ynà zadania

dla Policji, a komenda g∏ówna ma zastanawiaç si´, jak te zadania wy-

konaç. Realizacja owych priorytetów stanowi∏aby kryterium awansów,

premii, ale tak˝e kar i degradacji. 

W istocie oznacza to pomniejszenie roli, jakà komenda g∏ówna 
zwyk∏a odgrywaç. 

– Tak. Trzeba t´ jednostk´ zredukowaç kadrowo i funkcjonalnie do

swoistego sztabu generalnego komendanta g∏ównego oraz zamknàç jej

mo˝liwoÊci politycznego oddzia∏ywania. Uwa˝am, ˝e komenda g∏ówna

nie mo˝e stawaç si´ samodzielnym podmiotem w sprawach ustawodaw-

czych i bud˝etowych. W Sejmie od wielu lat KGP próbuje si´ przedsta-

wiaç jako organ autonomiczny wobec ministra i staje si´ przez to 

de facto podmiotem politycznym. To bieganie policjantów od pos∏a do

pos∏a, forsowanie w∏asnego punktu widzenia jest nie do przyj´cia. Wo-

la∏bym, aby Policja zaj´∏a si´ w tym czasie walkà z przest´pczoÊcià. Prze-

cie˝ za stanowienie prawa, bud˝et oraz kreowanie priorytetów w zakre-

sie bezpieczeƒstwa wewn´trznego odpowiada przed Sejmem minister. 

Mo˝e jego aparat jest zbyt s∏aby i w t´ rol´ wkracza komenda g∏ówna? 
– Pewnie tak, ale to raczej przes∏anka, by wzmocniç i uczyniç bar-

dziej kreatywnym MSWiA, a nie zgadzaç si´ na swoiste upolitycznie-

nie Policji. 

Policj´ czeka zatem, Pana zdaniem, przeobra˝enie... 
– Ale dotyczyç b´dzie ono przede wszystkim relacji mi´dzy nadzo-

rem cywilnym a szefami Policji na ró˝nych szczeblach. Sàdz´, ˝e

w du˝ym stopniu mo˝na to zrobiç wy∏àcznie przez zmiany kadrowe.

Mówiàc wprost, nadesz∏a ju˝ pora, aby rozbiç korporacj´ generalsko-

-pu∏kownikowskà. Wydaje mi si´, ˝e sà to ludzie nadmiernie us∏u˝ni

wobec polityków ró˝nych szczebli i opcji. 

Ale sà wÊród nich tak˝e Êwietni fachowcy. 
– A czy wÊród m∏odszych pokoleƒ polskich policjantów takich 

fachowców brakuje? Przecie˝ ludzie, którzy majà dzisiaj po 40 – 45 lat,

sà ju˝ dostatecznie przygotowani i doÊwiadczeni, aby zarzàdzaç

Policjà. Sàdz´, ˝e odm∏odzenie kadry kierowniczej wnios∏oby o˝ywie-

nie, a poza tym stworzy∏o naturalny ruch awansów w ca∏ej formacji. Co

wcale nie znaczy, ˝e wÊród obecnych genera∏ów i pu∏kowników nie ma

ludzi wartoÊciowych. Ale wzruszenie fundamentów tej grupy wydaje si´

koniecznoÊcià. Czym bowiem ten uk∏ad zajmuje si´ na przyk∏ad w ko-

mendzie g∏ównej czy komendach wojewódzkich? Zbieraniem sygna∏ów

pod kogo aktualnie nale˝y si´ podczepiç, aby pozostaç w grze. Cz´Êç 

tego uk∏adu zaÊ bardzo ekscytuje si´ kolejnymi zamówieniami publicz-

nymi i wokó∏ nich snuje swoje plany na przysz∏oÊç. A ˝e sprzyjajà temu

dawne zwiàzki ze s∏u˝bami specjalnymi, to ju˝ jest tajemnicà poliszyne-

la. Jest proste wyjÊcie z tej sytuacji: radykalne ucywilnienie logistyki,

w∏àcznie z jej szefami, no i pozbycie si´ towarzyszy z SB i WSI. 

Wszystkich? 
– Jestem przeciwnikiem kategorycznych okreÊleƒ: „wszystkich”,

„zawsze” itp. Przecie˝ wi´kszoÊç z tych osób ma ju˝ wys∏ug´ emery-

talnà. Byç mo˝e sà wÊród nich tacy, których zdolnoÊci warto jeszcze

wykorzystaç, ale uwa˝am, ˝e zasadniczo ich miejsce jest poza s∏u˝bà

publicznà. 

Tyle o redukowaniu KGP, a mo˝e warto w jakimÊ obszarze pomyÊleç
o jej aktywizacji? 

– Tak. Powinna staç si´ aktywniejsza w dowodzeniu. Do Policji

musi wróciç rozkaz i dyscyplina. Obecnie komendant g∏ówny jest

pierwszym wÊród równych w korporacji generalsko-pu∏kownikow-

skiej. JeÊli ktoÊ mu si´ z tej grupy uk∏oni, to wy∏àcznie ci, którzy sà

dobrze wychowani z domu. Z moich rozmów z policjantami wynika,

˝e chcieliby byç przede wszystkim màdrze zarzàdzani przez uzdol-

nionych, uczciwych i wolnych od powiàzaƒ politycznych prze∏o˝o-

nych. I powiem, ˝e policjanci na to zas∏ugujà. ■
Rozmawia∏ PAWE¸ BIEDZIAK

zdj. Pawe∏ Ostaszewski

Rozmowa z Ludwikiem Dornem – 
przewodniczàcym Klubu Parlamentarnego 
Prawa i SprawiedliwoÊci
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P iotr Jaroszewicz przywiàzany by∏ do fotela. Na

jego szyi zaciÊni´to p´tl´. Âlady na ciele Êwiad-

czy∏y, ˝e go torturowano, a potem opatrywano rany.

Alicj´ Solskà skr´powano i zastrzelono w ∏azience ze

sztucera nale˝àcego do Piotra. Rabunkowy motyw

zabójstwa wyda∏ si´ policjantom najbardziej prawdo-

podobny. 

PRASOWE SPEKULACJE
Alicja i Piotr Jaroszewiczowie mieszkali w Aninie

przy ul. Zorzy. Ona by∏a dawniej dziennikarkà 

„Trybuny Ludu”, on – czo∏owym dzia∏aczem PZPR 

i premierem rzàdu w latach 70.

– Polityczny motyw nie potwierdzi∏ si´ – mówi

kierownik grupy dochodzeniowej insp. Jerzy Skryc-

ki, wówczas zast´pca naczelnika Wydzia∏u Docho-

dzeniowo-Âledczego KSP, obecnie zast´pca dyrekto-

ra Biura Taktyki Zwalczania Przest´pczoÊci KGP. –

Prasa pisa∏a o pami´tnikach by∏ego premiera, które

mog∏yby komuÊ zaszkodziç. Istnienia tych pami´tni-

ków nigdy jednak nie potwierdzono, rodzina tak˝e

o nich nie s∏ysza∏a.  

Dziennikarskie spekulacje posz∏y jeszcze dalej.

Sugerowano zwiàzek tego zabójstwa ze Êmiercià

Aleksandra Dubczeka, przywódcy „Praskiej wiosny”

w 1968 r. Jaroszewicz i Dubczek mieli ponoç zezna-

waç w procesie przeciw niektórym cz∏onkom

KPZR... 

B¸¢DY W SZTUCE
Innym, cz´sto pojawiajàcym si´ wàtkiem w donie-

sieniach prasowych dotyczàcych tej sprawy by∏y 

b∏´dy w sztuce pope∏nione przez policjantów. 

– Do dziÊ nie wiem i nie rozumiem, dlaczego na

miejscu zdarzenia w nocy zaraz po ujawnieniu tej

zbrodni pojawi∏a si´ przypadkowa ekipa z komendy

rejonowej, a nie z KSP i KGP, i dlaczego nie wezwa-

∏a posi∏ków? – mówi insp. Jerzy Skrycki. – Wst´pne

ogl´dziny przeprowadzono doÊç przypadkowo. Na

miejsce pojechali ci policjanci, którzy akurat mieli

nocny dy˝ur, wcale nie najlepsi specjaliÊci. Ja o tym

zabójstwie dowiedzia∏em si´ dopiero nast´pnego

dnia w pracy. Oko∏o 9.00 dosta∏em polecenie zorga-

nizowania grupy dochodzeniowej. Na miejscu okaza-

∏o si´, ˝e nikt jeszcze nie zrobi∏ ogl´dzin na ze-

wnàtrz budynku, a w Êrodku by∏ t∏um. Zjawi∏y si´

dziesiàtki osób na kierowniczych stanowiskach, któ-

re chcia∏y popatrzeç, i którym policjanci z KRP nie

mieli odwagi odmówiç. Przez p∏ot posesji przeskaki-

wali ju˝ dziennikarze, zadeptujàc resztki ewentual-

nych Êladów w ogrodzie. 

Z ty∏u budynku by∏ niewielki balkon. Obok na

murze ros∏a winoroÊl rozpi´ta na drewnianym rusz-

towaniu, idealnym dla przest´pców, aby przedostaç

si´ do Êrodka. Podinsp. Ma∏gorzata Wierchowicz

z Biura Taktyki Zwalczania Przest´pczoÊci KGP,

która by∏a cz∏onkiem tamtej grupy dochodzeniowej,

dobrze pami´ta zadrapania na murze w∏aÊnie w tej

okolicy. Sprawcy najprawdopodobniej przeszli przez

p∏ot i wdrapali si´ po rusztowaniu na balkon. No, ale

na tym w∏aÊnie balkonie zarówno policjanci, jak

i nieproszeni goÊcie zrobili sobie... palarni´. To tam

znaleziono niedopa∏ek, który mia∏ byç koronnym 

dowodem w sprawie. Okaza∏o si´, ˝e pozostawi∏ go

jeden z funkcjonariuszy. Podobna wpadka dotyczy∏a

Êladu linii papilarnej oraz odcisku buta. 

– By∏am jedynà osobà, która po wejÊciu do budyn-

ku zapyta∏a, gdzie mo˝na ju˝ wejÊç, ˝eby czegoÊ nie

zadeptaç – opowiada podinsp. Ma∏gorzata Wiercho-

wicz. – ZainteresowaliÊmy si´ psem, który zosta∏

w jakiÊ tajemniczy sposób obezw∏adniony. Wezwali-

Êmy weterynarza, ale ˝eby dowiedzieç si´ czegoÊ

wi´cej, zwierz´ nale˝a∏oby uÊpiç. 

ÂLEDZTWO
Ogl´dziny trwa∏y 12 dni. Na sztucerze, z którego 

zastrzelono Alicj´ Solskà, eksperci ujawnili odcisk

palca, ale nie nadawa∏ si´ do badaƒ, gdy˝ by∏ niepe∏-

ny. Sprawcy rozpylili w mieszkaniu perfumy, by pies

nie móg∏ podjàç tropu, oraz pozacierali Êlady. Piotr

by∏ kolekcjonerem broni myÊliwskiej. W mieszkaniu

znaleziono niezarejestrowane sztucery. Nie by∏o

natomiast niektórych zarejestrowanych. Dopiero

dzi´ki mrówczej pracy policjantów ustalono, ˝e

w∏aÊciciel nieformalnie wymienia∏ si´ bronià ze zna-

jomymi i ˝e ˝aden egzemplarz podczas napadu nie

zginà∏. 

Ówczesny komendant g∏ówny Policji Zenon 

Smolarek powo∏a∏ specjalnà grup´ z∏o˝onà z najlep-

szych policjantów z ca∏ego kraju. 

– BraliÊmy pod uwag´ wszelkie mo˝liwe aspekty

tej sprawy – opowiada szef grupy Jerzy Skrycki. –

Nawet i ten zwiàzany z faktem, ˝e córka i wnukowie

Alicji Solskiej z poprzedniego ma∏˝eƒstwa mieszkali

w USA. NawiàzaliÊmy kontakty z tamtejszà m∏o-

dzie˝à i Êrodowiskiem, w którym si´ obracali. Nie

by∏o wàtku, który pomin´libyÊmy w Êledztwie. Prze-

s∏uchano setki osób, znajomych, przyjació∏, sàsiadów

z Anina. Badano ka˝dà wskazówk´ z anonimów czy

ró˝nych doniesieƒ. Ros∏y tomy akt, które wcià˝ 

niczego nie wnosi∏y. 

Na tym fotelu zamordowano
by∏ego premiera PRL

Sztucer, z którego zastrzelono
Alicj´ Solskà, 
˝on´ Piotra Jaroszewicza

B∏´dne tropy?
Zamordowano ich
w nocy z 31 sierpnia
na 1 wrzeÊnia 1992 r.
Po up∏ywie doby
zbrodni´ odkry∏ 
syn Jan. Cia∏a
rodziców znajdowa∏y
si´ na pi´trze. 
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Spróbowano wi´c przeprowadziç analiz´ krymi-

nalnà, tyle ˝e 12 lat temu nie by∏o przeznaczonych

do tego komputerów i programów! „Na piechot´”

wi´c badano spraw´ po sprawie, w których przest´p-

cy torturowali swoje ofiary, a w „chwilach dobroci”

opatrywali im rany, podawali wod´ do picia – bo tak

w∏aÊnie post´powali z Piotrem Jaroszewiczem. Tra-

fiono na podobny napad sprzed 2 lat i to w dodatku

w Aninie. Bandyci dzia∏ali prawie identycznie. Tor-

turowali starszà kobiet´, by powiedzia∏a, gdzie

przechowuje pieniàdze. Co pewien czas opatrywali

jà i podawali napoje. Jej pies zosta∏ obezw∏adniony

w ten sam dziwny sposób (najprawdopodobniej 

paralizatorem). W pobli˝u miejsca tamtego napadu

widziano syrenk´ z numerami rejestracyjnymi ów-

czesnego woj. siedleckiego. Jak si´ okaza∏o, nale˝a∏a

do Wac∏awa K., pseudonim „Niuniek”, który sp´dzi∏

oko∏o 30 lat w ró˝nych wi´zieniach i nied∏ugo po na-

padzie pozby∏ si´ tego samochodu. Jego najbli˝szy-

mi kumplami byli: Jan K., „Krzaczek”; Henryk S.,

„Sztywny” i Krzysztof R., „Faszysta” – przywódca tej

grupy. Podczas przeszukania w mieszkaniu „Krzacz-

ka” w Opolu, gdzie przeniós∏ si´ z Miƒska zaraz po

zabójstwie Jaroszewiczów, znaleziono charaktery-

styczny nó˝ myÊliwski wyprodukowany w Finlandii

(seri´ oko∏o 100 sztuk wykonano na zlecenie tamtej-

szego MON i przeznaczono na prezenty dla ró˝nych

znanych osobistoÊci). Nó˝ ten bez cienia wàtpliwo-

Êci rozpozna∏ Andrzej Jaroszewicz jako w∏asnoÊç

swojego ojca. W Êledztwie dawa∏ za to g∏ow´ –

stwierdzi∏, ˝e nó˝ by∏ zniszczony, poniewa˝ ojciec

cz´sto go u˝ywa∏ i dlatego ma cechy charaktery-

styczne. 

Przes∏uchano Jadwig´ K., konkubin´ „Faszysty”.

Zacytowa∏a us∏yszane rozmowy ca∏ej czwórki przed

napadem – kiedy jej partner mówi∏, ˝e w Aninie

mieszka „pewien dziany pryk” i w dniu napadu –

kiedy kolesie mieli pretensje do „Faszysty”, ˝e nie-

potrzebnie „dziada za∏atwi∏”. Mówi∏a te˝ o paleniu

ubraƒ (bandyta, który z bliskiej odleg∏oÊci zastrzeli∏

Alicj´ Solskà, musia∏ mieç zakrwawionà odzie˝). 

Zeznania te potwierdzi∏a jej nieletnia córka przes∏u-

chana w obecnoÊci psychologa. 

ARESZTOWANIA
Âledczy nabrali pewnoÊci, ˝e sprawcami tej zbrodni

sà czterej podejrzani z Miƒska Mazowieckiego.

Dzi´ki znalezionej w mieszkaniu jednego z nich

kolii udowodniono im tak˝e napad na starszà kobie-

t´ w Aninie. Przeprowadzono badania na wariogra-

fie. Dwaj podejrzani reagowali jak sprawcy zabójstwa

Jaroszewiczów. Inne reakcje dwójki pozosta∏ych 

t∏umaczono tym, ˝e stali oni na czatach. 

Aresztowano ich wszystkich w kwietniu 1994 r. 

Poniewa˝ policjanci przechwycili grypsy zastraszajàce

Jadwig´ K., wysy∏ane przez „Faszyst´”, nak∏aniajàce jà

do niesk∏adania zeznaƒ w sàdzie, podejrzanych rozlo-

kowano w odleg∏ych od siebie aresztach w ca∏ym 

kraju. 22 paêdziernika 1996 r. zaczà∏ si´ proces... ■
TADEUSZ NOSZCZY¡SKI

t.noszczynski@policja.gov.pl
zdj. Krzysztof Potocki 

Âledczy nabrali
pewnoÊci, ˝e
sprawcami tej
zbrodni sà czterej
podejrzani
z Miƒska
Mazowieckiego.

Wpadka w sàdzie

Od rana 8 maja 1997 r. przed salà rozpraw 221 Sàdu Woje-

wódzkiego w Warszawie panowa∏a nerwowa atmosfera.

„Zezna, nie zezna” – zastanawiali si´ adwokaci, dziennikarze. 

Jadwiga K., korpulentna blondynka o Êwidrujàcych oczkach, poja-

wi∏a si´ w sàdzie jak na bazarze: w adidasach i bia∏ych skarpet-

kach na czarne leginsy, d˝insowej bluzie, skórzanej kurtce, z ple-

caczkiem. Niepewnie uÊmiechni´ta unika∏a kamer i fleszy. 

– Lat 39, z zawodu obuwnik, nie pracuj´ – odpowiedzia∏a na

pierwsze pytanie s´dziego Cezarego Pu∏awskiego. Krzysztof R.,

pseudonim „Faszysta”, pot´˝ny m´˝czyzna z wàsem i tatua˝ami

na ca∏ym ciele, wierci∏ si´ niespokojnie w ∏awie oskar˝onych. 

S´dzia zapyta∏: 

– Jako konkubinie oskar˝onego przys∏uguje pani prawo odmo-

wy sk∏adania zeznaƒ. Czy chce pani z tego prawa skorzystaç? 

– Nie b´d´ zeznawaç – odpar∏a krótko Jadwiga K. 

„FaszyÊcie” puÊci∏y wszystkie, napi´te dotàd, mi´Ênie. Rozpar∏

si´ w ∏awie oskar˝onych. UÊmiechnà∏ kpiàco. Sàd, po uznaniu

konkubinatu ∏àczàcego go z „Jadêkà” i odmowie sk∏adania przez

nià zeznaƒ, nie móg∏ wziàç pod uwag´ protoko∏ów przes∏uchaƒ 

Jadwigi K. z zimy 1994 r. Najwa˝niejszego dowodu w sprawie 

zabójstwa by∏ego premiera. 

POSZLAKI 
Nikt nie widzia∏ czwórki oskar˝onych choçby przed willà przy 

ul. Zorzy. W miejscu zbrodni nie zosta∏ znaleziony ˝aden Êlad

wskazujàcy na sprawców. By∏y poszlaki: nó˝ znaleziony na Êcianie

w opolskim mieszkaniu „Krzaczka”, starszy syn by∏ego premiera

Andrzej w Êledztwie „da∏by sobie g∏ow´ uciàç”, ˝e widzia∏ ten nó˝

u ojca; wàtpliwe (bo rodzinne) alibi wszystkich oskar˝onych; tzw.

modus operandi, czyli podobne okolicznoÊci wczeÊniejszych napa-

dów oskar˝onych, cechà charakterystycznà mia∏a byç ich „litoÊci-

woÊç” wobec ofiar (banda˝ na g∏owie premiera); w koƒcu zeznania

konkubiny „Faszysty” – Jadwigi K. 

To ona dostarczy∏a Policji najwi´cej informacji. Samotna, wy-

chowujàca dwójk´ dzieci kobieta, zwiàzana wczeÊniej z Wac∏a-

wem N., „Niuƒkiem”, zezna∏a o przygotowaniach do napadu na

„dzianego pryka” w Aninie. To z jej mieszkania mieli wyruszyç

tam we czterech. Wróci∏o trzech, bo – jak pods∏ucha∏a – „»Sztyw-

ny« spierdoli∏”. Jadwiga K. relacjonowa∏a rozmow´ „Niuƒka”

z „Faszystà”, s∏yszanà rano 1 wrzeÊnia 1992 r.: „Po coÊ tego dzia-

da za∏atwi∏!” „To co, chcia∏eÊ, ˝eby nas rozpozna∏? Mia∏o byç tyle

pieni´dzy, z∏ota. I nie wysz∏o”. Opowiada∏a o zakrwawionym

ubraniu Krzysztofa R. i ˝e spali∏ on kurtk´, spodnie i buty, jak

zwykle „po robocie”. Ale nie wymieni∏a nazwiska Jaroszewicz, 

nie wspomnia∏a te˝ o drugiej ofierze. 

Czy wiemy, kto zabi∏ Piotra i Alicj´ Jaroszewiczów? 
Nie. Czy wiemy, ˝e nie zrobili tego oskar˝eni recydywiÊci? 
Te˝ nie. Taki jest urok procesów poszlakowych. 
Spraw, które przechodzà do historii.

▼
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(prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego to

jeden z warunków konkubinatu). 

Jeszcze raz ta kwestia wróci∏a w apelacji prokuratu-

ry. Oskar˝yciel dowodzi∏, ˝e proces trzeba powtórzyç,

bo sàd uzna∏ konkubinat jedynie na podstawie oÊwiad-

czenia Jadwigi K., nie zbada∏ tego. Sàd apelacyjny

w kwietniu 2000 r. uzna∏ te argumenty za bezzasadne.

Zamknà∏ spraw´ wyrokiem uniewinniajàcym, tak jak

wczeÊniej sàd pierwszej instancji. 

B¸¢DY
Jak w wielu procesach poszlakowych okaza∏o si´, ˝e

organom Êcigania uda∏o si´ zbudowaç jedynie ∏aƒ-

cuch wàtpliwoÊci, a nie poszlak. Inna z domniema-

nych ofiar tej grupy nie rozpozna∏a przed sàdem ko-

rali, znalezionych w mieszkaniu matki „Krzaczka”;

Andrzej Jaroszewicz w sàdzie nó˝ ojca rozpozna∏ 

tylko na 99 procent, nie potrafi∏ te˝ opisaç, po czym

rozpozna∏ go w Êledztwie. Zatriumfowa∏a zasada 

in dubio pro reo: wàtpliwoÊci nale˝y t∏umaczyç na 

korzyÊç oskar˝onego. 

Pozosta∏y pytania o b∏´dy Êledczych. Âwiadkowie

(sàsiedzi) s∏yszeli dwa strza∏y, dlaczego nie wyjaÊnio-

no, czy strzela∏ te˝ Piotr Jaroszewicz? Ilu by∏o spraw-

ców? Jak dostali si´ do willi? Czy po kratownicy, przez

okno balkonowe na pi´trze? Dlaczego nie zrobiono

ogl´dzin balkonu, zamka drzwi wejÊciowych? Czy mo-

tywem by∏ rabunek, skoro splàdrowano g∏ównie gabi-

net by∏ego premiera? Czy zginà∏ jego pami´tnik? Dla-

czego porzucono inne wersje Êledcze? 

– Albo Êladów nie uda∏o si´ zidentyfikowaç, jak od-

cisku palca na ciupadze, której u˝yto do zadzierzgni´-

cia p´tli na szyi by∏ego premiera, albo nale˝a∏y do po-

licjantów przeprowadzajàcych ogl´dziny – podsumo-

wa∏ je s´dzia Cezary Pu∏awski. 

– Nigdy nie by∏o, nie ma i nie b´dzie dowodu, ˝eÊmy

tam byli – grzmia∏ w ostatnim s∏owie „Faszysta”. Naj-

wa˝niejszego dnia procesu – 8 maja 1997 r. – wraca∏ do

celi z paczkà od „Jadêki”. Napisa∏ do niej list w podzi´-

ce: „JaguÊ, czekajà ci´ jeszcze trudne chwile”. ■
BOGDAN WRÓBLEWSKI

sprawozdawca sàdowy „Gazety Wyborczej”
bogdan.wroblewski@agora.pl

zdj. Przemys∏aw Kacak

„Faszysta”, jeden z podejrzanych
o zabójstwo Jaroszewiczów,
skazany za inne morderstwo, 
ma wyjÊç na wolnoÊç w czerwcu
2008 r.

Zatriumfowa∏a
zasada 
in dubio pro reo:
wàtpliwoÊci 
nale˝y t∏umaczyç 
na korzyÊç
oskar˝onego. 

HAK
W aktach znaleêç te˝ mo˝na grypsy „Faszysty” z aresz-

tu. W jednym grozi∏, ˝e zabierze Jadwig´ K. „na wspól-

ny wózek”. W innym wprost: „utn´ ci ∏eb”. 

Gdy w paêdzierniku 1996 r. zaczyna∏ si´ proces, 

do sàdu nadszed∏ inny list. Jadwiga K. pisa∏a: „Prawda

jest taka, ˝e policja wykombinowa∏a to oskar˝enie. 

Za wszelkà cen´ chcieli kogoÊ wsadziç, wi´c wykorzy-

stali mnie”. 

Jak to by∏o? Dwa miesiàce po zabójstwie Piotra i Ali-

cji Jaroszewiczów Jadwiga K. natkn´∏a si´ na pijanego

Krzysztofa R. przy pl. Dàbrowszczaków w Miƒsku.

Wybe∏kota∏ na jej widok „JaguÊ, Jadziuchna” i wycià-

gnà∏ nó˝. Traf chcia∏, ˝e ktoÊ nadchodzi∏. „Faszysta”

chwyci∏ przechodnia za kurtk´ i, be∏koczàc „Jadziuch-

na”, machnà∏ no˝em. Ci´˝ko ranny m´˝czyzna zmar∏.

Takà wersj´ zdarzeƒ „Jadêka” opowiedzia∏a policjan-

tom w grudniu 1992 r. O zbrodni w Aninie wówczas

nie wspomnia∏a. Nie mówi∏a te˝, ˝e nó˝ by∏ jednym ze

sposobów rozwiàzywania ich konfliktów. Ona dêgn´∏a

„Faszyst´” w brzuch pi´ç tygodni przed zabójstwem

by∏ego premiera na tyle groênie, ˝e Krzysztof R. wylà-

dowa∏ w szpitalu. Nikt za to „ci´˝kie uszkodzenie 

cia∏a” nie pociàgnà∏ Jadwigi K. do odpowiedzialnoÊci.

To – zdaniem oskar˝onych – móg∏ byç hak policjantów

na „Jadêk´”. Ona sama twierdzi∏a, ˝e zimà 1994 r. dano

jej do podpisu obcià˝ajàce „Faszyst´” i innych zeznania,

akurat w chwili, gdy jej syn trafi∏ do szpitala.

Jedno nie ulega wàtpliwoÊci: Êledczy nie pochylili

si´ nad kodeksem post´powania karnego, by przeczy-

taç, jakie uprawnienia przys∏ugujà najbli˝szym podej-

rzanych. Nie uprzedzili Jadwigi K., ˝e mo˝e odmówiç

zeznaƒ. Zrobi∏ to dopiero sàd. 

KONKUBINAT
Wróçmy na sal´ rozpraw. Krzysztof R. i Jadwiga K. nie

dali poznaç ˝adnym gestem, ˝e ∏àczy ich porozumie-

nie oparte na strachu czy mi∏oÊci. Ona po prostu od-

wróci∏a si´ od s´dziowskiego sto∏u, by wyjÊç. Wtedy

z miejsca poderwa∏ si´ prokurator Artur Kassyk. 

Poprosi∏ sàd, by ten sprawdzi∏, czy konkubinat mi´-

dzy „Faszystà” i Jadwigà K. rzeczywiÊcie istnieje. 

Mówi∏, ˝e kobieta zeznawa∏a ju˝ w procesie „Faszy-

sty” o zabójstwo i napady rabunkowe w Miƒsku.

Chcia∏, aby swoiste „Êwiadectwo moralnoÊci” wystawi∏

wydzia∏ spraw spo∏ecznych miƒskiego urz´du miasta.

Adwokaci ostro protestowali. Kpili te˝ z pomys∏u, by

urz´dnicy wypytywali sàsiadów, czy „zaglàdali przez

dziurk´ od klucza” do mieszkania Jadwigi K. Osta-

tecznie na decyzji sàdu zawa˝y∏... akt oskar˝enia. Pro-

kurator pisa∏ w nim o kobiecie per

konkubina, zaznaczy∏ nawet, ˝e zna∏a

si´ z „Faszystà” od czerwca 1991,

a mieszkali razem od sierpnia 1992 r.

▼
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P racuje ju˝ specjalna grupa policjantów, którzy

analizujà wszystkie Êlady, dowody i poszlaki ze-

brane w Êledztwie. Policja dysponuje teraz nowymi

metodami badawczymi i du˝o bardziej nowocze-

snym sprz´tem kryminalistycznym. Jest wi´c szan-

sa na wykrycie sprawców tej zbrodni.

WIEDZA OPERACYJNA
Policjanci prowadzàcy 12 lat temu Êledztwo twier-

dzà, ˝e posiadajà nieujawnionà dotàd wiedz´ ope-

racyjnà. Obowiàzuje ich jednak tajemnica, którà

mo˝e uchyliç jedynie sàd i minister spraw we-

wn´trznych i administracji. 

– Wiemy doskonale, jak „Faszysta” przygotowy-

wa∏ (czytaj zastrasza∏) Êwiadków przed rozprawà

w sàdzie – mówi jeden z nich. – Wiemy du˝o wi´-

cej, ale o tym wcià˝ nie wolno nam mówiç. 

BADANIA WARIOGRAFICZNE
Ciekawie wyglàda∏oby te˝ dzisiaj przes∏uchanie

w sàdzie jednego z najlepszych wówczas specjali-

stów, który przeprowadzi∏ badania wariograficzne

z czwórkà podejrzanych. Krzysztof R., ps. „Faszy-

sta” (skazany za inne zabójstwo przez Sàd Okr´go-

wy w Siedlcach, wyjdzie na wolnoÊç w czerwcu

2008 r., a jeÊli zap∏aci 10 tysi´cy z∏ grzywny, to na-

wet w grudniu 2007 r.) przystàpi∏ do tych badaƒ

w momencie, gdy by∏ absolutnie pewny, ˝e uda mu

si´ oszukaç urzàdzenie do wykrywania k∏amstw.

Wypad∏ tak samo, jak pozostali podejrzani o t´

zbrodni´, reagowa∏ typowo jak sprawca zabójstwa.

Zmiany, wprowadzone w k.p.k. 1 lipca 2003 r., po-

zwalajà obecnie traktowaç wyniki badaƒ wariogra-

ficznych na równi z innymi dowodami procesowy-

mi, takimi jak Êlady DNA, linii papilarnych itp.

Nie mogà byç one tylko jedynym dowodem

w sprawie. 

LINIE PAPILARNE
– Âlad linii papilarnych palca ujawniony na sztuce-

rze, z którego zastrzelono ˝on´ Piotra Jaroszewi-

cza, stanowi∏ odwzorowanie fragmentaryczne i po-

siada∏ jakoÊç, która 12 lat temu nie pozwala∏a na 

jego identyfikacj´ – mówi dyrektor CLK KGP insp.

dr Andrzej Filewicz. – Obecnie mo˝liwa jest wizu-

alizacja Êladów przy zastosowaniu znacznie wi´k-

szej liczby ró˝nych metod: chemicznych, fizycz-

nych, fizykochemicznych, które odznaczajà si´

o wiele wi´kszà skutecznoÊcià. Mo˝na stosowaç

kolejno kilka metod, uzyskujàc w ten sposób po-

praw´ jakoÊci obrazu linii papilarnych. Dzi´ki roz-

wojowi technik wizualizacyjnych uznany wówczas

za nienadajàcy si´ do dalszych badaƒ Êlad, dziÊ

móg∏by zostaç zidentyfikowany przy u˝yciu AFIS

(automatyczny system identyfikacji daktyloskopij-

nej – przeszukuje baz´ danych, w której zgroma-

dzono odciski milionów osób). 

BADANIA PORÓWNAWCZE 
Nowà metod´ badawczà mo˝na wykorzystaç tak˝e

do sprawdzenia, czy znaleziony u jednego z podej-

rzanych fiƒski nó˝ nale˝a∏ do Piotra Jaroszewicza.

Dysponujàc dzisiejszymi technikami identyfikacji

przedmiotów, wystarczy znaleêç (np. w rodzinnym

albumie) zdj´cie by∏ego premiera pos∏ugujàcego

si´ tym no˝em. Metody badaƒ porównawczych

przedmiotów oparte sà na technikach cyfrowych

i pozwalajà na ich identyfikacj´. 

ANALIZA KRYMINALNA
Sprawà Jaroszewiczów zajmà si´ teraz analitycy

kryminalni. Przez ostatnich kilka lat polskà Policj´

wyposa˝ano w nowoczesny sprz´t komputerowy

i specjalistyczne oprogramowanie do analizy krymi-

nalnej. W KGP powsta∏o w∏aÊnie Biuro Wywiadu

Kryminalnego. W sprawie Olofa Palmego (premiera

Szwecji zastrzelonego w lutym 1986 r.), podobnie

jak w sprawie Jaroszewiczów, materia∏y ze Êledztwa

zawiera∏y setki tomów akt. Kiedy wzià∏ je w obrób-

k´ analityk, wycisnà∏ z nich „wod´”, zosta∏o zaled-

wie kilkanaÊcie istotnych dla sprawy kartek. 

– Mo˝liwoÊci analizy kryminalnej sà ogromne –

twierdzi dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego

KGP m∏. insp. Wies∏aw Kordas. – Analitycy patrzà

na spraw´ obiektywnie. Metody i techniki stoso-

wane przez nich ograniczajà ryzyko pomini´cia 

jakichkolwiek szczegó∏ów sprawy. Mo˝na skojarzyç

zeznania z jednego tomu z zeznaniami znajdujàcy-

mi si´ tysiàce kart dalej w innym tomie, przeÊle-

dziç wycinki prasowe informujàce o sprawie

i sprawdziç, czy g∏ówny Êwiadek oskar˝enia zdra-

dzi∏ si´ w swoich zeznaniach z czymÊ, czego nikt

nie publikowa∏, co móg∏ wiedzieç tylko sprawca

i przekazaç temu˝ Êwiadkowi. Mo˝na przeÊledziç

histori´ doÊç przecie˝ charakterystycznego no˝a,

który znaleziono u oskar˝onego.

– Sprawa rozbi∏a si´ o konkubinat. Ale w takich

zwiàzkach czasem coÊ p´ka i druga strona chce 

zeznawaç – mówi policjant, który pracowa∏ przy tej

sprawie. ■
TADEUSZ NOSZCZY¡SKI

Czy „Faszysta”
opuÊci spokojnie
zak∏ad karny za
nieca∏e 3 lata, czy
te˝ pozostanie
w nim d∏u˝ej,
zale˝y teraz od
pracy analityków
kryminalnych
i ekspertów
kryminalistyki.
Zaczà∏ si´ wyÊcig
z czasem. 

Nadinsp. Eugeniusz Szczerbak – pierwszy zast´pca

komendanta g∏ównego Policji: 

– Wyda∏em polecenie, aby przeanalizowaç ponownie zgro-

madzone w tej sprawie dowody. Chc´ wiedzieç, jakà szans´

mia∏aby dzisiaj Policja na identyfikacj´ sprawcy. JeÊli z tych

analiz wyniknà jakieÊ nowe, obiecujàce wàtki, natychmiast

podejmiemy rozmowy z prokuraturà. W ca∏ym kraju Policja

wraca do Êledztw sprzed lat. Zbrodniarze nie mogà spaç spo-

kojnie. Mamy ju˝ kilkanaÊcie g∏oÊnych spraw, które mimo up∏ywu czasu roz-

wik∏aliÊmy dzi´ki nowoczesnej technice kryminalistycznej oraz pracy anality-

ków kryminalnych. 

Wykryç raz jeszcze
W Komendzie G∏ównej Policji zapad∏a decyzja
o ponownym zaj´ciu si´ sprawà zabójstwa
Jaroszewiczów.
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wa, pseudonim „Tyburek”, urodzony
31 marca 1972 r., ostatnio zamiesz-
ka∏y w Warszawie przy ul. Garncar-

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

oprac. T.N.
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Media donosi∏y o konflikcie dzielnico-

wych z prze∏o˝onymi, policyjny zwià-

zek zawodowy za˝àda∏ wstrzymania publi-

kacji, gazeta uzna∏a to za tchórzostwo i od-

powiedzia∏a obraêliwym tytu∏em. Przewod-

niczàcy Zarzàdu Wojewódzkiego NSZZ Po-

licjantów w ¸odzi zagrozi∏ sàdem najpierw

gazecie, a potem komendantowi woje-

wódzkiemu. Trwa∏y przepychanki, których

ostatnim aktem by∏o skierowanie przez

zwiàzkowców z ¸odzi ˝àdania do komen-

danta g∏ównego, aby odwo∏a∏ wojewódzkie-

go. Za to m.in., ˝e naruszy∏ dobra osobiste

dzielnicowych. S∏owem – sensacja i skan-

dal. Tymczasem w komendzie miejskiej

w ¸odzi wszyscy twierdzà, ˝e nie by∏o ˝ad-

nego konfliktu, a tym bardziej buntu. By∏o

tylko nieporozumienie zwiàzane z niejasnà

interpretacjà przepisów dotyczàcych publi-

kacji wizerunku. I niepotrzebnie rozdmu-

chana afera. 

PRYWATNOÂå CZY DOBRO S¸U˚BY? 
– Zast´pca redaktora naczelnego „Dzienni-

ka ¸ódzkiego” zwróci∏ si´ do mnie z proÊ-

bà o wyra˝enie zgody na publikowanie

zdj´ç dzielnicowych w ramach prowadzo-

nej przez gazet´ akcji „Poznaj swojego

dzielnicowego”. Uzna∏em to za korzystne

dla dobra s∏u˝by i skontaktowa∏em go z ko-

mendant miejskà podinsp. Aldonà Kostrze-

wà, w której gestii by∏a ta sprawa. To by∏

ca∏y mój udzia∏ – mówi komendant woje-

wódzki insp. Janusz Tkaczyk. – JakiÊ czas

póêniej dowiedzia∏em si´ od przewodni-

czàcego ZW NSZZP Zbigniewa Jagie∏∏y, ˝e

zwiàzki nie zgadzajà si´ na publikowanie

fotografii dzielnicowych, bo narusza to pry-

watnoÊç tych policjantów i b´dà pozywaç

gazet´ do sàdu. A potem podniesiono to

tak˝e jako zarzut przeciwko mnie

w uchwalonym przez zwiàzkowców wotum

nieufnoÊci. 

Asp. Robert Lewkowicz z komisariatu VI

jest policjantem od 14 lat, a dzielnicowym

od 8. To jeden z tych, którzy nie wyrazili

zgody na publikowanie swojego wizerunku

w gazecie. 

– Nie wstydz´ si´, ˝e jestem dzielnico-

wym, ale nie widz´ te˝ powodu, ˝eby roz-

poznawa∏a mnie ca∏a ¸ódê. W moim rewi-

rze, owszem, powinni mnie znaç, ale na

moim osiedlu ktoÊ mo˝e z∏oÊliwie znisz-

czyç mi samochód. Równie˝ moja ˝ona nie

˝yczy∏a sobie, ˝eby wszyscy wiedzieli,

gdzie i w jakim charakterze pracuj´. Gaze-

ta ukazuje si´ w ca∏ym województwie. Ma-

my przecie˝ prawo do prywatnoÊci – mówi. 

Innego zdania jest sier˝. szt. Rados∏aw

Gwis z komisariatu VIII – ¸ódê Górna,

dzielnicowy od 7 lat. 

– Dzielnicowy musi byç osobà znanà, bo

bez tego nie b´dzie móg∏ dobrze wykony-

waç swojej roboty – mówi. – W moim komi-

sariacie jest 23 dzielnicowych. Wszyscy po-

zwoliliÊmy si´ sfotografowaç i opublikowaç

zdj´cia w gazecie, bo uznaliÊmy to za fajny

pomys∏, który pomo˝e nam w pracy. Nie

przekonujà mnie argumenty, ˝e jak dzielni-

cowy b´dzie znany w swoim miejscu za-

mieszkania, to mo˝e naraziç na niebezpie-

czeƒstwo siebie lub swojà rodzin´. To

bzdura. Jak ktoÊ si´ boi, to nie powinien

byç nie tylko dzielnicowym, ale w ogóle po-

licjantem. 

– Twierdzenie, ˝e zdj´cia dzielnicowych

w gazecie pozbawià ich prywatnoÊci, ˝e lu-

dzie b´dà do nich przychodziç do domu

z proÊbà o interwencj´ jest pozbawione

podstaw. Dzisiaj jak ktoÊ potrzebuje inter-

wencji Policji, to nie szuka, gdzie w pobli-

˝u mieszka policjant, tylko po prostu dzwo-

ni do komendy czy komisariatu. Sàdz´, ˝e

tym, którzy sà przeciwko publikowaniu

zdj´ç w lokalnej prasie, tak naprawd´ 

„Bunt dzielnicowych w ¸odzi” 
donosi∏a TVN, 
„Tchórze z ∏ódzkiej policji” – 
brzmia∏ tytu∏ artyku∏u 
w „Dzienniku ¸ódzkim”. 
Posz∏o o to, ˝e nie wszyscy dzielnicowi
wyrazili zgod´ na publikowanie 
swoich fotografii 
w ramach akcji 
„Poznaj swojego dzielnicowego”
prowadzonej przez lokalnà gazet´.

▼
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chodzi o coÊ innego. Mo˝e naopowiadali

swoim znajomym, jakie to wa˝ne stanowi-

ska piastujà w Policji, a tu nagle oka˝e si´, 

˝e sà „tylko” dzielnicowymi – mówi pro-

szàcy o zachowanie anonimowoÊci poli-

cjant z ¸odzi. 

Z¸A KOMUNIKACJA
¸ódzcy dzielnicowi, choç ró˝nià si´ w po-

glàdach na temat publikacji wizerunku,

w jednym sà zgodni – uwa˝ajà, ˝e w ca∏ej

tej sprawie niew∏aÊciwie zachowali si´ ich

bezpoÊredni prze∏o˝eni. Polecenie s∏u˝bo-

we komendantów jednostek brzmia∏o

mniej wi´cej tak: „Nast´pnego dnia wszy-

scy majà stawiç si´ w mundurach i bia∏ych

koszulach w Êwietlicy, gdzie b´dà im 

robione zdj´cia do gazety”. 

– Bez pytania, wyjaÊniania czegokolwiek,

gromadnie do fotografowania jak stado ba-

ranów – mówià. Twierdzà, ˝e nie zwracali

si´ jednak o ˝adnà pomoc do zwiàzków 

zawodowych i ubolewajà, ˝e wybuch∏a 

z tego afera. Dzielnicowi komisariatu VIII

(ci, którzy uznali zamieszczanie fotografii

za „fajny pomys∏”) napisali list do „Dzien-

nika ¸ódzkiego”, w którym wyrazili obu-

rzenie z powodu obraêliwego tytu∏u „Tchó-

rze z ∏ódzkiej policji”. OÊwiadczyli, ˝e nie

sà w konflikcie z prze∏o˝onymi, nie prosili

o interwencj´ zwiàzku zawodowego poli-

cjantów w ¸odzi, nie upowa˝niali go

do wstàpienia na drog´ sàdowà. 

KONFLIKT CZY NADMUCHANA AFERA? 
– Sprawa dzielnicowych by∏a kroplà gory-

czy, która przela∏a kielich – mówi przewod-

niczàcy Jagie∏∏o i wylicza ca∏à list´ preten-

sji do komendanta wojewódzkiego. A co do

owej kropli goryczy uwa˝a, ˝e to Tkaczyk

wymusi∏ na komendant miejskiej polece-

nie obowiàzkowego fotografowania dzielni-

cowych i zamieszczania bez ich zgody tych

fotografii w gazecie. 

– Totalna bzdura! – mówi z w∏aÊciwà 

sobie swadà podinsp. Aldona Kostrzewa. –

Nikt mnie nie zmusza∏, dla mnie w ogóle

w tej sprawie nie by∏o problemu, do chwili

telefonu od Jagie∏∏y, który poradzi∏ mi, ˝e-

bym poleci∏a odbieraç od dzielnicowych 

pisemne oÊwiadczenia, ˝e zgadzajà si´ na

publikowanie swoich zdj´ç. Powiedzia∏, ˝e

to dla mojego dobra, bo zwiàzki zamierzajà

w tej sprawie wystàpiç do sàdu. Zdumia∏o

mnie to i w∏aÊciwie dopiero wtedy dowie-

dzia∏am si´, ˝e istnieje jakiÊ konflikt. Zapy-

ta∏am przewodniczàcego zwiàzku w mojej

jednostce, dlaczego nie przyszed∏ z tym

problemem do mnie i czy potrzebujemy

w takich sprawach poÊredników w postaci

zwiàzkowców z komendy wojewódzkiej.

Uwa˝am, ˝e to by∏a od poczàtku nasza we-

wn´trzna sprawa i tu, w komendzie miej-

skiej, powinniÊmy jà za∏atwiç. Zawsze 

jestem otwarta na uwagi od podw∏adnych,

tak˝e krytyczne, wi´c êle si´ sta∏o, ˝e nie

poinformowano mnie, i˝ w sprawie tych

publikacji istnieje jakiÊ – nazwijmy to

umownie – konflikt. Szybko zorganizowa-

∏am seri´ spotkaƒ z dzielnicowymi. Powie-

dzia∏am im, jaka jest moja wizja tej s∏u˝by

i ˝e jest w niej zawarty równie˝ element

publicznego pokazywania swojej twarzy,

dzielnicowy bowiem, aby by∏ skuteczny,

musi byç znany. Taka jest jego rola. Komu

ten aspekt pracy nie pasuje, mo˝e zg∏osiç

swoim prze∏o˝onym, ˝e chcia∏by zmieniç

rodzaj s∏u˝by. Zapewni∏am, ˝e nie b´dà

z tego tytu∏u wyciàgane ˝adne konsekwen-

cje, a osoby, które si´ na takà zmian´ zde-

cydujà, zachowajà swoje dotychczasowe

uposa˝enie. Podczas tych spotkaƒ dzielni-

cowi mówili, ˝e gdyby od poczàtku prze∏o-

˝eni tak w∏aÊnie z nimi rozmawiali, nie 

by∏oby ca∏ego problemu. I to wszystko – 

zapewnia pani komendant. – A twierdze-

nie, ˝e ta sprawa ma coÊ wspólnego 

z komendantem wojewódzkim, jak uwa˝ajà

zwiàzkowcy z KWP, jest bzdurà. 

SpoÊród 243 dzielnicowych pe∏niàcych

s∏u˝b´ w oÊmiu ∏ódzkich komisariatach 

tylko 12 zdecydowa∏o si´ na zmian´. Cz´Êç

z nich nie dlatego, ˝e sà przeciwni pokaza-

niu swojego wizerunku w prasie, lecz dlate-

go, ˝e – jak mówili – chcà skorzystaç z szan-

sy, aby spróbowaç si∏ w innej s∏u˝bie. 

DZIELNICOWY 
„OSOBÑ POWSZECHNIE ZNANÑ”? 
Konfliktu w sprawie ∏ódzkich dzielnico-

wych ju˝ nie ma. Wszyscy pracujà, a kie-

rownictwo komendy miejskiej wyciàgn´∏o

wnioski dotyczàce komunikacji wewn´trz-

nej. Pozostaje jednak pytanie o prawnà

stron´ zagadnienia. Czy publikacja wize-

runku dzielnicowego zale˝y od jego zgody,

czy te˝ jest wpisana w pe∏nionà przez nie-

go s∏u˝b´? 

Takiego dylematu nie mieli dzielnicowi

z Wielkopolski. Niedawno zakoƒczy∏a si´

tam prowadzona przez media akcja „Bez-

pieczna Wielkopolska”, w ramach której

przez 10 miesi´cy prezentowano miesz-

kaƒcom Poznania i województwa sylwetki

wszystkich, w sumie kilkuset, dzielnico-

wych. Na ∏amach prasy przedstawiono ich

fotografie. ˚aden nie zg∏asza∏ sprzeciwu. 

Biuro Prawne KGP uwa˝a, ˝e obowiàzu-

jàce przepisy zarówno ustawy o Policji, jak

i ustawy o Prawie autorskim i prawach po-

krewnych nie sà w tym wzgl´dzie jedno-

znaczne. „Uznanie dzielnicowego za osob´

powszechnie znanà nie mo˝e odbywaç si´

poprzez gazetowe publikacje, lecz wy∏àcz-

nie w wyniku zmiany przepisów (...), o ile

ustawodawca znajdzie uzasadnienie dla 

takiego rozwiàzania”. 

„Dziennik ¸ódzki” opublikowa∏ opini´

prawnà opracowanà przez ∏ódzkà kancela-

ri´ adwokackà. Wynika z niej, ˝e w przy-

padku dzielnicowego specyfika pracy jest

taka, i˝ musi byç on znany mieszkaƒcom,

a „ukrywanie wizerunku takiego funkcjo-

nariusza nie da si´ pogodziç z prawid∏o-

wym wykonywaniem przez niego czynnoÊci

i obowiàzków s∏u˝bowych”. Dlatego te˝,

wed∏ug autora opinii, chocia˝ ustawa o pra-

wie autorskim... zawiera nieostre poj´cie

„osoby powszechnie znanej”, to: „dopusz-

czalne jest przyj´cie kryterium usprawie-

dliwionego zainteresowania oraz informa-

cyjnego interesu spo∏eczeƒstwa jako legity-

mizujàcego publikacje przedmiotowych 

wizerunków bez zgody policjantów, któ-

rych podobizny sà rozpowszechniane”. ■
EL˚BIETA SITEK

zdj. Pawe∏ Ostaszewski

W sprawie tej jednoznacznie wypowiedzia∏ si´ prof. Jacek
Sobczak z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s´dzia 
Sàdu Najwy˝szego, uznany autorytet w dziedzinie prawa
prasowego i autorskiego:

„Dzielnicowy jest funkcjonariuszem pu-
blicznym i jego wizerunek, jako osoby pe∏-
niàcej funkcj´ publicznà, mo˝e byç bez prze-
szkód publikowany w mediach. Dzielnicowy
móg∏by nie ˝yczyç sobie publikowania swe-
go prywatnego wizerunku – po s∏u˝bie,
z ˝onà, z dzieçmi, ale, niestety, praca przez
niego wykonywana ma charakter publiczny
i dlatego jego brak zgody na publikacj´ nie
znajduje uzasadnienia na gruncie prawa.
Przecie˝ dzielnicowi majà byç rozpoznawa-
ni. Oni w imieniu paƒstwa chronià obywate-
li. Ich praca ma g∏´boki sens w∏aÊnie wtedy,
gdy sà publicznie znani. Publikowanie zdj´ç
w mediach pozwala rzeczywiÊcie ich poznaç.
Skoro ktoÊ decyduje si´ zostaç dzielnico-
wym, musi liczyç si´ z ograniczonym 
prawem do ochrony swego s∏u˝bowego 
wizerunku”.

▼
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W∏asne zdanie

Panie Przewodniczàcy, od d∏u˝szego czasu w Policji
narasta, a przynajmniej sta∏o si´ o nim g∏oÊno, konflikt
mi´dzy zwiàzkiem zawodowym a komendantem
wojewódzkim w ¸odzi... 

– Ten konflikt wywo∏uje w NSZZ Policjantów ró˝ne

opinie. Komendant g∏ówny Policji gen. insp. Leszek Szre-

der próbowa∏ mu przeciwdzia∏aç, kierujàc m.in. pismo 

do przewodniczàcego ZW NSZZ Policjantów w ¸odzi

Zbigniewa Jagie∏∏y. Dotyczy ono uchwa∏y podj´tej przez

Zarzàd Wojewódzki 10 stycznia 2005 r. o wotum nieufno-

Êci dla insp. Janusza Tkaczyka. Komendant g∏ówny uzna∏,

˝e post´powanie komendanta wojewódzkiego Policji

w ¸odzi rzeczywiÊcie by∏o niew∏aÊciwe i niezgodne

z obowiàzujàcymi procedurami w sprawie wyposa˝enia

mieszkania s∏u˝bowego. Po wypowiedzi insp. Janusza

Tkaczyka, w której przyzna∏ si´ do swojego b∏´du, oraz po

wyeliminowaniu powsta∏ych nieprawid∏owoÊci komen-

dant g∏ówny poprzesta∏ na nowym rodzaju „kary” – roz-

mowie s∏u˝bowej. Mam nadziej´, ˝e tego typu kara b´-

dzie stosowana równie˝ wobec szeregowych policjantów. 

Szef Policji uzna∏, ˝e decyzje kadrowe podejmowane

w ¸odzi mieszczà si´ w kompetencjach komendanta wo-

jewódzkiego. Przypomnia∏, ˝e dotkni´ci nimi policjanci

mieli prawo do zaskar˝ania tych decyzji, które zresztà

w kilku przypadkach zosta∏y uchylone. Komendant nie

zgodzi∏ si´ z opinià, ˝e powinien wystàpiç do ministra

SWiA z wnioskiem o odwo∏anie insp. Janusza Tkaczyka

z zajmowanego stanowiska, zastosowa∏ zbyt ∏agodne

sankcje i dlatego weszliÊmy z nim w spór zbiorowy. 

Nie za daleko si´ posun´liÊcie? Czy zwiàzek mo˝e
ingerowaç w sprawy kadrowe? 

– Uwa˝am, ˝e zwiàzek zawodowy, niezale˝nie od 

dobrej opinii wojewody wystawionej komendantowi 

wojewódzkiemu Policji w ¸odzi, nie powinien chowaç

g∏owy w piasek. Statut naszej organizacji nie reguluje

spraw zwiàzanych z ˝àdaniami kadrowymi, ale sàdz´, ˝e

uchwa∏a Zarzàdu Wojewódzkiego nie uchybia przepisom

i zosta∏a podj´ta dla dobra garnizonu. Co nie zosta∏o za-

bronione prawem i nie narusza dóbr osobistych ludzi,

jest przecie˝ dozwolone. Zwiàzek zawodowy jest powo-

∏any – i to na podstawie przepisów ustawy o zwiàzkach

zawodowych – do obrony interesów pracowniczych. 

Czy w ka˝dej sytuacji? 
– Argumenty ZW NSZZ Policjantów w ¸odzi uzna-

liÊmy za s∏uszne. Tym bardziej ˝e ju˝ w 2001 r., kiedy

insp. Janusz Tkaczyk by∏ komendantem wojewódz-

kim w Olsztynie, otrzyma∏ wotum nieufnoÊci od

zwiàzkowej konferencji szczebla wojewódzkiego. Nie

mo˝emy wi´c zgodziç si´ z rekomendowaniem tej

kandydatury do awansu na stopieƒ nadinspektora. 

Zostawmy sprawy kadrowe. Co zwiàzek chcia∏by zmieniç
w Policji? 

– Przej´cie olbrzymiej wi´kszoÊci Êledztw przez 

Policj´ doprowadzi∏o do tego, ˝e wielka liczba funk-

cjonariuszy zastyg∏a za biurkami. To cz´sto policjant

niemajàcy wy˝szego wykszta∏cenia sporzàdza akt

oskar˝enia. Mimo protestu, m.in. ze strony zwiàzko-

wej, nikt nie wyliczy∏ przed podj´ciem decyzji o tym

przedsi´wzi´ciu, jakie b´dà jego koszty. Dochodzi do

takiej sytuacji, ˝e np. technik samochodowy prowadzi

post´powanie przygotowawcze, które zatwierdza pro-

kurator po studiach prawniczych. Stworzony podobno

dla dobra policjantów system rejestrowy w przypadku

drobnych przest´pstw sprowadzi∏ si´ w∏aÊciwie tylko

do tego, ˝e nie trzeba pisaç uzasadnieƒ o umorzeniu. 

Zale˝y nam na uruchomieniu systemu zwalczania

kradzie˝y samochodów, bo przecie˝ nie do przyj´cia

jest wykrywalnoÊç na obecnym poziomie. 

Nadmiar pracy biurokratycznej doprowadzi∏ do 

tego, ˝e piony s∏u˝bowe nie wspó∏pracujà ze sobà.

S∏u˝ba prewencyjna to dziÊ pisanie kwitów do ró˝nych

instytucji lub konwojowanie osób aresztowanych

przez sàd. Powiem brutalnie – pomimo tak niewielkiej

liczby spraw prowadzonych przez prokuratur´, poli-

cjantów wykorzystuje si´ jako listonoszy. 

Czy zwiàzek zawodowy nie powinien zajàç si´ taki-

mi sprawami? Czy mo˝emy pozwoliç na samozadowo-

lenie prze∏o˝onych, bo ofiary przest´pstw zrezygno-

wa∏y ze zg∏aszania spraw drobnych, poniewa˝ dawno

straci∏y ufnoÊç, ˝e zostanà one wykryte? 

W zamówionych przez zwiàzek badaniach 
socjologicznych policjanci wskazali, ˝e najbardziej 
doskwiera im biurokracja. 

– Tak, to zmora, która dotyka Policj´ od poczàtku jej

istnienia. Dotychczasowe zmiany kodeksów karnych

nie przynios∏y oczekiwanych efektów. Co jeszcze

chcia∏by zmieniç zwiàzek? OczywiÊcie to, co nale˝y 

do jego podstawowych zadaƒ – poprawiç status mate-

rialny policjantów i pracowników Policji, co uda∏o si´ 

osiàgnàç ostatnio w Czechach i na W´grzech. ■
Rozmawia∏ MARCEL TABOR

zdj. Pawe∏ Ostaszewski

Rozmowa 
z Antonim Dudà –
przewodniczàcym
Zarzàdu G∏ównego
NSZZ Policjantów 
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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.

▼
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6 marca 2005 roku. W drugà rocznic´ tragicznych wydarzeƒ
w Magdalence, przed tablicà upami´tniajàcà poleg∏ych
antyterrorystów, ich koledzy i kierownictwo Policji z∏o˝yli
kwiaty. Dzieƒ wczeÊniej do Biskupskiej, Ja∏oszyƒskiego i Pola
zatelefonowano z proÊbà, aby si´ tam nie pokazywali... 

Nadinsp. Henryk Tokarski: 

– ZrobiliÊmy ju˝ wiele, aby s∏u˝ba antyterrorystów by∏a lepiej zorga-

nizowana. W KGP powsta∏ Zarzàd Operacji Antyterrorystycznych, 

koordynujàcy prac´ policjantów tego pionu w ca∏ym kraju. Zakupiono

specjalne wozy bojowe gotowe do u˝ycia w sytuacjach podobnych do

operacji w Magdalence. Wyposa˝yliÊmy te˝ funkcjonariuszy z tych 

oddzia∏ów w nowà broƒ, he∏my i kamizelki kuloodporne. W 2004 roku

˝aden policjant w Polsce nie zginà∏ z r´ki przest´pców. Niewàtpliwie w Polsce potrzeb-

ny jest jeden centralny oddzia∏ antyterrorystyczny oraz oddzia∏y terenowe. To, jak one

majà wyglàdaç, aby sprosta∏y wspó∏czesnym standardom, wymaga spokojnego namys∏u.

W∏aÊnie trwajà prace studyjne w tym zakresie. 

Ja∏oszyƒski prowadzi wyk∏ady na jednej

z uczelni. Wiele firm ochroniarskich propo-

nuje mu prac´, ale odmawia, bo uwa˝a, ˝e

jego specjalistyczna wiedza nie powinna

s∏u˝yç prywatnym instytucjom, lecz paƒ-

stwu. Jego dwaj synowie sà zupe∏nie zde-

zorientowani. Wychowani w rodzinie, gdzie

dziadek i ojciec byli oficerami, gdzie okre-

Êlenia s∏u˝ba, poÊwi´cenie, honor nie sà

pustymi s∏owami, teraz s∏yszà, ˝e ich ojciec

ma stanàç przed sàdem oskar˝ony o Êmierç

policjantów... 

„NIE MAM PRETENSJI 
DO DOWÓDCÓW” 
Darek Kucharski bra∏ udzia∏ w szturmie na

siedzib´ bandytów w Magdalence. Na sku-

tek wybuchu zosta∏ ranny w g∏ow´, lewà 

r´k´, obie nogi. Wiele dni sp´dzi∏ w szpita-

lu, od dwóch lat poddawany jest rehabilita-

cji. Tylko ci´˝kiej pracy zawdzi´cza to, ˝e

w ogóle chodzi. Ten do niedawna sprawny,

wysportowany m´˝czyzna, wzór i idea∏ dla

16-letniego syna, z którym razem uprawia∏

sport – p∏ywa∏, jeêdzi∏ na nartach, jest dziÊ

inwalidà II grupy. Komisja lekarska orzek∏a

utrat´ 72 proc. zdrowia. 

– Nie mam ˝alu do swoich dowódców.

A ju˝ na pewno nie do Kuby – mówi. – 

Kiedy odwiedzi∏ mnie w szpitalu, podzi´-

kowa∏em mu, ˝e ˝yj´, bo to on zdecydowa∏,

˝e na akcj´ wys∏ano 30, a nie 15 ludzi. Ina-

czej mog∏aby byç jeszcze wi´ksza masakra.

Pretensj´ mam do kolegów z KSP, ˝e nie

przekazali nam wszystkich informacji na

temat sprawy. Mo˝e gdybyÊmy wiedzieli,

jak bardzo niebezpieczni sà ci bandyci, nie

dosz∏oby do tej tragedii. Mo˝e nasze prze-

widywania co do sytuacji by∏yby inne... 

Pretensje Darek ma te˝ do kierownictwa

Policji. O to, ˝e oszcz´dzano na wyposa˝e-

niu jednostki antyterrorystycznej, ˝e nie

mo˝na si´ by∏o doprosiç o regulacje prawne

zwiàzane z u˝yciem snajpera czy z obecno-

Êcià s∏u˝by medycznej na miejscu akcji. Za-

rzuty, jakie postawiono jego dowódcy, by∏y

antyterrorysta uwa˝a za efekt kompletnej

nieznajomoÊci specyfiki tej s∏u˝by. 

– W jednostce antyterrorystycznej prze-

pracowa∏em 17 lat i, wed∏ug mnie, jedyne

kompetentne oceny akcji w Magdalence

wydali eksperci zwiàzani z „Gromem” –

mówi. 

„CO MAM TERAZ POWIEDZIEå...”
– Dla dobra prowadzonego Êledztwa ode-

sz∏am z KSP. Wyciàgnà∏ do mnie r´k´ gene-

ra∏ Szczerbak i da∏ mi szans´, ˝ebym robi∏a

to, na czym si´ znam – mówi Gra˝yna 

Biskupska. 

Trafi∏a do CBÂ. Pracuje w grupie do

spraw uprowadzeƒ. Finansowo straci∏a po-

nad 500 z∏otych, ni˝szy sta∏ si´ równie˝ jej

status, bo chocia˝ przesz∏a do jednostki

centralnej, ma tu stanowisko wykonawcze,

podczas gdy w KSP kierowa∏a 64-osobo-

wym wydzia∏em. Gra˝yna Biskupska ma za

sobà 18 lat s∏u˝by, a na zawodowym koncie

mnóstwo sukcesów. To ona wykry∏a spraw-

ców zabójstwa maturzysty Tomka Jawor-

skiego, to kierowany przez nià wydzia∏ za-

trzymywa∏ sprawców g∏oÊnych wymuszeƒ

i uprowadzeƒ, odzyskiwa∏ broƒ i materia∏y

wybuchowe, zlikwidowa∏ grup´ „Prze-

szczepa”, zatrzyma∏ Brodowskiego – ostat-

niego bandyt´ z Paroli. 

– Przy tym zatrzymaniu – mówi – karet-

ka pogotowia by∏a na miejscu podczas ca∏ej

akcji. Ale gdyby wybuch∏a bomba pu∏apka,

to sta∏oby si´ podobnie jak w Magdalence,

jedna karetka nie da∏aby rady przy wi´kszej

liczbie rannych i trzeba by∏oby Êciàgaç po-

moc. W Magdalence przyjecha∏o w sumie

14 karetek. Problem tkwi jednak w tym, 

˝e karetka nie mo˝e podjechaç razem ze

szturmujàcymi policjantami pod sam

obiekt, lecz musi czekaç w pewnej odleg∏o-

Êci, a kiedy wÊród funkcjonariuszy sà ranni,

trzeba ich do niej transportowaç, czasem

pod gradem kul. 

Brak karetki w Magdalence to g∏ówny za-

rzut, jaki Biskupskiej postawi∏a prokuratura. 

– Jestem niewinna i udowodni´ to przed

sàdem – mówi by∏a naczelnik. – Na razie

usun´∏am si´ z firmy. Mam zaleg∏e od

trzech lat urlopy... Tylko genera∏ Siewier-

ski i zwiàzki zawodowe KSP bronià nas 

od poczàtku i nie zmienili zdania. Ich

wsparcie pomaga mi si´ trzymaç – dodaje

Biskupska. 

– Przez 17 lat mówi∏am synowi, ˝e moja

praca w Policji to misja, ˝e on te˝ ma w niej

swój udzia∏, bo jak mnie tak cz´sto nie ma

w domu, musi sam zadbaç o siebie. I co ja

mam mu teraz powiedzieç...? ■
EL˚BIETA SITEK

zdj. Piotr Maciejczak (2), Pawe∏ Ostaszewski (2)

▼
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2 lata temu na pierwszych Mi´dzynarodowych
Targach „Technika i wyposa˝enie s∏u˝b policyjnych,
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego”
zorganizowanych w Warszawie przy okazji
Europejskiej Konferencji Doskonalenia Dzia∏alnoÊci
Policji sprz´t i oprogramowanie zaprezentowa∏o 
112 wystawców. Na ilu liczy Pan w tym roku? 

– Pierwsza edycja targów spotka∏a si´ z bardzo

dobrà ocenà nie tylko organizatorów i KGP, ale

te˝ wystawców, którzy mieli unikalnà mo˝liwoÊç

spotkania z odbiorcà. Przez 2 lata nie utraciliÊmy

z nimi kontaktu, tote˝ obecnie mamy 139 zg∏o-

szeƒ, a liczymy na udzia∏ oko∏o 150 wystawców. 

Organizacja tego typu targów przy
mi´dzynarodowych konferencjach organizowanych
przez Policj´ to rodzaj kurtuazji wobec tej
instytucji czy interes dla firmy, którà Pan kieruje? 

– To nie kurtuazja, a powinnoÊç i jednoczeÊnie

interes. W Polsce mamy oko∏o 100 podmiotów

majàcych koncesj´ na handel bronià, jednak takie

targi jest w stanie zorganizowaç tylko kilka 

du˝ych firm. 

Czy ka˝dy, kto zap∏aci za miejsce, 
mo˝e wystawiaç swój towar?
– Istnieje selekcja. Dotyczy ona i wystawców,

i zwiedzajàcych. Generalnie sà to targi zamkni´-

te. Formu∏´ uczestnictwa w nich wypracowali-

Êmy ju˝ wczeÊniej wspólnie z KGP. Stawiamy na

nowoczesnoÊç i przydatnoÊç sprz´tu dla Policji.

Z ofert wy∏awiamy tylko te, które tutaj powinny

si´ znaleêç. Kilkunastu firmom musieliÊmy 

odmówiç. 

Czy istnieje ryzyko, ˝e sprz´t i oprogramowanie
oferowane na targach mo˝e trafiç w niepowo∏ane
r´ce? 

– Wszystko, co prezentujemy na targach, adre-

sowane jest do formacji policyjnych i s∏u˝b spe-

cjalnych i tylko tam mo˝e trafiç. Ze wzgl´du na

zastosowanie specjalnych Êrodków bezpieczeƒ-

stwa ryzyko „przecieku” jest niewielkie. 

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´. ■

Rozmowa 
z Tadeuszem Bednarkiem – 
prezesem 
Przedsi´biorstwa 
Handlu Zagranicznego
CENZIN
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A nalizy zawarte w raporcie Europolu na temat stanu przest´pczo-

Êci zorganizowanej wskazujà, ˝e w UE oprócz rodzimych grup

przest´pczych, dzia∏ajà te˝ takie, które wywodzà si´ spoza jej

wschodniej granicy. W tej sytuacji konieczna staje si´ dyskusja

policjantów o zasadach wspó∏pracy zarówno w ramach UE, jak

i w kontaktach z jej wschodnimi sàsiadami. Pod koniec marca 2004

roku na spotkaniu Grupy Zadaniowej Szefów Policji w Dublinie pol-

ska Policja zainicjowa∏a utworzenie mi´dzynarodowej platformy dys-

kusyjnej. Jej wynikiem jest Mi´dzynarodowa Konferencja „Wschod-

nia granica Unii Europejskiej – transgraniczna przest´pczoÊç zorga-

nizowana. Rozpoznaj zagro˝enia, skutecznie zwalczaj”, która odb´-

dzie si´ w dniach 27–29 kwietnia br. 

– Zwo∏anie konferencji wynika z kilku przes∏anek – wyjaÊnia wice-

przewodniczàcy ds. programowych konferencji, dyrektor Biura Mi´-

dzynarodowej Wspó∏pracy Policji KGP insp. Marek Wierzbicki. – 

1 maja 2004 r. przesuni´to granic´ UE, ale wcià˝ brakuje odpowiedniej

wspó∏pracy policji w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Istnie-

je, co prawda, Grupa Zadaniowa Paƒstw Morza Ba∏tyckiego, której 

Polska jest cz∏onkiem, ale z terenów by∏ego ZSRR dzia∏a w niej tylko

obwód kaliningradzki. 

– Trzeba jednak podkreÊliç, ˝e naszym zamiarem nie jest tworze-

nie jakiejÊ nowej organizacji czy instytucji, a jedynie uzupe∏nienie

wspó∏pracy policji UE oraz paƒstw powsta∏ych po rozpadzie Zwiàz-

ku Sowieckiego. Ma ona polegaç na rozbudowie systemu wymiany

informacji na temat form i metod operacyjnych w zwalczaniu prze-

st´pczoÊci transgranicznej, zorganizowanej i narkotykowej – dodaje

Marek Wierzbicki. 

Wspó∏praca b´dzie wymaga∏a zorganizowania cyklu regularnych

szkoleƒ i seminariów. Polska oferuje nie tylko kadr´ dydaktycznà,

ale tak˝e baz´ hotelowà. Ârodki finansowe na organizacj´ szkoleƒ

uzyskano ju˝ z ONZ. Polscy policjanci majà bogate doÊwiadczenia

we wspó∏pracy z policjami i milicjami Europy Wschodniej oraz dobre

kontakty osobiste z ich funkcjonariuszami, dlatego w∏aÊnie KGP

podj´∏a si´ zorganizowania konferencji. 

Przyjadà na nià reprezentanci z blisko 30 krajów, m.in. sekretarz

generalny Interpolu, p.o. dyrektora Europolu, dyrektor ds. bezpie-

czeƒstwa wewn´trznego i wymiaru sprawiedliwoÊci Komisji Euro-

pejskiej, przedstawiciele inicjatyw regionalnych, szefowie policji

krajów cz∏onkowskich UE i ministrowie SW z Europy Ârodkowej

i Wschodniej. ■

Mi´dzynarodowa konferencja „Wschodnia granica UE”

Rozmowa 
z insp. Dariuszem Nagaƒskim, 
zast´pcà 
komendanta g∏ównego Policji

2 lata temu, gdy organizowano
pierwsze mi´dzynarodowe targi
EXPOLTECH 2003, by∏ Pan szefem
Biura ¸àcznoÊci i Informatyki. 
Jak Pan ocenia tamte targi? 

– By∏y one pierwszà tego typu

imprezà przeznaczonà specjal-

nie dla jednostek policyjnych,

Stra˝y Granicznej i s∏u˝b spe-

cjalnych. Du˝a rzesza powa˝-

nych, wspó∏pracujàcych z Policjà

przedsi´biorców wzi´∏a w nich

udzia∏ i zaprezentowa∏a wiele

bardzo ciekawych rozwiàzaƒ.

Targi cieszy∏y si´ wówczas du-

˝ym zainteresowaniem specjali-

stów, publicznoÊci, a na halach

wystawienniczych by∏o t∏oczno.

Tegoroczna, druga edycja zapo-

wiada si´ równie imponujàco.

W tej chwili (koniec lutego –

przyp. T.N.) lista wystawców

przekroczy∏a ju˝ 100 przedsi´-

biorców. Mo˝na si´ wi´c spo-

dziewaç, ˝e b´dà zaprezentowa-

ne wszystkie najnowsze osià-

gni´cia techniki oferowane Poli-

cji i innym s∏u˝bom zwiàzanym

z utrzymaniem bezpieczeƒstwa:

od rozwiàzaƒ informatycznych,

poprzez radiokomunikacj´,

sprz´t uzbrojenia, sprz´t

ochronny, umundurowanie spe-

Targi dla najlepszych

27–29 kwietnia 2005 Warszawa
Honorowy Patronat Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji

II Mi´dzynarodowe Targi „Technika i wyposa˝enie s∏u˝b
policyjnych, bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego”
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Co Policja kupi∏a w 2004 roku,

a co chce kupiç w 2005

27

Napolicyjnà ∏àcznoÊç i informatyk´ KGP planuje przeznaczyç 

148 mln z∏ (w tym ze Êrodków unijnych ok. 67 mln z∏). Za 

48 mln z∏ zostanie kupionych 4856 komputerowych stacji dost´powych

z czytnikiem kart mikroprocesorowych, drukarkami i oprogramowaniem,

za 17,2 mln z∏ sprz´t ∏àcznoÊci radiowej. 18 mln z∏ przeznaczono na roz-

budow´ sieci cyfrowych w komendach powiatowych i komisariatach. 

Istnieje realna szansa na uzyskanie dodatkowych 134 mln z∏ z Fundu-

szu Schengen 2005 i PHARE 2003. Za 39 mln z∏ zaplanowano zakup

5400 komputerowych stacji dost´powych z czytnikiem kart mikroproce-

sorowych dla KGP, KWP i jednostek szczebla podstawowego. Za 

48 mln z∏ zostanà rozbudowane centralne bazy danych. 

Policja chce w 2005 r. wydaç 23 mln z∏ na uzbrojenie, w tym 

10 mln z∏ na kupno kamizelek kuloodpornych oraz 6 mln z∏ na broƒ nowej

generacji. Planowane sà te˝ zakupy amunicji pistoletowej, r´cznych miota-

czy gazu pieprzowego, he∏mów kuloodpornych i plecakowych miotaczy

substancji ∏zawiàcych dla oddzia∏ów prewencji. 95 mln z∏ przeznaczono na

kupno pojazdów dla KPP, KMP, KP. Ze Êrodków pomocowych Policja ma

kupiç alkotesty, ustniki, fotoradary oraz specjalistyczny sprz´t do 

walki z przest´pczoÊcià zorganizowanà, narkotykowà i terroryzmem. ■

Za81 mln z∏ kupiono dla jednostek w ca∏ym kraju 267 radiotelefo-

nów przewoênych, 1539 noszonych i 135 stacji bazowych. Reali-

zowano budow´ i modernizacj´ cyfrowych sieci teletransmisyjnych na

terenie KSP i trzech KWP. Celem tego, wartego 17 mln z∏, przedsi´wzi´-

cia by∏o zapewnienie cyfrowego dost´pu komendom powiatowym i ko-

misariatom do systemów teleinformatycznych Policji. Za 16,5 mln z∏ roz-

budowano Krajowy System Informacyjny Policji. 

Na inwestycje Policja mia∏a w ubieg∏orocznym bud˝ecie, wraz z dofi-

nansowaniem z samorzàdów, blisko 122 mln z∏, z czego 75 mln z∏ prze-

znaczono na budow´ oraz remonty komisariatów i komend powiatowych. 

Ponad 30 mln z∏ Policja wyda∏a na uzbrojenie. Kupiono 4529 pistoletów

typu P99, 10 tys. kamizelek kuloodpornych, 286 strzelb, ponad 12 mln

sztuk amunicji pistoletowej i 5700 r´cznych miotaczy gazu pieprzowego.

Policja wzbogaci∏a si´ te˝ o 1963 pojazdy za ponad 132 mln z∏, w tym

1637 samochodów dla KMP, KPP i KP. 

KGP kupi∏a równie˝ samochody operacyjne dla CBÂ KGP, ambulanse

poczty specjalnej, nowoczesne miotacze wody, lekkie transportery opance-

rzone oraz samochody terenowe dla KPP, KMP i KP.  

cjalistyczne, po Êrodki trans-

portu i sprz´t techniki specjal-

nej, s∏owem – ca∏a paleta naj-

nowoczeÊniejszych wyrobów

i rozwiàzaƒ technicznych. 

Mo˝e wi´c tego typu imprezy
nale˝a∏oby organizowaç
cz´Êciej? 

– Nie. Dwuletni cykl pozwa-

la zademonstrowaç nowoÊci.

Przy cyklu rocznym by∏oby to

mniej zauwa˝alne. D∏u˝sza

przerwa sprawia, ˝e zarówno

wystawcy, jak i odbiorcy sà bar-

dziej zainteresowani udzia∏em.

Dotyczy to równie˝ wystaw-

ców zagranicznych, których

jest przecie˝ spora grupa. Na-

le˝y te˝ pami´taç, ˝e firmy

Materia∏y przygotowa∏ 
TADEUSZ NOSZCZY¡SKI

krajowe, uczestniczàce w tar-

gach, reprezentujà w du˝ej

cz´Êci producentów z innych

paƒstw. 

I najwa˝niejsze – co targi te
mogà daç policjantom pracujà-
cym na pierwszej linii? 

– Poka˝à, czym wspó∏czesna

technika mo˝e wspomóc dzia-

∏ania policjanta, w którà stron´

zmierzajà kierunki wsparcia

technicznego, co dzisiaj poli-

cjantom oferuje nauka w za-

kresie bezpieczeƒstwa i uzbro-

jenia. Dzi´ki temu nowe 

metody dzia∏ania, nowe proce-

dury, formy wykonywania za-

daƒ b´dzie mo˝na wprowadzaç

tak˝e w naszej Policji. Choç

nie na wszystko nas staç, 

to b´dziemy krok po kroku

w coraz wi´kszym zakresie 

korzystaç z tych najnowszych

osiàgni´ç. ChcielibyÊmy, aby

proces ten nast´powa∏ szyb-

ciej. Mam jednak nadziej´, 

˝e sta∏y post´p jest dostrzegal-

ny przez ka˝dego funkcjona-

riusza naszej formacji i ˝e coraz

wi´cej nowoczesnych rozwià-

zaƒ b´dzie wykorzystywanych

przez wszystkich policjantów

w ich codziennej s∏u˝bie. ■
zdj. Pawe∏ Ostaszewski

Policja na targach

PLAN STOISK

Lista wystawców na s. 26
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LP Nazwa Firmy Lokalizacja

1 AACOM – CEOTRONICS Sp. z o.o. II-7
2 ACSYS BSC Sp. z o.o. I-19
3 AGENCJA ROZWOJU PRZEMYS¸U S.A. I-40
4 AGTES Sp. z o.o. II-31
5 AKSEL Sp. z o.o. II-30
6 ALARMTECH Polska Sp. z o.o. II-3
7 ALLEN-VANGUARD II-33
8 ALMA S.A. III-7
9 APPLIED GENERICS Ltd. I-21

10 ASSA POLAND Zdzis∏aw Kondrat II-11
11 BEIKS B. i K. Machulski Sp. j. III-21
12 BENNING POWER ELECTRONICS Sp. z o.o. II-10
13 BMW POLSKA Sp. z o.o. II-43
14 BUMAR Sp. z o.o. II-25
15 CARDIS S.A. II-44
16 CENREX Sp. z o.o. II-5
17 CENTRUM NAUKOWO-PRODUKCYJNE ELEKTRONIKI 

PROFESJONALNEJ „RADWAR” S.A. II-25
18 CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII „TECHNOLOGY PARTNERS” III-4
19 CHEVROLET POLAND Sp. z o.o. III-6
20 COMP S.A. I-13
21 CONSORTIA Sp. z o.o. I-25
22 DOM SAMOCHODOWY „GERMAZ” Sp. z o.o. Teren otwarty
23 DOM WYDAWNICZY BELLONA I-36
24 DRABPOL Sp. jawna  P. Drabczyƒski i J. Ludwin II-6
25 DUPONT POLAND Sp. z o.o. I-17
26 EDWARD WOèNY „WOMASZ” PROJEKTOWANIE, BUDOWA I WYPOSA˚ENIE 

STRZELNIC Teren otwarty
27 EMAX S.A. III-8
28 EMU Sp. z o.o. II-29
29 EPA Sp. z o.o. II-26
30 EUREKA SOFT&HARDWARE I-20
31 EVEREST VIT GmbH Sp. z o.o. II-35
32 EXATEL S.A. I-31
33 FABRYKA AMUNICJI MYÂLIWSKIEJ „FAM-PIONKI” Sp. z o.o. II-21
34 FABRYKA BRONI „¸UCZNIK” – Radom Sp. z o.o. II-25
35 FEDERAL SIGNAL VAMA II-16
36 FORD POLSKA Sp. z o.o. Teren otwarty
37 FUJITSU SIEMENS COMPUTERS Sp. z o.o. I-19
38 GASTROMEDIA I-14
39 GLOCK Ges.m.b.H. I-27
40 GRUPA KAPITA¸OWA LOTNICZO-RADIOELEKTRONICZNA I-40
41 H.P. FONICA Sp. z o.o. II-9
42 HOLSTERS HPE POLSKA II-26
43 HORN  ELEKTRONIK s.c. II-9
44 I.C.S. POLSKA III-24
45 IBCOL POLSKA Sp. z o.o. II-33
46 ICOM Polska Sp. z o.o. III-5
47 INSTYTUT LOTNICTWA Teren otwarty
48 INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH II-1
49 INSTYTUT TECHNICZNYCH WYROBÓW W¸ÓKIENNICZYCH „MORATEX” I-32
50 KAISER FOTOTECHNIK GmbH & Co. KG III-17
51 KALIBER Sp. z o.o. II-8
52 KATANJA-NEOVAL OIL DYSTRYBUCJA III-26
53 KOLT S.A. III-29
54 KULCZYK TRADEX Sp. z o.o. III-25
55 LUBELSKIE ZAK¸ADY PRZEMYS¸U SKÓRZANEGO PROTEKTOR S.A. III-27
56 M.K. SZUSTER III-13
57 M/A COM POLAND Sp. z o.o. III-23
58 MACRO-SYSTEM M. Ciepliƒski I-15
59 MACTRONIC Mocek i S-ka s.j. II-39
60 MAINEX Services III-19
61 MAW TELECOM SRP Sp. z o.o. I-5
62 MAXDATA Sp. z o.o. II-17
63 MECO SYSTEM Sp. z o.o. II-23
64 MEDLINE Sp. z o.o. II-37
65 MIESI¢CZNIK „POLICJA 997” I-1
66 MOTOROLA Sp. z o.o. I-31
67 MSA-AUER Polska Sp. z o.o. III-11

68 NEXT! s.c. S∏awomir Piela, Bart∏omiej Dryja II-40
69 NFM Polska Sp. z o.o. III-9
70 NOKIA POLAND Sp. z o.o. II-42
71 OCEANIA Sp. z o.o. III-20
72 OPEL POLSKA Sp. z o.o. III-6
73 ORACLE Polska Sp. z o.o. I-35
74 P.H. MAGAM II-44
75 P.H.U. „NA-TA” TATIANA BAKA II-36
76 P.H.U.P. PRODUCTS M. Kupczak I-39
77 P.P.H.U. „PELIKAN” Teren otwarty
78 P.P.H.U. BOWI LAMINATY POLIESTROWO-SZKLANE RTM II-9
79 P.P.H.U. DIPOL Sp. z o.o. I-18
80 P.P.U.H. STALBUD II-32
81 PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. III-14
82 PETRIS Solnice s.r.o. I-8
83 PIMCO Sp. z o.o. I-30
84 PIOTR WAWRZASZEK IN˚YNIERIA SAMOCHODÓW SPECJALNYCH Teren otwarty
85 POL-MOT TRADING S.A. III-10
86 POLSKA IZBA PRODUCENTÓW NA RZECZ OBRONNOÂCI KRAJU III-29
87 POLSKIE AUTOBUSY Sp. z o.o. I-33
88 POLSKIE ZAK¸ADY LOTNICZE Sp. z o.o. I-40
89 PPI-ETC POLAND Sp. z o.o. II-22
90 PREMIER HAZARD LTD II-9
91 PRZEDSI¢BIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „CENZIN” Sp. z o.o. I-40
92 PRZEDSI¢BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „GO-WEST” Sp. z o.o. III-2
93 PRZEDSI¢BIORSTWO PROJEKTOWO-WDRO˚ENIOWE „AWAT” Sp. z o.o. III-3
94 PRZEDSI¢BIORSTWO SPRZ¢TU OCHRONNEGO „MASKPOL” S.A. II-25
95 PRZEDSI¢BIORSTWO WIELOBRAN˚OWE „DEMAR” Marek Dewódzki I-4
96 PRZEDSI¢BIORSTWO WYTWÓRCZE „GAMET” Marek Gajewski II-9
97 PRZEMYS¸OWE CENTRUM OPTYKI S.A. II-25
98 PRZEMYS¸OWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW „PIAP” II-28
99 PZL-HYDRAL S.A. I-40

100 QUMAK-SEKOM S.A. II-34
101 RADMOR S.A. I-40
102 RADOMSKA WYTWÓRNIA TELEKOMUNIKACYJNA S.A. II-13
103 ROHDE & SCHWARZ OSTERREICH Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce II-19
104 SAE Sp. z o.o. II-4
105 SAP Polska Sp. z o.o. I-28
106 SELAVIO SECURITY SYSTEMS III-18
107 SHARG Artur Grzegorczyk III-30
108 SIEMENS Sp. z o.o. II-15
109 SILTEC Sp. z o.o. I-10
110 SIRKON s.c. Maciej LeÊkiewicz Konrad Jakubowski II-38
111 SKODA AUTO POLSKA S.A. II-18
112 SNC TEC - SIMUNITION I-40
113 SPECTRONIC DENMARK A/S II-2
114 SPÓ¸DZIELNIA PRACY WYROBÓW SKÓRZANYCH im. Jana Kiliƒskiego I-29
115 SPRINT Sp. z o.o. I-26
116 STALGAST Sp. z o.o. I-3
117 STER-PROJEKT S.A. I-12
118 TECHNIKA FOLIOWANIA III-16
119 TETRA SYSTEM POLSKA I-31
120 TOP ARH s.c. TECHNICZNO-KRYMINALISTYCZNE BADANIA DOKUMENTÓW 

PUBLICZNYCH III-28
121 TOWARZYSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO “INCORSA” Sp. z o.o. III-22
122 TRANSCOM INTERNATIONAL s.c. I-23
123 TRANSMED Pawe∏ Gostkiewicz II-16
124 T-SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. I-16
125 ULTRAK SECURITY SYSTEMS Sp. z o.o. II-27
126 UNICARD S.A. I-34
127 UNICOM Sp. z o.o. I-2
128 VAN-TORO 2000 I-9
129 VCS Polska Sp. z o.o. Teren otwarty
130 VERINT SYSTEMS I-24
131 VISION Polska Sp. z o.o. II-24
132 W.L. GORE & ASSOCIATES POLSKA Sp. z o.o. I-11
133 WAMTECHNIK Sp. z o.o. III-29
134 WKC STAHL- UND METALLWARENFABRIK Hans Kolping GmbH & Co KG I-22
135 WOJSKOWY INSTYTUT ¸ÑCZNOÂCI im. prof. Janusza Groszkowskiego II-14
136 WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA III-29
137 WYTWÓRNIA SPRZ¢TU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-ÂWIDNIK” S.A. I-40
138 WYTWÓRNIA SPRZ¢TU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-WARSZAWA II” S.A. II-25
139 WYTWÓRNIA SPRZ¢TU OCHRONNEGO „RESAL-HELMET” I-37
140 ZAK¸AD PRODUKCYJNO-HANDLOWY „KROLPol” Sp. z o.o. III-1
141 ZAK¸ADY ELEKTRONICZNE „ELEKTRA” II-20
142 ZAK¸ADY MECHANICZNE „TARNÓW” S.A. II-25
143 ZAK¸ADY METALOWE „DEZAMET” S.A. II-25
144 ZAK¸ADY METALOWE „MESKO” S.A. II-25
145 ZAK¸ADY PRODUKCJI SPECJALNEJ S.A. II-25
146 ZIBA FOTOTECHNIKA Barbara KuÊ III-17

Lista 
wystawców
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TYLKO ˚YCIE30

– Nasza mama by∏a naj∏adniejsza – mówi

12-letni Sebastian, najstarszy z rodzeƒstwa. 

– I bardzo weso∏a – dodaje 10-letni Sylwe-

ster. 

– Mia∏a takie troch´ jasne w∏osy – uzupe∏-

nia opis 8-letnia ˚aneta. 

Ten obraz mamy b´dzie im z pewnoÊcià 

towarzyszy∏ przez ca∏e ˝ycie. Tat´ jak przez

mg∏´ pami´ta jedynie Sebastian, w chwili jego

Êmierci mia∏ trzy latka, Sylwek by∏ maleƒki,

a ˚anetka urodzi∏a si´ ju˝ po Êmierci ojca. 

– Iza by∏a bardzo dzielnà kobietà – mówià

jej koledzy. – Zosta∏a sama z dzieçmi, ale si´

nie podda∏a. A przecie˝ nie by∏o jej lekko. 

Mieszka∏a w Goleniowie, skàd doje˝d˝a∏a

do komendy wojewódzkiej w Szczecinie. Pra-

cowa∏a w tamtejszym Wydziale Kryminalnym,

w Sekcji Poszukiwaƒ. Studiowa∏a pedagogik´

i resocjalizacj´ w Wy˝szej Szkole Humani-

stycznej, mia∏a Êwietne wyniki, otrzymywa∏a

stypendium naukowe. Jej wielkim marzeniem

by∏o wybudowanie domu. Gromadzi∏a mate-

ria∏y. Zdà˝y∏a postawiç tylko fundamenty. 

– Cz´sto rozmawialiÊmy z mamà o tym, jak

b´dzie fajnie, gdy ju˝ zamieszkamy we w∏a-

snym domu, tylko my i mama – mówià Seba-

stian, Sylwek i ˚aneta. – OglàdaliÊmy plany,

wybieraliÊmy dla siebie pokoje. 

Od Êmierci m´˝a w wychowywaniu dzieci

pomagali Izie jej rodzice. Pani ¸ucja i pan 

Andrzej, emerytowany policjant, kochajà wnu-

ki ponad wszystko. Po Êmierci córki zostali ich

prawnymi opiekunami, starajà si´ te˝ o status

rodziny zast´pczej. 

– Musimy je wychowaç – mówi pani ¸ucja.

– Zapewniç opiek´, warunki do nauki. Wierzy-

my, ˝e los b´dzie dla nas ∏askawy... 

Dzieci nigdy nie sprawia∏y k∏opotów. Seba-

stian chodzi do piàtej klasy i jest jednym

z najlepszych uczniów w szkole. Najbardziej

lubi matematyk´ i histori´. Du˝o czyta,

przede wszystkim literatur´ science fiction,

si´ga tak˝e po klasyk´ – teraz jest na etapie

„Iliady” Homera. W IV-ligowym klubie MKS

Ina Goleniów gra w pi∏k´ no˝nà, trenuje te˝

siatkówk´. Marzy, ˝e zostanie lekarzem lub

adwokatem. 

Trzecioklasista Sylwester nie zdecydowa∏

jeszcze, co b´dzie robi∏ w doros∏ym ˝yciu –

chcia∏by byç i pi∏karzem, i kucharzem, i – jak

mama, dziadek Andrzej, wujek Jacek i ciocia

Monika (brat i bratowa Izy) – policjantem. 

Jasnow∏osa ˚anetka chodzi do drugiej klasy

i nie zastanawia si´ nad swojà przysz∏oÊcià.

Lubi oglàdaç w telewizji bajki, bawiç si´ lalka-

mi, ale te˝ ∏aziç z ch∏opakami po drzewach.

Chce rzàdziç braçmi. 

– Ale my si´ nie dajemy – zarzeka si´ Seba-

stian. 

˚anetka uwielbia stroje. 

– Odziedziczy∏a to po Izie, ona te˝ lubi∏a

∏adnie si´ ubieraç – mówi pani ¸ucja, a dziew-

czynka dodaje – chcia∏abym byç taka jak 

mama. 

– By∏a dla nas bardzo dobra – mówià dzieci.

– Mo˝na by∏o z nià porozmawiaç o wszystkim.

Kupowa∏a nam ró˝ne rzeczy: ubrania, zabaw-

ki, s∏odycze. 

W styczniu tego roku na trasie z Goleniowa do Szczecina zgin´∏a w wypadku drogowym
35-letnia policjantka – m∏. asp. Izabela Wietrzykowska. Osieroci∏a troje dzieci.

Nasza mama by∏a
najpi´kniejsza

Niedokoƒczony obiekt nowego skrzyd∏a szpitala MSWiA przy 

ul. Wo∏oskiej w Warszawie straszy∏ pustkami od 18 lat. 

Budowla ulega∏a systematycznemu niszczeniu, a przez lata ko-

lejne próby dokoƒczenia inwestycji rozbija∏y si´ o brak pieni´dzy.

Coraz kosztowniejsza stawa∏a si´ nawet rozbiórka obiektu. 

Oburzeni funkcjonariusze, którzy w latach osiemdziesiàtych p∏a-

cili na budow´ tego obiektu narzuconà odgórnie miesi´cznà sk∏ad-

k´, kierowali pretensje pod adresem kierownictwa resortu. Ucieszy

ich zatem wiadomoÊç, ˝e w styczniu 2005 roku ruszy∏a inwestycja

majàca na celu dokoƒczenie budowy szpitalnego skrzyd∏a. Wpraw-

dzie nadal nie uzyskano na ten cel pieni´dzy z bud˝etu, ale – jak

poinformowa∏ dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA

dr nauk medycznych Marek Durlik – szpital podjà∏ si´ sfinansowa-

nia inwestycji ze Êrodków w∏asnych. Na baz´ szpitalnà zaadapto-

wana zostanie 1/3 nowego skrzyd∏a, pozosta∏a cz´Êç b´dzie wybu-

rzona do fundamentów, na których powstanie làdowisko dla heli-

koptera oraz parking. W nowej cz´Êci szpitalnej znajdà si´ oddzia-

∏y: onkologii, nefrologii, laryngologii, chirurgii przewodu pokarmo-

wego, hematologii oraz stacja dializ. JednoczeÊnie, dzi´ki „rozluê-

nieniu”, w starej cz´Êci szpitala wydatnie poprawià si´ warunki na

kardiologii, neurochirurgii i ginekologii. W sumie baza szpitalna

powi´kszy si´ o 200 ∏ó˝ek (obecnie 800 ∏ó˝ek), a CSK MSWiA

w Warszawie znajdzie si´ wÊród najwi´kszych wieloprofilowych

szpitali w kraju. Przypomnijmy, ˝e w ubieg∏ym roku szpital ten pod

wzgl´dem jakoÊci us∏ug medycznych w przeprowadzonym przez

Centrum Monitorowania JakoÊci S∏u˝by Zdrowia rankingu zajà∏

pierwsze miejsce w Warszawie, drugie na Mazowszu i czternaste

w kraju. 

Koszt inwestycji przewidziany jest na oko∏o 60 milionów z∏otych,

a jej zakoƒczenie na rok 2006. ■
EL˚BIETA SITEK

Rozbudowa szpitala

Wspominajà ubieg∏oroczne wakacje, naj-

pierw mama zabra∏a ich do ÂwinoujÊcia, 

potem na wieÊ, do prababci. 

– By∏o super – mówià. – GraliÊmy w pi∏k´,

kàpaliÊmy si´, chodziliÊmy na spacery. –

W tym roku te˝ mieliÊmy tam pojechaç... 

Chocia˝ widaç, ˝e dzieci t´sknià za mamà,

to, poza Sebastianem, nie do koƒca zdajà 

sobie spraw´, ˝e ju˝ jej nigdy nie zobaczà. 

Ale nie tylko one. Równie˝ do jej rodziców

nie dociera jeszcze w pe∏ni ogrom tej tragedii.

Podobnie jak do kole˝anek i kolegów z pracy. 

Szczeciƒskim policjantom na sercu le˝y 

teraz los Sebastiana, Sylwestra i ˚anety. 

Wystàpili z inicjatywà utworzenia subkonta

na rachunku Fundacji Pomocy Wdowom 

i Sierotom po Poleg∏ych Policjantach, na któ-

re b´dzie mo˝na wp∏acaç pieniàdze. 

– Na pewno nie pozostawimy dzieci Izy

bez pomocy – mówi Maria Maƒkowska, która

w KWP w Szczecinie pe∏ni funkcj´ pe∏no-

mocnika Fundacji Pomocy Wdowom i Siero-

tom po Poleg∏ych Policjantach. – A pieniàdze,

które dla nich wp∏ynà, b´dà pod naszà Êcis∏à

kontrolà. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

zdj. autorka

Pieniàdze na rzecz Fundacji Pomocy

Wdowom i Sierotom  po Poleg∏ych Poli-

cjantach mo˝na wp∏acaç na konto nr: 

PKO BP SA VI O/Warszawa

74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

Osoby, które chcà wp∏aciç pieniàdze na

rzecz Sebastiana, Sylwestra i ˚anety,

proszone sà o dopisanie „Dla Izy”.
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Pawe∏ Dàbrowski zaginà∏ 6 listopada

ub.r. Obecnie ma 16 lat (w dniu zagini´-

cia mia∏ 15). Wzrost 180 cm, oczy zielone,

znaków szczególnych brak. Ostatnie miej-

sce pobytu Grzegorze ko∏o Orzysza, woj.

warmiƒsko-mazurskie. 

Katarzyna Polnik zagin´∏a 30 maja

ub.r. Obecnie ma 16 lat (w dniu zagini´-

cia mia∏a 15). Wzrost 165 cm, oczy bràzo-

we, fryzura w stylu „irokez”. Ostatnie

miejsce pobytu Wodzis∏aw Âlàski, woj. Êlà-

skie. 

Monika Perdjon zagin´∏a 31 maja ub.r.

Obecnie ma 16 lat (w dniu zagini´cia mia-

∏a 15). Wzrost 170 cm, oczy zielone, zna-

ków szczególnych brak. Ostatnie miejsce

pobytu Dzia∏dowo, woj. warmiƒsko-ma-

zurskie. 

Ewa Wo∏yƒska zagin´∏a 5 kwietnia

2002 r. Obecnie ma 13 lat (w dniu zagi-

ni´cia mia∏a 10). Wzrost 138 cm, oczy nie-

bieskie, ostatnie miejsce pobytu Karlino,

woj. zachodniopomorskie. 

Anna Kie∏basiƒska vel Moroz Bart-

man zagin´∏a 8 sierpnia 2002 r. Obecnie

ma 16 lat (w dniu zagini´cia mia∏a 13).

Wzrost 168 cm, oczy niebieskie, znaki

szczególne – znami´ pod lewym okiem.

Ostatnie miejsce pobytu Szyrokaja Ba∏ka

(Rosja).

¸ukasz Baziniak zaginà∏ 16 lipca

2001 r. Obecnie ma 19 lat (w dniu zagi-

ni´cia mia∏ 15). Wzrost 170 cm, oczy zie-

lone, znaków szczególnych brak. Ostatnie

miejsce pobytu Wroc∏aw, woj. dolnoÊlà-

skie.
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P odziemne dzwony sà na ka˝dym

otwartym w 2000 roku polskim cmen-

tarzu wojennym na terenie dawnego

ZSRR. Najwi´kszym z nich jest nekropo-

lia w Miednoje. Spoczywa tu 6295 wi´ê-

niów obozu w Ostaszkowie. WÊród nich

najliczniejszà grup´ stanowià policjanci.

Funkcjonariusze s∏u˝b MSW przedwojen-

nej Polski byli szczególnie znienawidzeni

przez enkawudzistów. Nie nadawali si´ do

reedukacji. Patriotyzm, noszony w sercu,

zadecydowa∏ o ich losie. Beria we wniosku

do Stalina o likwidacj´ jenieckich obozów

uzasadni∏ to doÊç krótko: „(...) wszyscy sà

zatwardzia∏ymi wrogami w∏adzy radziec-

kiej”. Decyzja o rozstrzelaniu polskich

jeƒców zapad∏a 5 marca 1940 r. Podpisali

si´ pod nià najwy˝si rangà przedstawiciele

sowieckiego paƒstwa. Mordowanie rozpo-

cz´to 3 kwietnia. Trwa∏o do 19 maja.

Wi´êniom strzelano w ty∏ g∏owy. Przy

grzebaniu zw∏ok dziurawiono bagnetem

manierki, aby nikomu z uczestniczàcych

w zbrodni nie przysz∏o do g∏owy wziàç

jakiejkolwiek pamiàtki i w ten sposób zde-

konspirowaç akcj´. 

Policjantów, pograniczników, funkcjona-

riuszy S∏u˝by Wi´ziennej, ˝andarmerii, wy-

wiadu i kontrwywiadu mordowano w sie-

dzibie NKWD w Kalininie (obecnie Twer)

i potajemnie chowano w zbiorowych mogi-

∏ach na terenie oÊrodka wypoczynkowego

NKWD w Miednoje, u˝ytkowanego póê-

niej przez KGB. Nad jednym z do∏ów

Êmierci postawiono nawet toalet´. 

Mechanizm zbrodni by∏ precyzyjnie za-

planowany. Mordowaniu ojców, synów, m´-

˝ów i braci towarzyszy∏y wywózki ich naj-

bli˝szych. W czasie stosunkowo krótkiej

okupacji w∏adze ZSRR zorganizowa∏y czte-

ry takie deportacje.  

Wywózki unikn´∏a Krystyna Brydowska,

córka starszego przodownika Policji Paƒ-

stwowej Feliksa Miszczaka, który przed

wojnà by∏ komendantem posterunku

w Szereszowie w powiecie pró˝aƒskim

(obecnie na terenie Bia∏orusi). 

– Ojciec przys∏a∏ do nas jeden list

z Ostaszkowa – wspomina pani Krystyna.

– WczeÊniej mieliÊmy gryps z wi´zienia

w BrzeÊciu, ale gdy mama zanios∏a tam

paczk´ dla ojca, powiedziano, ˝e zosta∏

wywieziony w nieznanym kierunku. 

Jestem z rodziny Sybiraków, na Syberii

urodzi∏a si´ moja mama, wi´c wiedzieli-

Êmy, czego si´ spodziewaç. ZniszczyliÊmy

wszystkie dokumenty, pamiàtki, które

mog∏y sugerowaç, ˝e ojciec pracowa∏

w PP, tak˝e zdj´cia w mundurze i list

z obozu. 

Policyjna rodzina zamieszka∏a w Brze-

Êciu. Gdy przyszli Rosjanie, aby zabraç 

˝on´ komendanta Miszczaka, nie by∏o jej

w domu. Ostrze˝ona uciek∏a wraz z kilku-

Pogrzebane dzwony bijà 
ku przestrodze. Ich dêwi´k
jest st∏umiony, ale trudno
go nie us∏yszeç. 
Wydobywa si´ z g∏´bi ziemi
nasiàkni´tej krwià
pomordowanych. 
Rozlega si´ w cichym lesie
i brzmi w uszach, 
aby pami´taç...

(...) Dlatego – wierni pami´ci niewin-
nych ofiar spoczywajàcych w Katyniu,
Miednoje i Charkowie – oczekujemy od
narodu rosyjskiego i w∏adz Federacji Ro-
syjskiej ostatecznego uznania ludobójcze-
go charakteru mordu na polskich jeƒcach,
tak jak to zdefiniowano podczas procesu
w Norymberdze. Oczekujemy te˝ wyja-
Ênienia wszystkich okolicznoÊci tej zbrod-
ni, a zw∏aszcza wskazania miejsca po-
chowania ogromnej grupy zamordowa-
nych jeƒców, których grobów do dziÊ nie
uda∏o si´ odnaleêç (...) 

Z uchwa∏y Sejmu upami´tniajàcej 65.

rocznic´ zbrodni katyƒskiej

letnià wtedy Krysià przez pokryty krà Bug

na stron´ niemieckà. W BrzeÊciu kilka razy

zmienia∏ si´ front i gdy wkraczali Niemcy,

uciekinierki wraca∏y do pozostawionej tu

babci i brata pani Krystyny. Podczas jednej

z takich eskapad ˝ona komendanta Misz-

czaka rozchorowa∏a si´ i w 1944 roku zmar-

∏a. Dzieci zosta∏y na utrzymaniu siostry

matki i babci. 

– Strach tkwi∏ we mnie przez d∏ugie lata

– mówi Krystyna Brydowska. – W domu

wspomina∏o si´ ojca, ale nigdzie nie mo˝na

by∏o mówiç prawdy. Po wojnie podawali-

Êmy, ˝e tata by∏ urz´dnikiem samorzàdo-

wym. Gdy staraliÊmy si´ o rent´ po nim, to

wystawiono nam w USC akt zgonu, który

informowa∏, ˝e ob. Miszczak zmar∏ w 1945

roku i to 9 maja! A renty i tak nam odmó-

wiono. Nie kojarz´ jednak momentu 

w moim ˝yciu, ˝ebym nie wiedzia∏a, co si´

z ojcem sta∏o. S∏uchaliÊmy Wolnej Europy.

Babunia ca∏y czas przez Czerwony Krzy˝

szuka∏a choçby Êladu po naszym ojcu. Gdy

po latach dosta∏am wiadomoÊç z PCK,

gdzie czarno na bia∏ym napisano, co ojca

spotka∏o, to jakby usz∏o ze mnie ˝ycie.

Drugi taki szok prze˝y∏am w Miednoje,

gdy z ramienia Federacji Rodzin Katyƒ-

skich i Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´-

czeƒstwa wk∏ada∏am do trumny czaszki po-

mordowanych, które wzi´to do badaƒ. Bra-

∏am je do r´ki jak relikwie i nie mog∏am

oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e któraÊ z nich mog∏a

nale˝eç do mojego ojca. Dla niego te˝ bije

podziemny dzwon. ■
PAWE¸ OSTASZEWSKI

p.ostaszewski@policja.gov.pl 
zdj. autor 

W czasie II wojny Êwiatowej ponad 10 tys. polskich poli-

cjantów znalaz∏o si´ w sowieckich ∏agrach i wi´zieniach. Pra-

wie 6 tys. funkcjonariuszy spoczywa na najwi´kszej policyj-

nej nekropolii w Miednoje. P. OST. 
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24 czerwca 1791 r. – ustawa o Komisji Policji Obojga Naro-

dów, przyj´ta przez Sejm Wielki; zgodnie z ówczesnym rozu-

mieniem terminu policja, odnosi∏a si´ raczej do organizacji

i dzia∏alnoÊci organów administracyjnych paƒstwa, w których

kompetencji le˝a∏y nie tylko sprawy porzàdku i bezpieczeƒstwa,

lecz tak˝e szeroko poj´ta administracja lokalna oraz dzia∏alnoÊç

socjalna; 

5 grudnia 1918 r. – dekret Tymczasowego Naczelnika Paƒ-

stwa o organizacji Milicji Ludowej; 

9 stycznia 1919 r. – dekret Tymczasowego Naczelnika Paƒ-

stwa o organizacji Policji Komunalnej; 

24 lipca 1919 r. – ustawa o Policji Paƒstwowej; 

17 czerwca 1922 r. – rozporzàdzenie wojewody Êlàskiego

o organizacji Policji Województwa Âlàskiego, zatwierdzone usta-

wà Sejmu Âlàskiego z 2 marca 1923 r.; 

6 marca 1928 r. – rozporzàdzenie prezydenta RP o Policji

Paƒstwowej; 

17 grudnia 1939 r. – zarzàdzenie o organizacji Policji Polskiej

Generalnego Gubernatorstwa, podpisane przez H. Franka; 

27 lipca 1944 r. – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

przyjà∏ dwa dekrety: O rozwiàzaniu Policji Paƒstwowej oraz

O ustanowieniu Milicji Obywatelskiej. Pierwszy z nich zosta∏

opublikowany w Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 1944 r. i wszed∏

w ˝ycie. Drugi, mimo zatwierdzenia przez Krajowà Rad´ Naro-

– Celem komisji by∏o zagwarantowanie w ustawie dale-

ko idàcej kontroli spo∏ecznej nad Policjà i oddzielenie jej

od wszelkich wp∏ywów politycznych. Ide´ cywilnej kon-

troli nad Policjà mia∏ realizowaç Komitet Doradczy przy

Ministrze Spraw Wewn´trznych. Zajmowa∏ si´ on g∏ównie

opiniowaniem aktów normatywnych MSW i kandydatów

na stanowiska kierownicze w ministerstwie, w tym 

komendanta g∏ównego Policji. 

Komenda G∏ówna Milicji Obywatelskiej by∏a swego 

rodzaju departamentem resortu spraw wewn´trznych,

a komendant nie mia∏ uprawnieƒ kadrowych ani logistycz-

nych. Ustawa o Policji dawa∏a komendantowi g∏ównemu

znacznie wi´ksze uprawnienia i zadania, stàd za moich

czasów komenda rozros∏a si´ z ok. 700 do ok. 2000 etatów.

Przej´liÊmy i tworzyliÊmy zaplecze materia∏owe, gospodar-

cze, ∏àcznoÊç, informatyk´, zajmowaliÊmy si´ sprawami

emerytalno-rentowymi, bo ZER MSWiA powsta∏ póêniej.

Ros∏y jednoczeÊnie zadania zwiàzane ze Êciganiem prze-

st´pczoÊci, nale˝a∏o ponownie zbadaç 99 spraw z poprzed-

niego okresu, które sejmowa „Komisja Rokity” okreÊli∏a 

jako zabójstwa polityczne. 

W pierwotnym brzmieniu ustawy o Policji zabrak∏o 

zastrze˝enia, ˝e komendantem mo˝e byç tylko funkcjona-

riusz. Pod has∏em spo∏ecznej i cywilnej kontroli nad Policjà

próbowano wi´c doprowadziç do mianowania na komendan-

tów osoby cywilne, np. adwokatów. Na szcz´Êcie z tej idei

zrezygnowano, bo jej wcielenie mog∏oby doprowadziç do 

zaniku profesjonalizmu i parali˝u dowodzenia w Policji. ■
H.Â. 

zdj. K. Potocki

dowà 15 sierpnia 1944 r., nie zosta∏

opublikowany w Dzienniku Ustaw i tym

samym nie wszed∏ w ˝ycie; 

1 sierpnia 1944 r. – rozporzàdzenie Kra-

jowej Rady Ministrów (ustanowionej w koƒcu lipca

1944 r., jako urz´dujàcej w okupowanym kraju cz´Êci rzàdu 

Rzeczypospolitej – na wychodêstwie – o tymczasowej organizacji

s∏u˝by bezpieczeƒstwa i o rozwiàzaniu korpusu Policji Paƒstwowej);

7 paêdziernika 1944 r. – dekret Polskiego Komitetu Wyzwo-

lenia Narodowego o Milicji Obywatelskiej; 

20 lipca 1954 r. – dekret Rady Paƒstwa PRL o Milicji Oby-

watelskiej, który zastàpi∏ dekret z 7 paêdziernika 1944 r.; 

21 grudnia 1955 r. – dekret Rady Paƒstwa PRL o organiza-

cji i zakresie dzia∏ania Milicji Obywatelskiej, który zastàpi∏ 

dekret z 20 lipca 1954 r.; 

14 lipca 1983 r. – ustawa o urz´dzie Ministra Spraw 

Wewn´trznych i zakresie dzia∏ania podleg∏ych mu organów; 

6 kwietnia 1990 r. – Sejm przyjà∏ tzw. pakiet ustaw policyj-

nych regulujàcych dzia∏alnoÊç urz´du Ministra Spraw 

Wewn´trznych oraz dwóch spoÊród czterech podleg∏ych mu

wówczas formacji – Policji i Urz´du Ochrony Paƒstwa. Wesz∏y

w ˝ycie 10 maja 1990 r.; Milicja Obywatelska zosta∏a wtedy

przekszta∏cona w Policj´. ■
PIOTR MAJER

Polskie ustawy policyjne 

Nadinsp. Leszek
Lamparski, pierwszy
komendant g∏ówny
Policji (11 maja 1990
– 29 lipca 1991),
uczestniczy∏
w pracach komisji
sejmowej nad ustawà
o Policji jako szef
S∏u˝by Kadr,
Szkolenia
i Wychowania
w Ministerstwie
Spraw Wewn´trznych.

1.33  6/04/2005  17:49  Page 33



PRAWO 15 lat ustawy o Policji POLICJA 997        kwiecieƒ 2005 r.

Przecieranie drogi
34

W 1990 r. przygotowywano ustaw´ o Policji. Jakie
najwa˝niejsze dylematy rozstrzygali wówczas twórcy
ustawy? 

– ByliÊmy ludêmi, którzy nie lubili poprzedniego

ustroju i przemocy. Uwa˝aliÊmy wi´c, ˝e ustawa po-

winna ucywilizowaç Policj´, ograniczyç u˝ywanie

przez nià broni palnej i Êrodków przymusu. Tak˝e

Sejm, który uchwala∏ wtedy ustaw´ o Policji, dà˝y∏

do bardzo znacznego zredukowania tego prawa. 

Wtedy zbieg∏y si´ sprzeczne tendencje. Z jednej

strony odebraliÊmy Policji wiele uprawnieƒ lub

ograniczyliÊmy je, a z drugiej musieliÊmy si´ zmie-

rzyç z rosnàcà falà bardzo brutalnej przest´pczoÊci.

Wiàza∏a si´ ona z otwarciem granic, przep∏ywem 

ludzi, szmuglem broni ze Wschodu. 

Nie chcieliÊmy, ˝eby spo∏eczeƒstwo ba∏o si´ 

Policji, chcieliÊmy Policji przyjaznej, a tymczasem

okaza∏o si´, ˝e to ona zaczyna baç si´ bandytów. 

Wyobra˝enie o przyjaznej Policji wiàza∏o si´
z postulatem cywilnej nad nià kontroli... 

– W PRL pierwsze skrzypce grali ludzie z SB,

a pion MO traktowano po macoszemu. Cywilna

kontrola nad Policjà wysz∏a jej na dobre, bo znik∏a

presja SB, która wymaga∏a od MO wielu us∏ug.

Dzi´ki nadzorowi cywilnemu Policja zyska∏a du˝à

autonomi´. Niepomiernie wzros∏a samodzielnoÊç

komendantów wojewódzkich oraz g∏ównego. 

Nie znam drugiego resortu w Polsce, który doko-

na∏ wtedy tak generalnej wymiany kadr na szczeblu

wojewódzkim, jak sta∏o si´ to w Policji. Ta wymiana

by∏a du˝o radykalniejsza ni˝ wÊród wojewodów i s´-

dziów, mia∏a charakter pokoleniowy. Genera∏ów

i pu∏kowników zastàpiono m∏odymi – kapitanami,

majorami, wÊród nowych komendantów by∏ nawet

porucznik. Na tym te˝ polega∏a rewolucja. 

Czym si´ Pan kierowa∏, podejmujàc decyzje 
kadrowe? 

– Przekonaniem, ˝e jeÊli ktoÊ nie jest przest´pcà,

to trzeba mu daç szans´ zaistnienia w III Rzeczy-

pospolitej. Ta szansa nale˝a∏a si´ ludziom uczci-

wym i profesjonalistom, którzy w 100-tysi´cznej

milicji stanowili wi´kszoÊç. Na tym polega∏ mój

spór z dekomunizatorami. Uwa˝a∏em, ˝e przest´p-

stwo trzeba udowodniç i ˝e nie jest nim sama przy-

nale˝noÊç do okreÊlonej struktury. 

TrudnoÊç polega∏a na wyszukaniu tych uczci-

wych profesjonalistów, bo w milicji to nie oni 

byli nagradzani i awansowani, lecz ludzie po-

s∏uszni. Pyta∏em o ludzi z MO, o tych, którym

mo˝na zaufaç i ich awansowaç. Nikt nie by∏

w stanie mi pomóc, bo milicja tworzy∏a struktur´

zamkni´tà. Cz´Êciej s∏ysza∏em: wyrzuç tego, tam-

tego. RzeczywiÊcie, wielu zwolniliÊmy. 

Troch´ zorientowani w milicyjnych uk∏adach

byli dzia∏acze tworzàcych si´ zwiàzków zawodo-

wych Policji z Romanem Hulà, póêniejszym 

komendantem g∏ównym. To mi pomog∏o, ale

potem zwiàzki zawodowe rozhula∏y si´ w Policji.

Uznano, ˝e poniewa˝ pierwsi zwiàzkowcy awan-

sowali, to w Policji robi si´ karier´ w∏aÊnie przez

t´ organizacj´. Mimo to jestem zwiàzkowcom

wdzi´czny. 

Co jeszcze sprawia∏o trudnoÊci? 
– Z przera˝eniem stwierdzi∏em, ˝e resort spraw

wewn´trznych dysponowa∏ masà broni, ∏àcznie z ar-

tylerià, pojazdami opancerzonymi, karabinami ma-

szynowymi, Êrodkami chemicznymi do rozpraszania

demonstracji. Za to w lipcu 1990 r. w Policji nie 

Rozmowa 
z Krzysztofem 
Koz∏owskim, 
ministrem 
spraw wewn´trznych 
w latach 1990–1991
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by∏o ani jednego faksu, dawa∏y si´ we znaki inne

braki sprz´towe – ∏àcznoÊç by∏a pod psem, królowa-

∏y polonezy. Do tego brakowa∏o regu∏ i przepisów,

nie wiedzieliÊmy, od kogo kupowaç, z kim negocjo-

waç, czy dopuszczalny jest sponsoring? A brak regu∏

sprzyja nadu˝yciom. 

Nasze wysi∏ki, by tworzyç nowy wizerunek Poli-

cji, powoli zacz´∏y przynosiç rezultaty, bo ju˝

w koƒcu 1990 r. sonda˝e opinii sygnalizowa∏y, ˝e

poparcie i zaufanie dla tej formacji roÊnie. Wtedy

uwierzy∏em, ˝e reformy w Policji majà sens. 

Mo˝e dlatego, ˝e te reformy przysz∏y z zewnàtrz? 
Bo póêniej wprowadzane, pochodzàce od wewnàtrz,
mia∏y efekt wàtpliwy. 

– Zmiany polega∏y tak˝e na tym, ˝e Policja zacz´-

∏a wychodziç z izolacji spo∏ecznej i z samoizolacji,

do czego majà tendencj´ struktury zamkni´te. Po-

licjanci nie pytali tylko o pieniàdze. Gdy zacz´li-

Êmy ich wysy∏aç na kursy j´zykowe, a potem na sta-

˝e zagraniczne do Francji czy USA, zobaczyli, ˝e coÊ

si´ w ich ˝yciu dzieje, ˝e majà jakàÊ perspektyw´

rozwoju. 

Jak Pan ocenia tamte swoje dokonania? 
Czy mo˝na by∏o zrobiç wi´cej albo inaczej, 
uniknàç pewnych b∏´dów? 

– By∏y wpadki kadrowe. Zdarzy∏o si´, ˝e cywilny

kandydat na zast´pc´ komendanta sto∏ecznego

Policji zatai∏ swojà niechlubnà przesz∏oÊç i trzeba

go by∏o brutalnie wyrzuciç po 2 tygodniach spra-

wowania funkcji. W wielu przypadkach nacina∏em

Uwa˝am, 
˝e zrobiliÊmy
dobry poczàtek,
˝e nadaliÊmy
kierunek, którego
nale˝a∏o si´
trzymaç. 
Nie mo˝na stale
reformowaç
i wszystkiego
zmieniaç. Policji
potrzebne sà
pieniàdze, 
ale w równej
mierze spokój
i zdrowy
rozsàdek.

si´ na rekomendacjach „SolidarnoÊci” i Komitetów

Obywatelskich. Do dzisiaj uwa˝am, ˝e by∏oby

bzdurà zaczynanie wszystkiego od zera, z zupe∏nie

nowymi ludêmi. Wi´cej wiedzia∏em o starych

funkcjonariuszach, bo przynajmniej mia∏em ich

teczki. 

Z tamtego okresu najbardziej ceni´ sobie ogrom-

ny zapa∏ ludzi, którzy chocia˝ na chwil´ przestali

myÊleç o w∏asnych, doraênych korzyÊciach, bo zale-

˝a∏o im na wspólnej sprawie. 

Chcia∏em skoƒczyç z podzia∏em na: oni – my, 

nasi – nie nasi. Do koƒca ˝ycia b´d´ si´ upiera∏, 

˝e spychanie ludzi na Êlepy tor, stawianie pod Êcia-

n´ jest niedobre. Przest´pcy powinni byç osàdzeni,

ale nie mo˝na odbieraç praw obywatelskich i ludz-

kich ideowym wrogom. 

Uwa˝am, ˝e zrobiliÊmy dobry poczàtek, ˝e nada-

liÊmy kierunek, którego nale˝a∏o si´ trzymaç. Nie

mo˝na stale reformowaç i wszystkiego zmieniaç.

Policji potrzebne sà pieniàdze, ale w równej mierze

spokój i zdrowy rozsàdek. Minister spraw we-

wn´trznych powinien chroniç jà przed wp∏ywami

polityków i oszo∏omów, przed rozgrywkami i naci-

skami z zewnàtrz. S∏aboÊcià Policji pozostaje mizer-

ne zaplecze kadrowe. Po 15 latach od zmiany ustro-

jowej nadal z trudem przychodzi wy∏onienie ko-

mendantów. Ka˝da instytucja dobrze funkcjonuje

wtedy, kiedy ma dobre kadry. Nie mo˝e byç te˝ tak,

˝e ca∏a formacja ˝yje w l´ku, co b´dzie po zmianie

w∏adzy. ■
Rozmawia∏a HANNA ÂWIESZCZAKOWSKA

zdj. archiwum „Tygodnika Powszechnego”
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Uwa˝am, ˝e potrzebna jest nowa ustawa o Policji. Prace nad nià

powinny byç jednak poprzedzone dyskusjà na temat roli Policji,

szczególnie jej zadaƒ prewencyjnych w spo∏ecznoÊci lokalnej.

(H.Â.) 

Nadinsp. Ryszard Siewierski – komendant sto∏eczny Policji
– W nowej ustawie warto by uporzàdkowaç problem wszystkich

dodatkowych obowiàzków Policji. Wzi´liÊmy na siebie na mocy ró˝-

nych podpisanych porozumieƒ wiele zadaƒ przynale˝nych innym

instytucjom. Wydaje mi si´, ˝e wielokrotnie trwonimy nasze si∏y

i bud˝et, pracujàc troch´ za innych i, co najwa˝niejsze, w obsza-

rach, które nie sà a˝ tak bardzo spo∏ecznie oczekiwane. 

(P.B.)

Nadinsp. Adam Rapacki – by∏y zast´pca komendanta g∏ównego Policji, obecnie oficer
∏àcznikowy w Wilnie

– Dzisiaj Policji doskwiera w du˝ej mierze nepotyzm. Mimo ˝e

zg∏aszajà si´ do nas wartoÊciowi ludzie, to prac´, niestety, zbyt cz´-

sto otrzymujà „znajomi znajomych” i „krewni królika”. Podobnie

jest z awansami. Politycy ró˝nych szczebli pragnà decydowaç o ru-

chach kadrowych od KGP poczynajàc, a na komisariatach koƒczàc.

Nowa ustawa o Policji musi to zmieniç. Inny dobór do Policji oraz

precyzyjnie opisane relacje ze Êwiatem polityki mogà poprawiç sy-

tuacj´. W nowej ustawie trzeba te˝ okreÊliç zasady wspó∏pracy z sa-

morzàdem. Policja powinna pozostaç jednym organizmem, choç

w dziedzinie prewencji lokalne spo∏ecznoÊci mog∏yby mieç wi´k-

szy wp∏yw na jej prac´. Przedstawiciele samorzàdu zostaliby zapro-

szeni do wspó∏tworzenia planów pracy prewencyjnej oraz rozlicza-

nia Policji z wykonania zadaƒ w tych planach zawartych. 

(P.B.) 

Policjant z sekcji kryminalnej, komenda powiatowa, woj. ∏ódzkie, 23 lata sta˝u w Policji
– Ustawa o Policji powinna dok∏adniej opisaç, kto jest, a kto nie

jest policjantem. Otó˝ policjant to funkcjonariusz, który wykonuje

czynnoÊci dla niego zastrze˝one: zatrzymanie, przeszukanie, kon-

trola pojazdu, u˝ycie Êrodków przymusu itp. Tym sposobem zyska-

libyÊmy mnóstwo etatów zajmowanych przez osoby, które poÊwi´-

cajà si´ wy∏àcznie pracy biurowej. Nie mówi´, ˝e ten rodzaj pracy

nie jest potrzebny w Policji, ale dlaczego w logistyce majà pracowaç

policjanci, a nie cywile? Nale˝a∏oby te˝ w nowej ustawie zajàç si´

naszymi zarobkami. Chyba warto by wprowadziç te wszystkie do-

datki socjalne do zasadniczej pensji. Jeszcze jedno: biurokracja.

Trzeba skoƒczyç z tymi wszystkimi Êmiesznymi drukami, druczka-

mi, planami pracy i ciàg∏ymi sprawozdaniami. To zabija Policj´. 

(P.B.)

Insp. Zdzis∏aw Gazda – komendant wojewódzki Policji w Olsztynie
– Skupi´ si´ na kwestiach kadrowych. W sprawie post´powania

dyscyplinarnego nie ustrzegliÊmy si´ pewnych b∏´dów, ograniczajàc

katalog kar, tymczasem jest potrzebne – upomnienie, Êrodek dyscy-

plinujàcy, mo˝liwoÊç samoukarania policjanta w sytuacjach b∏ahych,

gdy uzyskano przyznanie si´. Zareagowaç trzeba, natomiast prowa-

dzenie w ka˝dym przypadku czasoch∏onnego i kosztownego post´-

powania jest zb´dne. Przyda∏oby si´ równie˝ uporzàdkowaç sprawy

stopni, brakuje kaprala jako etapu przejÊciowego. Nale˝y te˝ zajàç

si´ sprawà zasadnoÊci niektórych zwolnieƒ lekarskich, przedstawia-

nych ad hoc w trudnych sytuacjach s∏u˝bowych... (J.Â.)

PRAWO 15 lat ustawy o Policji POLICJA 997        kwiecieƒ 2005 r.36

Potrzebna jest nowa ustawa
Jerzy Jaroszewski – emeryt policyjny, przewodniczàcy Komisji 
Legislacyjnej Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Funkcjonariuszy MO
w 1989 r., bra∏ udzia∏ w pracach Sejmu w 1990 r. nad ustawà o Policji.

– Zbiera∏em opinie funkcjonariuszy z ca∏ego kra-

ju na temat tego, co – ich zdaniem – powinno zna-

leêç si´ w ustawie o Policji. Chcieli przede wszyst-

kim zalegalizowania policyjnego zwiàzku zawodo-

wego. 

Przedstawiciele Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, majàcy

Êwie˝o w pami´ci stan wojenny i represje, sprzeciwiali si´ u˝ywa-

niu przez Policj´ Êrodków przymusu i prowadzeniu pracy operacyj-

nej. Nazywa∏em to dà˝eniem do tworzenia Policji w bia∏ych r´ka-

wiczkach. Przekonywa∏em pos∏ów, ˝e taka Policja b´dzie bezsilna

wobec przest´pców, co si´ potwierdzi∏o. 

Wtedy rozwiàzania stosowane przez policje zachodnie, na które

si´ powo∏ywa∏em, by∏y dla wi´kszoÊci pos∏ów nie do przyj´cia. Do-

piero kolejne nowelizacje ustawy da∏y Policji te uprawnienia, które

powinna mieç od poczàtku: do zak∏adania pods∏uchów, do stosowa-

nia zakupu kontrolowanego... 

Dyskutowano te˝ o ucywilnieniu niektórych etatów w Policji,

choç w samej ustawie nie znalaz∏o to odbicia. Zwiàzkowcy opowia-

dali si´ za ucywilnieniem, bo funkcjonariuszami byli praktycznie

wszyscy zatrudnieni, a powinni byç tylko ci, którzy wykonujà bez-

poÊrednio zadania policyjne. 

Rozpoczynamy debat´ o nowej ustawie o Policji. 

Czekamy na listy, artyku∏y, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). 

Najciekawsze z nich zamieÊcimy na naszych ∏amach i stronie

internetowej.
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Ustawa o Policji przez 15 lat swego istnienia by∏a wielokrotnie
nowelizowana. Przez to dzisiaj jest doÊç niespójna. 
Czy nale˝y zatem przygotowaç nowà? 

– Tak. Uwa˝am, ˝e powinna ona sk∏adaç si´ z wyraênie wyodr´b-

nionych dwóch cz´Êci: jednej, opisujàcej zadania Policji i drugiej,

pragmatycznej, tzn. regulujàcej wszystko, co wià˝e si´ z wykony-

waniem zawodu policjanta. W przysz∏oÊci mo˝na by pomyÊleç

o jednej ustawie pragmatycznej dla wszystkich s∏u˝b resortu spraw

wewn´trznych. 

Jakie nowe rozwiàzania powinny si´ znaleêç w ustawie o Policji? 
– Warto zastanowiç si´ nad kadencyjnoÊcià komendantów. 

To trudna sprawa. Z jednej strony bardzo dobry komendant po

dwóch kadencjach b´dzie musia∏ odejÊç, z drugiej zaÊ ktoÊ bardzo

s∏aby b´dzie trwa∏ na swoim stanowisku do koƒca kadencji. 

Mo˝e warto bardziej zbli˝yç Policj´ do samorzàdów? 
– Tylko trzeba to màdrze zrobiç. W Polsce nie uda∏ si´ ekspery-

ment polegajàcy na finansowaniu Policji za poÊrednictwem staro-

stów. To nie znaczy, ˝e samorzàdy nie powinny mieç wi´kszego

wp∏ywu na dzia∏anie policji miejskiej i powiatowej, zw∏aszcza

w dziedzinie prewencji. W ustawie nale˝a∏oby zapisaç, ˝e dwukrot-

na negatywna ocena komendanta powiatowego przez w∏adze samo-

rzàdowe powoduje odwo∏anie go przez prze∏o˝onego szczebla 

wojewódzkiego. W nowej ustawie powinien znaleêç si´ tak˝e prze-

pis, ˝e posterunek Policji jest w ka˝dej gminie. Nie sprawdzi∏a si´

koncepcja du˝ych komisariatów. Nie poprawi∏y one poczucia bez-

pieczeƒstwa lokalnych spo∏ecznoÊci. Nowe posterunki wraz z obsa-

dà kadrowà wymagajà jednak odpowiedniego finansowania, a wi´c

dodatkowych pieni´dzy w bud˝ecie. 

Policja lokalna by∏a wpisana do ustawy o Policji w jej pierwotnej
wersji, skreÊlono jednak ten przepis, uznajàc, ˝e pozostawa∏
wy∏àcznie na papierze. Dlaczego? 

– Bo policj´ lokalnà potraktowano jak policj´ drugiej kategorii.

A policjanci lokalni powinni mieç te same uprawnienia i jednako-

we mo˝liwoÊci awansu, co pozostali. Teraz te˝ mi si´ nie podoba,

˝e w jednej formacji dzia∏ajà jakby dwie: policja w∏aÊciwa i CBÂ... 

Mo˝e trzeba wi´c CBÂ wydzieliç ze struktur Policji i utworzyç coÊ 
na kszta∏t FBI? 

– Nie. Chodzi raczej o odwrotny skutek, by CBÂ, zw∏aszcza

w województwie, nie alienowa∏o si´, by by∏o powiàzane z komendà

wojewódzkà i wspó∏pracowa∏o z nià. 

Nie uwa˝a Pan, ˝e prace nad nowà ustawà nale˝a∏oby poprzedziç
szerokà spo∏ecznà debatà? Mo˝e warto zapytaç przedstawicieli
samorzàdu, wymiaru sprawiedliwoÊci, organizacji pozarzàdowych,
jakiej Policji oczekujà, na czym powinny polegaç jej zadania? 

– Nie, bo Policji potrzebna jest stabilizacja, a nie kolejna dysku-

sja. Zresztà dyskutuje si´ przy ka˝dej zmianie aktu prawnego. 

Reform´ prawa karnego poprzedza∏y debaty z udzia∏em profeso-

rów, a do dzisiaj to prawo nowelizujemy. 

Na poczàtku lat 90. zwolniono ze s∏u˝by 20 tys. policjantów 

i dopiero teraz wracamy do stanu kadrowego si´gajàcego 100 tysi´-

cy. Nie tak dawno zacz´to zamykaç policyjne oÊrodki szkoleniowe,

obecnie je odtwarzamy. Kolejne zmiany doprowadzi∏y do tego, ˝e

brakuje policjantów w s∏u˝bie prewencji. Taka polityka od Êciany

do Êciany zrobi∏a wiele szkód. Policji potrzebny jest wreszcie jeden

kierunek. 

Czy w nowej ustawie o Policji uda si´ zachowaç uprawnienia socjalne
gwarantowane dotàd ustawowo? 

– Nie sàdz´. Nie jestem zwolennikiem, by zabieraç Policji

przywileje, ale inaczej je dzieliç. P∏acimy koszmarne pieniàdze

za brak kwatery sta∏ej. Mo˝e te Êrodki nale˝a∏oby przeznaczyç na

fundusz mieszkaniowy, na budowanie mieszkaƒ dla funkcjona-

riuszy lub na ich kredytowanie? Wesprzeç ten fundusz powinien

tak˝e równowa˝nik remontowy. Opór policjantów, zw∏aszcza

zwiàzkowców, przeciw tym zmianom oceniam jako irracjonalny.

Trzeba szukaç rozwiàzaƒ, a nie broniç status quo. Przecie˝ nie

chodzi o zabranie pieni´dzy Policji, ale o ich rozsàdniejsze wyko-

rzystanie. 

O projektach nowej ustawy o Policji s∏yszymy od dawna, jednak ˝aden
nie zosta∏ skierowany do laski marsza∏kowskiej, nie by∏ nawet
przedmiotem uzgodnieƒ mi´dzyresortowych. Dlaczego? 

– Mam z tego powodu pretensje do prawników z Komendy

G∏ównej Policji, którzy nie przygotowali projektu. Nowa ustawa

mog∏a powstaç w tej kadencji parlamentu. Ale nie powstanie.

A szkoda. ■
Rozmawiali: HANNA ÂWIESZCZAKOWSKA, PAWE¸ BIEDZIAK

zdj. Pawe∏ Ostaszewski

Rozmowa z Andrzejem Brachmaƒskim – sekretarzem stanu
w MSWiA na temat projektowanej ustawy o Policji

Nieuchwalona
ustawa
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Instrukcja 
dochodzeniowo-Êledcza (1)

Instrukcja ma pomóc w prowadzeniu post´powaƒ? 
– Tak, lecz nie nale˝y jej postrzegaç jako kompletu

aktów prawnych, z których korzystajà policjanci. 

Zarówno wizja Prokuratury Generalnej, którà musie-

liÊmy respektowaç, jak i ogólnie przyj´te zasady legi-

slacji nie pozwala∏y na to, by cytowaç przepisy, 

na przyk∏ad k.p.k. Nie mo˝na po prostu wtórnie 

regulowaç tego, co jest ju˝ uregulowane. Sà wi´c tyl-

ko odniesienia do poszczególnych przepisów, a póê-

niej szczegó∏owe objaÊnienia, jakie czynnoÊci podej-

mowaç w danej sytuacji, w jakiej kolejnoÊci, jak je

wykonywaç itd. Realizacja niektórych czynnoÊci zo-

sta∏a omówiona szerzej. Zale˝a∏o to g∏ównie od tego,

na ile precyzyjnie odnosi∏y si´ do danego przypadku

przepisy k.p.k. lub innych aktów prawnych. Wi´cej

miejsca przypad∏o czynnoÊciom rzadziej podejmowa-

nym przez policjantów, a które, naszym zdaniem,

cz´Êciej powinny byç stosowane. Obszerniej omówi-

liÊmy równie˝ to, o czym najcz´Êciej wspominano

w nadsy∏anych do nas opiniach z jednostek, np. czyn-

noÊci, których wykonywanie sprawia policjantom

trudnoÊç, bàdê te, które w skali kraju wymaga∏y 

ujednolicenia.

Co nowego pojawi∏o si´ w instrukcji w porównaniu
z wczeÊniejszym, obowiàzujàcym do 1996 r.,
zarzàdzeniem MSW? 

– Na przyk∏ad europejski nakaz aresztowania czy

czynnoÊci zwiàzane z tzw. przest´pczoÊcià elektronicz-

nà, choçby przeszukanie systemów informatycznych. 

Projekt instrukcji opiniowany by∏ przez prof. prof.
Tomaszewskiego, Ho∏ysta, a tak˝e przez resorty:
sprawiedliwoÊci, finansów, spraw wewn´trznych
i administracji oraz ponad 100 jednostek Policji. 
Jakie uwagi wnieÊli policjanci? Czego najbardziej
spodziewali si´ po instrukcji? 

– OtrzymywaliÊmy przeci´tnie 10 uwag z jednostki,

razem by∏o ich wi´c ponad 1000. Oczekiwania by∏y

ró˝norodne, czasami sprzeczne. Cz´Êç policjantów, za-

pewne mniej doÊwiadczonych, spodziewa∏a si´, ˝e

przed omówieniem, jak wykonywaç konkretnà czyn-

noÊç, umieÊcimy w instrukcji cytat stosownych prze-

pisów. Jak powiedzia∏am, nie by∏o to jednak mo˝liwe

ze wzgl´du na zasady legislacji. PróbowaliÊmy przemy-

ciç takie rozwiàzanie w pierwszym projekcie, ale mu-

sieliÊmy z niego zrezygnowaç, a to z kolei spowodowa-

∏o, ˝e ostateczny kszta∏t zarzàdzenia nie przypomina

pierwszego projektu. Niemal do ostatniej chwili przed

przed∏o˝eniem instrukcji do podpisu komendantowi

g∏ównemu dokonywaliÊmy korekt zwiàzanych z bie˝à-

cymi zmianami w prawie. 

Rozumiem, ˝e w razie wàtpliwoÊci czy ewentualnych
b∏´dów post´powanie zgodnie ze wskazaniami instrukcji
ochroni policjanta przed konsekwencjami s∏u˝bowymi,
ale czy tak˝e przed karnymi? B´dzie móg∏ oÊwiadczyç
prokuratorowi lub s´dziemu: nie jestem winien, 
bo przecie˝ post´powa∏em wed∏ug instrukcji? 

– Instrukcja dochodzeniowo-Êledcza jest obowiàzu-

jàcym wszystkich policjantów zarzàdzeniem komen-

danta g∏ównego. Niestosowanie si´ do niej mo˝e skut-

kowaç konsekwencjami dyscyplinarnymi. Zosta∏a rów-

nie˝ zaakceptowana przez Prokuratur´ Generalnà,

której pozytywnà opini´ mieliÊmy obowiàzek uzyskaç.

Uwa˝am wi´c, ˝e konkretny zapis w instrukcji jest 

dobrym argumentem w ewentualnym sporze mi´dzy

policjantem a prokuratorem. ■
Notowa∏ PRZEMYS¸AW KACAK

zdj. Pawe∏ Ostaszewski

WÑTPLIWOÂCI 
(na podstawie pytaƒ przes∏anych przez policjantów 
do redakcji)

Art. 192a par. 1 k.p.k. nie wspomina nic o koniecz-

noÊci uzyskania zgody na pobranie: odcisków daktylo-

skopijnych, wymazu ze Êluzówki policzków, w∏osów,

Êliny, prób pisma, zapachu oraz wykonanie fotografii

i utrwalenie g∏osu „w celu ograniczenia kr´gu osób po-

dejrzanych lub ustalenia wartoÊci dowodowej ujawnio-

nych Êladów” (zgoda taka wymagana jest jedynie

w przypadku u˝ycia „Êrodków technicznych majàcych

na celu kontrol´ nieÊwiadomych rekacji organizmu” –

art. 192a par. 2 k.p.k.). Tymczasem par. 54 zarzàdzenia

mówi o koniecznoÊci uzyskania takiej zgody. Skàd 

ta rozbie˝noÊç?

– Par. 54 ust. 2 zarzàdzenia KGP nr 1426 nie

mówi o koniecznoÊci uzyskania zgody na prze-

prowadzenie czynnoÊci – odpowiada podinsp. 

Jolanta Domaƒska-Paluszak. – Zapis odnosi si´

do sposobu odbierania zgody, o której mowa

w art. 192a i 199a k.p.k. i o umiejscowieniu jej

w dokumentacji. Jedyna zgoda, którà wymienia-

jà oba przepisy, dotyczy zastosowania Êrodków

technicznych majàcych na celu kontrol´ nie-

Êwiadomych reakcji organizmu. Nie dostrzegam

wi´c rozbie˝noÊci mi´dzy przepisem par. 54 

ust. 2 a art. 192a i art. 199a k.p.k.

Pytania lub wàtpliwoÊci dotyczàce treÊci instrukcji prosimy
kierowaç na e-mail: p.kacak@policja.gov.pl

Prezentem komendanta g∏ównego 
dla dochodzeniowców by∏o zarzàdzenie 
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. 
Mówiàc w skrócie: instrukcja dochodzeniowo-Êledcza. 
Czekano na nià 7 lat! 

Rozmowa 
z podinsp. Jolantà
Domaƒskà-Paluszak
– zast´pcà
naczelnika Wydzia∏u
Standaryzacji Biura
Taktyki Zwalczania
Przest´pczoÊci KGP
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U stawa o Policji w art. 120 stwierdza, ˝e

policjantowi przys∏uguje zasi∏ek po-

grzebowy i w du˝ym skrócie okreÊla jego

wysokoÊç: jest to dwumiesi´czne uposa˝e-

nie zasadnicze wraz z dodatkami o charak-

terze sta∏ym, nale˝nymi na ostatnio zajmo-

wanym stanowisku s∏u˝bowym w przypad-

ku, gdy koszty pogrzebu ponosi policjant

lub w wysokoÊci wydatków rzeczywiÊcie

poniesionych, ale maksymalnie do wysoko-

Êci tak˝e dwumiesi´cznego uposa˝enia, 

je˝eli koszty pokrywa inna osoba. 

Na podstawie art. 120 minister spraw 

wewn´trznych i administracji wyda∏ rozpo-

rzàdzenie wykonawcze z 1 marca 2002 r.

w sprawie warunków pokrywania kosztów

pogrzebu policjanta oraz okreÊlenia cz∏on-

ków jego rodziny, na których przys∏uguje za-

si∏ek pogrzebowy (przepis opublikowano

w Dzienniku Ustaw z 16 marca 2002 r., poz.

234). Rozporzàdzenie w par. 5. okreÊla, kto

jest cz∏onkiem rodziny i szczegó∏owe zasa-

dy, na jakich zasi∏ek jest przyznawany. 

Gdy w zwiàzku ze Êmiercià cz∏onka ro-

dziny przys∏uguje zasi∏ek np. z ZUS, ZER

MSWiA, to zgodnie z cytowanym rozporzà-

dzeniem policjant otrzymuje tylko wyrów-

nanie mi´dzy dwukrotnoÊcià swego uposa-

˝enia a kwotà wspomnianego zasi∏ku. 

Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e policjant wyrówna-

nia zasi∏ku nie otrzyma w ogóle. JeÊli funk-

cjonariusz zarabia mniej ni˝ 2405 z∏ brutto,

to kwota ta pomno˝ona przez 2 daje ilo-

czyn ni˝szy od stawki zasi∏ku pogrzebowe-

go, obowiàzujàcej od 1 marca 2005 r. (4810

z∏otych i 82 gr).

Paragraf 7 rozporzàdzenia ministra

SWiA wymienia wszystkie dokumenty

niezb´dne do wyp∏aty zasi∏ku. W prakty-

ce organów finansowych Policji pojawia

si´ doÊç cz´sto problem z uwierzytelnia-

niem oÊwiadczenia, ˝e policjant pokry∏

wszystkie koszty zwiàzane z pogrzebem.

Zainteresowany musi sam o takie po-

Êwiadczenie zadbaç. OÊwiadczenie musi

byç uwierzytelnione przez osob´, która

z racji zajmowanego stanowiska lub pe∏-

nionej funkcji wzbudza spo∏eczne zaufa-

nie. Mogà to byç np. przedstawiciele

w∏adz gminnych, stra˝y miejskiej, pro-

boszcz w parafii. 

Sà te˝ inne kruczki, które wp∏ywajà 

na spowolnienie ca∏ej procedury, a przez 

to wywo∏ujà dodatkowe, niepotrzebne

emocje. 

– Policjanci bardzo cz´sto piszà raport

o zasi∏ek lub jego wyrównanie do prze∏o˝o-

nego w∏aÊciwego w sprawach osobowych

i uruchamiajà go drogà s∏u˝bowà przez

wszystkich swoich zwierzchników. Proce-

dura taka nie jest wymagana – wyjaÊnia na-

czelnik Wydzia∏u Wydatków Osobowych

Biura Finansów KGP m∏. insp. Pawe∏ 

Reicher. – Policjant spe∏niajàcy warunki,

posiadajàcy wszystkie dokumenty powi-

nien pisaç taki raport bezpoÊrednio do ko-

mórki finansowej, na zaopatrzeniu której

si´ znajduje, a ta z urz´du dokonuje usta-

lenia uprawnienia funkcjonariusza, nalicza

i realizuje wyp∏at´. 

Innà kwestià budzàcà dyskusje jest usta-

lenie wysokoÊci kwoty zasi∏ku bàdê wyrów-

nania zasi∏ku. – Spotka∏em si´ z takim po-

glàdem, ˝e podstawà naliczenia jest uposa-

˝enie policjanta z dnia z∏o˝enia wniosku –

mówi naczelnik Reicher. – Niestety, za

podstaw´ przyjmujemy uposa˝enie z dnia

zgonu cz∏onka rodziny i nie ma od tej regu-

∏y ˝adnego odst´pstwa. 

Trzeba pami´taç, ˝e w myÊl art. 107

ust´p 1 ustawy o Policji nale˝noÊci takie,

jak zasi∏ek pogrzebowy ulegajà przedaw-

nieniu po up∏ywie trzech lat „od dnia,

w którym roszczenie sta∏o si´ wymagalne”,

czyli w tym przypadku od daty zgonu

cz∏onka rodziny. 

Zasi∏ek pogrzebowy oraz jego wyrówna-

nie nie podlegajà opodatkowaniu podat-

kiem od osób fizycznych. ■
PAWE¸ OSTASZEWSKI

Âwiadczenia dla policjantów
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Spadek przest´pczoÊci
2003/2004 rok

I kwarta∏ 2004/I kwarta∏ 2005

Prof. dr hab. Andrzej Siemaszko: 
„(...) Ostro˝nie mog´ powiedzieç, ˝e mamy w Polsce do czynienia

z realnym, a nie tylko statystycznym spadkiem przest´pczoÊci (...)”

(wywiad z prof. A. Siemaszko zamieÊcimy w nast´pnym numerze miesi´cznika „Policja 997”)

Za 0% przyj´to poziom przest´pczoÊci w 2003 r.

Za 0% przyj´to poziom przest´pczoÊci w I kwartale 2004 r.
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Komenda G∏ówna Policji wcià˝ budzi emocje.
Swoje urz´dowanie zaczà∏ Pan 
od przeprowadzenia w niej kilku zmian. 
Teraz KGP dzia∏a lepiej? 

– Tak. Mog´ powiedzieç, ˝e centrala Poli-

cji funkcjonuje ju˝ sprawniej. Mniej steruje,

a bardziej pomaga podleg∏ym jednostkom. 

A konkretnie co si´ poprawi∏o? 
– Wreszcie nie trzeba powo∏ywaç ˝adnych

specjalnych zespo∏ów, aby planowaç rozwój

Policji na podstawie rzetelnych badaƒ. Prze-

cie˝ to g∏ówne zadanie centrali. Wykonuje je

teraz stale Biuro Strategii Policji. Skoƒczyli-

Êmy z bran˝owym podejÊciem do pracy poli-

cjantów. Zarówno prewencja, jak i s∏u˝ba

kryminalna muszà ze sobà nie tylko ÊciÊle

wspó∏pracowaç, ale wr´cz si´ uzupe∏niaç,

tak dzieje si´ teraz w Biurze Taktyki Zwal-

czania Przest´pczoÊci. Polityk´ kadrowà zaÊ

ÊciÊle po∏àczyliÊmy ze szkoleniem i doborem

do s∏u˝by. W G∏ównym Sztabie Policji zacz´-

liÊmy koordynowaç ca∏oÊç zagadnieƒ zwiàza-

nych z zagro˝eniem terrorystycznym. O˝y-

wi∏o si´ wieloÊcià nowych regulacji Biuro

Prawne. 

Potrzebna by∏a jednak w biurze taktyki
kolejna zmiana. Policjanci z kraju narzekali, 
˝e nie mogà znaleêç w KGP partnerów 
do pomocy. 

– Komenda g∏ówna ma przede wszystkim

ws∏uchiwaç si´ w problemy i proponowaç

pomoc. Szybko reagowaç na oczekiwania po-

licjantów. Skoro wi´c okaza∏o si´, ˝e trzeba

bardziej zaakcentowaç pewne zadania

w KGP, w ramach biura taktyki uczyniliÊmy

korekt´, tworzàc tam zarzàdy koordynujàce

s∏u˝b´ prewencyjnà i s∏u˝b´ kryminalnà. 

Nie sàdzi Pan, ˝e problemy z komendà g∏ównà
biorà si´ stàd, ˝e byç mo˝e nie jest ona
w ogóle potrzebna? 

– Ale˝ nie. Wr´cz przeciwnie. Ustrój 

administracyjny naszego paƒstwa domaga

si´ istnienia urz´dów centralnych. Woje-

wództwa nie sà przecie˝ w pe∏ni samodziel-

ne. Nie ˝yjemy w kraju federacyjnym, nie

mo˝emy wi´c budowaç struktury organiza-

cyjnej zaczerpni´tej z paƒstw o innym mo-

delu ustrojowym. Prawid∏owo zorganizowana

Komenda G∏ówna Policji jest w Polsce 

potrzebna. KtoÊ musi zarzàdzaç 100 tysiàca-

mi policjantów. Warto by∏oby, aby czynili to

policjanci. 

Najwa˝niejsze, aby centrala Policji 
wypracowywa∏a dobre owoce. 

– I tak jest. Nastàpi∏ spadek przest´pczo-

Êci i równoczesny wzrost wykrywalnoÊci.

W koƒcu ubieg∏ego roku wzros∏o te˝ poczu-

cie bezpieczeƒstwa, potwierdzi∏y to badania

OBOP. Powsta∏ nowy system doboru do Poli-

cji. Reorganizujemy szkolenie na wszystkich

szczeblach. StworzyliÊmy system zwalczania

przest´pczoÊci korupcyjnej. Budujemy w∏a-

Ênie struktury wywiadu kryminalnego. 

Pozwoli to wykorzystaç w pe∏ni tysiàce infor-

macji uzyskanych przez policjantów. Porzàd-

kujemy prac´ operacyjnà i dochodzeniowà.

Bez jasnych, dobrych regulacji w s∏u˝bie 

kryminalnej szybko nastàpi∏by regres. Poma-

gamy policjantom w ca∏ym kraju. Tworzymy

dla nich skuteczne prawo i zabiegamy 

o pieniàdze. 

Wcià˝ ich ma∏o... 
– Uda∏o si´ jednak doprowadziç, przy

wsparciu zwiàzków zawodowych, do podwy-

˝ek wi´kszych ni˝ w ca∏ej sferze bud˝eto-

wej. Jest nawet pewna szansa na kolejnà

podwy˝k´ w tym roku, ale nie chcia∏bym

sk∏adaç przedwczesnych obietnic. Prace

trwajà. Nie mo˝emy zapominaç tak˝e o pra-

cownikach Policji. Sà s∏abo wynagradzani,

a cz´sto wykonujà prac´ podobnà do pracy

funkcjonariuszy. Ju˝ w tym roku pracowni-

kom Policji uda si´ podnieÊç zarobki 

Êrednio o 70 z∏otych. 

Badania OBOP wskazujà jednak, ˝e policjanci
nie tylko narzekajà na s∏abe p∏ace. G∏ównym
problemem jest biurokracja. Tony papierów,
sprawozdaƒ, planów. Teraz dosz∏y jeszcze 
do wype∏niania dokumenty zwiàzane 
ze strategià rozwoju Policji. Nie przera˝a 
to Pana? 

– W∏aÊnie dlatego chcemy rezygnowaç

z tych wszystkich bran˝owych sprawozdaƒ

na rzecz jednego jasnego dokumentu wyni-

kajàcego ze strategii. WieloÊç papierów 

bierze si´ bardzo cz´sto z chaotycznego 

zarzàdzania, z rozproszenia oÊrodków decy-

zyjnych. Likwidujemy przyczyny biurokra-

cji. To rodzi szanse na jej ograniczenie. 

Ka˝dy komendant g∏ówny mia∏ jakieÊ
programy. Czym Pana strategia rozwoju Policji
ró˝ni si´ od poprzednich? 

– W czasie realizacji zadaƒ b´dziemy 

mogli mierzyç jakoÊç ich wykonania. 

Ale jak? Na papierze? Na podstawie 
statystyk? 

– Nie. Absolutnie nie. Liczy si´ przede

wszystkim rzeczywiste zlikwidowanie zagro-

Rozmowa z generalnym inspektorem
Leszkiem Szrederem, 
komendantem g∏ównym Policji

Czas strategii

˝enia. JeÊli gdzieÊ kradnà samochody, 

to trzeba ten problem rozwiàzaç, ∏apiàc 

z∏odzieja, a nie fa∏szujàc statystyki. 

Kombinacje statystyczne sà jednak obecne
w mierniku do oceny jednostek. Sk∏ada si´ 
on ze wskaêników wzrostu lub spadku
niektórych przest´pstw oraz spadku 
lub wzrostu wykrywalnoÊci. To mo˝e 
zach´caç do „kreatywnej statystyki”. 

– Ten miernik zosta∏ wypracowany wspól-

nie z przedstawicielami poszczególnych wo-

jewództw. „Strategia rozwoju Policji na lata

2005–2010” to precyzyjny dokument, który

ma s∏u˝yç sprawnemu zarzàdzaniu na wszyst-

kich szczeblach, a przez to redukcji przest´p-

czoÊci. UznaliÊmy, ˝e w∏aÊnie w obszarze 

zarzàdzania Policjà sà najwi´ksze rezerwy do

poprawy stanu bezpieczeƒstwa. Przecie˝ 

komendant komisariatu b´dzie wiedzia∏, czy

jego ludzie faktycznie z∏apali z∏odzieja, czy

te˝ sfa∏szowali statystyk´, nie przyjmujàc

zg∏oszenia. I co, pope∏ni przest´pstwo i zaak-

ceptuje „lipnà” statystyk´? Inspektoraty

w ca∏ym kraju te˝ b´dà realizowa∏y strategi´,

sprawdzajàc, czy nie dochodzi do nadu˝yç. 

A co z badaniami opinii publicznej, mo˝e
spo∏eczeƒstwo si´ myli, jak sàdzà niektórzy
komendanci, t∏umaczàc swoje s∏abe wyniki? 

– To ˝art. Raz w roku b´dziemy przepro-

wadzaç sonda˝ w odpowiednio du˝ych gru-

pach mieszkaƒców z poszczególnych woje-

wództw. W ten sposób uzyskamy najlepszà

weryfikacj´ naszej pracy. Wielkà satysfakcjà

jest dla mnie, ˝e poczucie bezpieczeƒstwa

w naszym kraju wzros∏o w ostatnich 3 latach

a˝ o 8 procent. Kiedy przeprowadza si´

zmiany w komendzie g∏ównej, w ca∏ej Poli-

cji, to wa˝ne, aby ich efektem by∏ spadek

przest´pczoÊci i wzrost poczucia bezpie-

czeƒstwa. I tak si´ dzieje. ■
Rozmawia∏ PAWE¸ BIEDZIAK

zdj. Pawe∏ Ostaszewski
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Strategia rozwoju Policji
na lata 2005–2010

1.1. Poprawa efektywnoÊci zapobiegania i zwalczania

przest´pczoÊci pospolitej

1.2. Skuteczne zwalczanie transgranicznej

przest´pczoÊci zorganizowanej oraz innych

przest´pstw, w tym terroryzmu, przez CBÂ 

i wyspecjalizowane s∏u˝by operacyjne i dochodzeniowe

Policji

1.3. Poprawa stanu bezpieczeƒstwa w ruchu drogowym

1.4. Wprowadzenie skutecznych mechanizmów

ograniczania skutków wyst´powania katastrof,

powa˝nych wypadków, kl´sk ˝ywio∏owych i innych

wydarzeƒ nadzwyczajnych, zw∏aszcza b´dàcych

wynikiem aktów terroryzmu

2.1. Wprowadzenie konkursowych i jawnych zasad

doboru do Policji

2.2. Wdro˝enie czytelnych zasad rozwoju 

i awansu zawodowego

2.4. Wdro˝enie efektywnych metod zarzàdzania

jednostkami Policji

2.5. Wdro˝enie elastycznego systemu zarzàdzania

zasobami ludzkimi

2.7. Zapewnienie wspomagania informatycznego

2.8. Racjonalizacja wykorzystania Êrodków finansowych

i zasobów rzeczowych

3.1. Poprawa wizerunku Policji w spo∏eczeƒstwie

3.2. Zwalczanie korupcji i patologii w Policji

3.3. Rozwijanie wspó∏pracy Policji z organami

samorzàdu terytorialnego i innymi podmiotami

zewn´trznymi w zakresie realizacji oczekiwaƒ 

i postulatów lokalnych spo∏ecznoÊci

2.9. Pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie Êrodków

finansowych ze êróde∏ zagranicznych i krajowych

2.6. Rozszerzanie wspó∏pracy transgranicznej 

i mi´dzynarodowej zapewniajàcej wysokà pozycj´

polskiej Policji w wymiarze unijnym i regionalnym

2.3. Sprawne zaspokajanie zidentyfikowanych potrzeb

szkoleniowych policjantów i pracowników Policji

1. 

Poprawa stanu

bezpieczeƒstwa 

i porzàdku 

publicznego

2. 

Zwi´kszenie

skutecznoÊci

dzia∏ania Policji 

poprzez

usprawnienie

zarzàdzania

zasobami 

i informacjà

Doskonalenie 

skutecznoÊci 

dzia∏aƒ Policji 

zmierzajàce 

do poprawy 

poczucia 

bezpieczeƒstwa 

obywateli 

i wzrostu zaufania 

do Policji

3. 

Poprawa 

wizerunku Policji 

w spo∏eczeƒstwie 

i wzrost zaufania

spo∏ecznego 

do Policji

Cel nadrz´dny Cele strategiczne Cele funkcjonalne
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Karaç, nie karaç?
43

Oficer CBÂ od 13 lat Êcigajàcy handlarzy
i producentów narkotyków: 

– Wprowadzenie penalizacji posiadania

narkotyków by∏o Êwietnym rozwiàzaniem.

Pozwoli∏o na likwidacj´ wielu sieci diler-

skich. Kara za posiadanie to w istocie bat

na drobnych handlarzy. Ich miejsce jest

w wi´zieniu. Inna sprawa to narkomani

przy∏apani z nieznacznà iloÊcià narkotyków.

Powinni byç kierowani na leczenie, a karà

mog∏aby byç grzywna lub praca na rzecz

miasta. Sàd odró˝ni handlarza od narkoma-

na. Trzeba tylko precyzyjnie okreÊliç, co

znaczy „nieznaczna iloÊç” w stosunku 

do poszczególnych narkotyków. 

Policjanci ze Êlàskiego zarzàdu CBÂ: 
– Bzdurà jest twierdzenie, ˝e zakaz po-

siadania narkotyków s∏u˝y policjantom do

„robienia statystyki”. Na prawie 6000 prze-

st´pstw z ustawy o przeciwdzia∏aniu narko-

manii stwierdzonych w woj. Êlàskim

w 2004 r. tylko jednà trzecià stanowi∏y 

czyny zabronione okreÊlone w art. 48, czyli

posiadanie Êrodków odurzajàcych lub psy-

chotropowych. Na 194 tymczasowo aresz-

towanych 136 (70 proc.) to osoby oskar˝o-

ne z art. 45, 46 i 43, czyli po prostu dilerzy.

Tylko 41 osób (21 proc.) odpowie za posia-

danie. Zresztà w tej grupie te˝ sà znani po-

licjantom handlarze, którym jednak jeszcze

nie uda∏o si´ udowodniç ich dzia∏alnoÊci.

Te liczby to chyba wystarczajàce dowody. 

Podkom. Katarzyna Albera z KWP
w Lublinie: 

– Posiadacz narkotyków jest pierwszym

ogniwem w dochodzeniu do handlarzy

i producentów. Zwykle te˝ pope∏nia kolej-

ne przest´pstwa z ustawy o przeciwdzia∏a-

niu narkomanii, nak∏aniajàc innych do

spróbowania bàdê po prostu rozprowadza-

jàc dzia∏ki.

Asp. szt. Adam Bajbak z Zespo∏u 
dw. z Przest´pczoÊcià Narkotykowà 
przy Sekcji Kryminalnej KMP w Radomiu: 

– Art. 48 ustawy o przeciwdzia∏aniu nar-

komanii to „zimny prysznic” dla osób bio-

ràcych narkotyki. Wi´kszoÊç rozumuje jak

alkoholicy: „To tylko mój problem, wcale

nie jestem uzale˝niony itd.”. Zderzenie

z prawem, w sumie za jeszcze b∏ahe prze-

st´pstwo posiadania, to szansa na zmoty-

wowanie ich do zastanowienia si´ nad sobà

i podj´cia leczenia. Poza tym, przez osoby

posiadajàce narkotyki mo˝na dotrzeç do

tych, którzy na narkotykach zarabiajà. JeÊli

dozwolone b´dzie posiadanie „na w∏asny

u˝ytek”, dilerzy wykorzystajà to, zatrud-

niajàc rzesze drobnych pomocników, którzy

bezkarnie b´dà nosiç po dwie dzia∏ki. 

Krzysztof K., oficer operacyjny: 
– Jestem absolutnie przeciwny jakiejkol-

wiek legalizacji narkotyków. Przecie˝ dile-

rzy nie chodzà po ulicy z du˝à iloÊcià dzia-

∏ek, majà przy sobie tylko kilka i zawsze

mogà si´ t∏umaczyç, ˝e na w∏asny u˝ytek.

Ale tu te˝ nasuwa si´ pytanie: co to jest mi-

nimalna iloÊç Êrodków na w∏asny u˝ytek –

0,5 grama, 1 gram czy 2 gramy? JeÊli ten

projekt mia∏by wejÊç w ˝ycie, to ustawo-

dawca powinien to wreszcie ustaliç, bo do

dzisiaj nikt tego nie okreÊli∏. ■ (gb)
Notowa∏ PRZEMYS¸AW KACAK
p.kacak@policja.gov.pl

zdj. autor

Karaç, czy te˝ odstàpiç od karania 
za posiadanie nieznacznej iloÊci
narkotyków? Pytanie to zada∏ niedawno
minister zdrowia. Odpowiadamy.

„(...) W dalszym ciàgu sàdzimy, ˝e penalizacja
posiadania Êrodka odurzajàcego ma niewàtpliwy
wp∏yw na dzia∏ania Policji skierowane przeciwko
dilerom, zeznania osób zatrzymanych z tzw.
jednà dzia∏kà pozwalajà ukaraç (...) sprawców
zajmujàcych si´ handlem narkotykami”. 

Fragment stanowiska Biura Prawnego KGP
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JIPTC
Jordan International Police Training Centre

(Jordaƒskie Mi´dzynarodowe Centrum

Szkolenia Policji) w Ammanie to najnowo-

czeÊniejszy oÊrodek tego typu na Bliskim

Wschodzie. Wybudowany ze Êrodków USA

pozwala na jednoczesne kszta∏cenie ponad

3000 kadetów. Dyrektorem JIPTC jest Ka-

thy Friebel z Departamentu Stanu USA, jej

zast´pcà Jean St. Cyr z Kanadyjskiej Królew-

skiej Policji Konnej. 

Do udzia∏u w misji dobrano doÊwiadczo-

nych instruktorów, którzy uczestniczyli ju˝

w operacjach pokojowych. Dowódcà Polskie-

go Kontyngentu Policyjnego dla Wsparcia

Irackich Si∏ Policyjnych w Republice Iraku

do kwietnia br. by∏ podinsp. Adam Kuna

z KWP w Krakowie. Polacy uczestniczyli

w ró˝nych fazach szkolenia Irakijczyków.

Przekazywali im wiedz´ o zadaniach i stan-

dardach nowoczesnej policji, zasadach pe∏-

nienia s∏u˝by patrolowej i niebezpieczeƒ-

stwach, jakie mo˝na napotkaç w ogarni´tym

wojnà kraju, a tak˝e doskonalili ich w umie-

j´tnoÊci strzelania, jazdy samochodem oraz

technik interwencji. 

ZAGRO˚ENIE
Khaled by∏ m∏odym porucznikiem irackiej

policji. Oddelegowany przez IPS (Iraqi Poli-

ce Service) do oÊrodka w Jordanii przez

dziewi´ç miesi´cy szkoli∏ z mi´dzynarodo-

wymi instruktorami przysz∏e kadry irackiej

policji. 

– Jego ojciec te˝ by∏ policjantem, praco-

wa∏ na eksponowanym stanowisku zast´pcy

szefa policji w Bagdadzie – mówi podinsp.

Adam Kuna. – Khaled nie ukrywa∏ zadowo-

lenia, ˝e jest tu, w Jordanii, z dala od zagro-

˝eƒ w Iraku. Jego kuzyn, te˝ policjant, zgi-

nà∏ w kraju. Khaled opowiada∏ podinsp. Ry-

szardowi Miko∏ajczykowi, z którym razem

pracowa∏, o swoich obawach. – Nie by∏ bo-

jaêliwy, wiedzia∏ przecie˝, co ryzykuje, pra-

cujàc w policji, ale chcia∏ ˝yç – wspomina

Miko∏ajczyk. – Trzy miesiàce po powrocie

do Iraku dowiedzieliÊmy si´, ˝e Khaled ra-

zem z ojcem zginà∏ w zamachu. 

TerroryÊci ostrzelali ich z broni maszyno-

wej w pobli˝u domu. Nie pomog∏y ˝adne

Êrodki ostro˝noÊci. 

– Czarno-bia∏a fotografia z gazety z dwo-

ma przykrytymi cia∏ami krà˝y∏a potem po

centrum szkolenia – wspomina podinsp.

Kuna. – PoznaliÊmy Khaleda po bujnej, czar-

nej czuprynie, wàsach i szczup∏ej sylwetce. 

NIEDOSYT
Program szkolenia ca∏y czas jest ulepszany

i dostosowywany do zmieniajàcej si´ sytu-

acji. 

Niestety, Polacy, mimo ˝e wystawili sto-

sunkowo liczny kontyngent (Australia, po-

dobnie jak Belgia przys∏a∏a tylko 2 instruk-

torów, Austria – 4, a W´gry – 6), nie mogli

ubiegaç si´ o kluczowe funkcje w admini-

Ta misja mia∏a trwaç trzy miesiàce, choç
od poczàtku zak∏adano mo˝liwoÊç 
jej przed∏u˝enia o kolejny kwarta∏.
W efekcie dziesi´ciu polskich policjantów
sp´dzi∏o na Bliskim Wschodzie rok.
Razem z kilkuset innymi instruktorami
z ró˝nych zakàtków Êwiata wyszkolili
ponad 10 tysi´cy irackich stró˝ów prawa.

W Jordanii dla Iraku stracji JIPTC. G∏ównà przeszkodà by∏y

krótkie trzymiesi´czne okresy przed∏u˝ania

pobytu. Do awansu minimalna dyspozycyj-

noÊç wynosi szeÊç miesi´cy. 

Polscy policjanci pozostawali w tyle za

swoimi kolegami z zagranicy tak˝e pod

wzgl´dem p∏ac. Za te same obowiàzki otrzy-

mywali po∏ow´ uposa˝enia Czechów czy 

ledwie czwartà cz´Êç wynagrodzenia S∏o-

weƒców, nie wspominajàc ju˝ o pensjach

W´grów, Anglików, Australijczyków czy 

instruktorów z USA. 

Na poczàtku marca sekretarz stanu 

w MSWiA Andrzej Brachmaƒski spo-

tka∏ si´ z ambasadorem Iraku w Polsce 

dr. Walidem H. Shiltaghem i wyrazi∏ go-

towoÊç przyj´cia na szkolenie w Polsce

grupy irackich policjantów wysokiego

szczebla oraz s´dziów Êledczych. ■
PAWE¸ OSTASZEWSKI

zdj. archiwum polskiego kontyngentu

Pod sztandarem pokoju
Polscy policjanci uczestniczà w mi-

sjach pokojowych od 1992 r. Byli ju˝ na

terenach by∏ej Jugos∏awii, w Tad˝ykista-

nie, Iraku i Albanii. Obecnie sà w sze-

Êciu zapalnych punktach na kuli ziem-

skiej. Najd∏u˝ej trwa misja w BoÊni

i Hercegowinie, wczeÊniej pod auspicja-

mi ONZ – obecnie Unii Europejskiej

(EUPM). Uczestniczy w niej 12 funk-

cjonariuszy, ulokowanych na ró˝nych

szczeblach w strukturach lokalnej poli-

cji. Mandat EUPM wygasa z koƒcem

2005 r. Trzech policjantów pe∏ni s∏u˝b´

w ramach Misji Policyjnej Unii Europej-

skiej w by∏ej Jugos∏owiaƒskiej Repu-

blice Macedonii (EUPOL– PROXIMA).

Dwóch policjantów pracuje w Gruzji.

Najliczniejszy kontyngent polska Policja

wystawi∏a w ramach Tymczasowej Misji

Administracyjnej ONZ w Kosowie

(UNMiK). Na miejscu jest jednostka

specjalna policji (SPU) – 115 osób

i 9 ekspertów. Od ponad roku Polacy

biorà te˝ udzia∏ w Misji Pokojowej ONZ

w Liberii (3 osoby). Najm∏odszy sta˝ ma

misja w Jordanii. W sk∏adzie Polskiego

Kontyngentu Policyjnego dla Wsparcia

Irackich Si∏ Policyjnych w Republice Ira-

ku pracowa∏o 10 osób. 

Przez trzynaÊcie lat zgin´∏o 4 biorà-

cych udzia∏ w misjach polskich policjan-

tów, a kilkunastu zosta∏o rannych.

5 stycznia 2005 r., na kilka dni przed 

powrotem do kraju, zmar∏ w Liberii na

malari´ nadkom. Bogdan Laskowski, 

poÊmiertnie awansowany do stopnia

podinspektora. 

P. Ost. 
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Czy istniejà jakieÊ osobiste powody Pana niech´ci do Policji? 
– Niech´ci?! Ale˝ ja Policj´ kocham i od 15 lat z nià wspó∏pracu-

j´. Mam nawet, o, prosz´, Srebrny Medal za Zas∏ugi dla Policji. 

Obdzwoni∏am pó∏ Polski i wielu policjantów powiedzia∏o mi, ˝e Pana
programy majà gotowà tez´, ˝e sà nieobiektywne, ˝e z góry zak∏adajà
win´ ludzi w mundurach. 

– Nie wiem, skàd takie opinie. Ka˝dy program przygotowujemy

w pe∏nej konsultacji z goÊçmi, scenariusz jest znany, wszyscy 

wiedzà, o co b´dà pytani. Szukamy prawdy. 

Uwzià∏ si´ Pan chyba na nasze Êrodowisko, bo w wi´kszoÊci
programów pojawiajà si´ policjanci. 

– Sà prawie w ka˝dym! Dlatego, ˝e podejmuj´ tematy kryminal-

ne, a w∏aÊciwie szerzej – spo∏eczne, o du˝ym ci´˝arze gatunkowym

i ten policyjny komentarz jest niezb´dny. 

Konkretny zarzut z planu: jeÊli g∏os przedstawiciela publicznoÊci „nie
pasuje” do scenariusza, to po prostu oddala si´ Pan z mikrofonem... 

– Nie pami´tam takiej sytuacji. Pami´tam natomiast co innego, 

˝e kiedyÊ próbowano wprowadziç mnie w b∏àd. W poczuciu fa∏szywej

solidarnoÊci zawodowej przekazano k∏amstwo na temat wydarzenia. 

W jednym z Pana programów rozmówczyni reprezentujàca KGP
usi∏owa∏a wyjaÊniç, czego nie przyjà∏ Pan do wiadomoÊci, ˝e b∏´dy
dy˝urnych nie wynikajà z przepisów i nie majà charakteru systemowego. 

– Wed∏ug mnie majà. 

Ale przecie˝ zawsze b´dà ludzie w naszym kraju, nie tylko zresztà
policjanci, którzy, mimo dobrze funkcjonujàcych rozwiàzaƒ
systemowych, pope∏nià b∏´dy. 

– System to nie tylko instrukcja dla dy˝urnego ani suma takich

instrukcji dla wszystkich policjantów. System to jest coÊ, co pozwa-

la Policji skutecznie dzia∏aç, ograniczaç liczb´ przest´pstw i zwi´k-

szaç spo∏eczne zaufanie. PokazaliÊmy to w reporta˝u z Nowego Jor-

ku. Tam politycy podj´li decyzj´ o zwi´kszeniu liczby policjantów,

poszerzeniu ich uprawnieƒ i zaostrzeniu prawa. Dali na to wszyst-

ko pieniàdze i równoczeÊnie za˝àdali od policji efektów. U nas 

kolejni premierzy obiecujà popraw´ bezpieczeƒstwa, a nast´pnie

nie robià nic. 

Ale Pan woli rozliczaç policjantów. Tylko im patrzy Pan na r´ce. 
– Nieprawda. Zapraszamy do udzia∏u w programie polityków, 

pokazujemy im kawa∏ek prawdziwego ˝ycia. Ostatnio w kilku pro-

gramach apelowaliÊmy te˝ do widzów: widzicie przest´pstwo, zg∏a-

szajcie, dzwoƒcie! Dlaczego? We w∏asnym interesie, bo przy braku

reakcji zani˝acie statystyk´, a politycy mówià: „Jest lepiej, no to

pieniàdze niepotrzebne...”. Gorzej, jeÊli ktoÊ telefonuje, a policjant

ignoruje ten sygna∏. 

Zgoda. Ale czy za b∏´dy jednego ma byç kopane ca∏e Êrodowisko
zawodowe? 

– Skàd˝e. Nigdy nie stosuj´ uogólnieƒ. Dobrze znam setki zna-

komitych, odpowiedzialnych policjantów. To jednak nie mo˝e mi

przeszkadzaç w mówieniu o b∏´dach konkretnych funkcjonariuszy.

Wszyscy muszà mieç ÊwiadomoÊç spo∏ecznej kontroli. Mam wra˝e-

nie, ˝e praca dziennikarzy sprzyja oczyszczaniu si´ ˝ycia publiczne-

go. Wy∏àcznie dobrze o Policji mówi nie jej sympatyk, tylko ktoÊ,

kto chce mieç Êwi´ty spokój. ■

Przes∏uchiwa∏a JOLANTA ÂLIFIERZ
zdj. TVN

„Glino˝erca”?

Imi´: Marcin 
Nazwisko: Wrona 
Zawód: dziennikarz 
Znaki szczególne: realizuj´ w TVN
cykliczny program „Pod napi´ciem”
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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).
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Asystent Andrzeja
Gorgiela – nadinspektora

Palec Leszka 
Szredera – generalnego inspektora

Obraz Henia
Tokarskiego – nadinspektora

Policjantka miesiàca
Czekamy na zg∏oszenia starszych kole˝anek 
(mogà te˝ zg∏aszaç koledzy), przyjedziemy,

zrobimy zdj´cia i opublikujemy

Uchwyceni

Teczka Genia
Szczerbaka – nadinspektora

Egzemplarze miesi´cznika w policyjnej

dystrybucji wewn´trznej sà bezp∏atne.

miesi´cznik
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Krzysztof Ho∏owczyc.
Rajdowiec. 
Mistrz kierownicy.
Jeêdzi i lata po ca∏ym
Êwiecie, ale zawsze
wraca do swego
rodzinnego Olsztyna.
Ostatnio szkoli∏ te˝
warmiƒsko-mazurskich
policjantów.

Czy chcia∏ Pan kiedyÊ byç policjantem? 
– Raczej nie, bo od zawsze towarzyszy mi „choroba

samochodowa”, chyba ju˝ nieuleczalna. Musz´ si´ Êci-

gaç, sprawdzaç, szukaç wyzwaƒ, czuç adrenalin´. 

DziÊ nie b´dziemy mówiç o rajdzie Dakar, ale o innej
Pana pasji, jest Pan przecie˝ ekspertem od spraw
bezpieczeƒstwa na drodze, za∏o˝ycielem fundacji
„Kierowca bezpieczny”, cz∏owiekiem wspó∏pracujàcym
z ró˝nymi Êrodowiskami, tak˝e z Policjà. 

– Tak. Staram si´ znajdowaç czas na sprawy zwiàza-

ne z bezpieczeƒstwem. Moja fundacja wspó∏pracuje

z ró˝nymi firmami i instytucjami, w tym z Policjà. Pod

koniec listopada prowadzi∏em na lotnisku w Szyma-

nach ko∏o Szczytna dwudniowy kurs dla czterdziestu

przedstawicieli najrozmaitszych s∏u˝b policyjnych

z Warmii i Mazur. To nie by∏y ∏amagi, naprawd´ 

dobrze sobie radzili. 

Czego mo˝na si´ nauczyç w tak krótkim czasie? 
– Kilku podstawowych rzeczy, od prawid∏owej pozy-

cji za kierownicà, do poÊlizgu kontrolowanego. A co

wa˝niejsze – lepiej poznaç mo˝liwoÊci i ograniczenia,

w∏asne oraz samochodu. Stamtàd nie wyjechali herosi

z poczuciem wszechmocy, ale ludzie zdajàcy sobie

spraw´ ze swojego zaawansowania, stopnia trudnoÊci

zadaƒ, zagro˝eƒ. To by∏o pierwsze z planowanych

szkoleƒ, wi´c b´dzie te˝ czas na nauk´ innych ele-

mentów. 

A co wynika z codziennej obserwacji pracy policjantów? 
– Daleko im do mobilnoÊci policji skandynawskiej

czy brytyjskiej, która w kilka minut zjawia si´ na miej-

scach zdarzeƒ. Wiem, nie ten sprz´t. A szkoda, bo na-

wet najlepszy kierowca nie dogoni audi polonezem.

Poprawi∏y si´ za to jakoÊç i kultura inter-

wencji. Nie ma w tym emocji czy odreago-

wywania w∏asnych frustracji, sà za to

konkrety: „Zrobi∏ pan to i to,

paragraf taki i ta-

ki”. Elegancko si´ przedstawiajà, wyglàdajà te˝ znacz-

nie schludniej. 

By∏ Pan kiedyÊ ukarany mandatem? 
– Zdarza∏o si´, dawno temu. Jestem znany i ocenia-

ny, mam tego ÊwiadomoÊç i zbyt du˝o do stracenia.

A nie brakuje ch´tnych do upolowania mnie. 

Wi´c chce mnie Pan przekonaç, ˝e zawsze jeêdzi 
90 km/h poza terenem zabudowanym? 

– Hmm... 

Nie lubi Pan demonizowania pr´dkoÊci jako elementu
ryzyka. 

– W polskich warunkach problemem numer jeden

jest z∏a jakoÊç dróg i rozwiàzaƒ komunikacyjnych. Da-

lej idà marne umiej´tnoÊci kierujàcych, z∏y system

szkolenia dajàcy tak naprawd´ „licencje na zabijanie”,

jazda po alkoholu. I stàd cotygodniowa hekatomba –

ponad 100 ofiar Êmiertelnych. 

Czy jest coÊ takiego, jak policyjny styl je˝d˝enia, typowe
b∏´dy? 

– Najlepiej jeêdzi drogówka. Generalnie natomiast

jest troch´ nonszalancji, myÊlenia, ˝e wi´cej wolno, jest

maniera „na zimny ∏okieç”, ostry wjazd na skrzy˝owania

czy zbyt gwa∏towne hamowanie. Tymczasem kierujàcy

radiowozem bez w∏àczonego „koguta” musi jechaç bez

zarzutu, wr´cz pokazowo. I reagowaç na wszystkie 

zauwa˝one, choçby najdrobniejsze, wykroczenia. 

Niektórzy policjanci obsesyjnie, na przyk∏ad, unikajà
zapinania pasów. 

– Pas to jest moja tarcza. Nie ma usprawiedliwienia dla

ludzi, którzy je˝d˝à bez pasów! OpowieÊci o tych, co si´

uratowali, bo nie byli przypi´ci, mo˝na uloko-

waç w kategoriach b∏´du sta-

tystycznego. ■
Rozmawia∏a JOLANTA ÂLIFIERZ

zdj. Biuro Ho∏owczyc
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