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Z Grzegorzem Schetyną, wicepremierem, 
ministrem spraw wewnętrznych i administracji
rozmawia Irena Fedorowicz

W wywiadzie radiowym zapowiedział Pan projekt reformy systemu
emerytalnego służb mundurowych. Kiedy taki projekt powstanie?

– Chciał bym pod kre ślić, że nie ma jesz cze żad ne go go to we go pro -

jek tu do ty czą ce go eme ry tur w służ bach mun du ro wych. Nie ma więc

ab so lut nie żad ne go po wo du do nie po ko ju i ta kich emo cji, ja kie po -

ja wi ły się w ostat nich dniach. Go to wy pro jekt bę dzie kon sul to wa ny

ze wszyst ki mi za in te re so wa ny mi, w tym przede wszyst kim z po li -

cjant ka mi i po li cjan ta mi. W roz mo wie z dzien ni ka rzem ra dio wym

od po wie dzia łem na py ta nie, czy w związ ku z wpro wa dza ny mi wła -

śnie zmia na mi zwią za ny mi z tzw. po mo stów ka mi pla nu je my re for my,

któ re bę dą do ty czy ły służb mun du ro wych. Po twier dzi łem, że ta kie

zmia ny pla nu je my i w 2009 ro ku roz pocz nie my nad ni mi pra cę. To

wszyst ko. Obec nie obo wią zu ją ce prze pi sy są czę sto ar cha icz ne, nie -

przy sta ją ce do na szych re aliów i, co naj gor sze, nie spra wie dli we wo -

bec cięż ko i uczci wie pra cu ją cych funk cjo na riu szy. Skoń czy ły się

cza sy so cja li zmu, ży je my w wa run kach go spo dar ki wol no ryn ko wej,

gdzie mia rą do brej pra cy po win na być god na pła ca oraz wszel kie do -

dat ko we świad cze nia i przy wi le je, któ re za tym idą. Nie mo że być

tak jak te raz, że spo ra gru pa pra cu ją cych w służ bach mun du ro wych

przez ca łą swo ją ka rie rę za wo do wą „pra cu je za biur kiem”, nie ma jąc

żad nej stycz no ści z prze stęp ca mi, i zaj mu je się za da nia mi, któ re nie

po win ny upraw niać do przej ścia na wcze śniej szą eme ry tu rę. To nie

jest spra wie dli we wo bec funk cjo na riu szy li nio wych, na ra ża ją cych

zdro wie i nie jed no krot nie ży cie w co dzien nej służ bie. No wy, ulep -

szo ny sys tem eme ry tal ny ma przede wszyst kim za pew nić lep sze

eme ry tu ry dla funk cjo na riu szy li nio wych. 

Kto i na jakiej podstawie selekcjonowałby tych policjantów, którzy
pracują za biurkiem? Może się przecież zdarzyć, że szef jednostki
nie rusza się zza biurka, bo tak zorganizował sobie pracę. 

– Na ra zie ana li zu je my roz wią za nia przy ję te przez in ne kra je i pró -

bu je my wy brać te z nich, któ re naj bar dziej od po wia da ją pol skim re -

aliom. Rok 2009 prze wi dzia łem na dys ku sję i kon sul ta cje pro jek tu

do ty czą ce go ulep sze nia sys te mu eme ry tal ne go dla służb mun du-

ro wych.

Mi nę ło już osiem na ście lat od uchwa le nia i wdro że nia usta wy

z 6 kwiet nia 1990 ro ku o Po li cji. Nie ule ga wąt pli wo ści, że by ła to

usta wa prze ło mo wa, po zwa la ją ca na prze kształ ce nie Mi li cji Oby wa -

tel skiej w Po li cję speł nia ją cą stan dar dy pań stwa de mo kra tycz ne go.

Kil ka na ście lat obo wią zy wa nia usta wy to naj wyż szy czas na do ko na -

nie pod su mo -

wań oraz

wpro wa dze nie

ewen tu al nych

zmian. Mo im

zda niem spra wą za -

sad ni czą po win no być

okre śle nie, kto jest

po li cjan tem. A po li -

cjan tem po wi nien być

ten, kto re ali zu je tzw. władz -

two po li cyj ne. Na le ży za sta no -

wić się, czy np. z upraw nień

służb mun du ro wych po win ny

ko rzy stać oso by, któ re wy ko nu ją

czyn no ści lo gi stycz ne, po moc ni cze lub czy sto ad mi ni stra cyj ne. Oczy -

wi ście tacy wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy Po li cji po win ni być wła ści -

wie do ce nia ni i do brze wy na gra dza ni, ale nie ist nie ją prze słan ki

do ko rzy sta nia przez nich z pra wa do wcze śniej szej eme ry tu ry czy

in nych upraw nień. Trud no jed nak na tym eta pie mó wić o kon kret -

nych de cy zjach. Chciał bym za pew nić, że wszel kie skon kre ty zo wa ne

po my sły zo sta ną pod da ne sze ro kiej, pu blicz nej de ba cie. 

Czy ktoś obliczył, ile państwo zyskałoby na podwyższeniu wieku
emerytalnego policjantów?

– Pod sta wo wą prze słan ką do roz po czę cia prac nad no wą for mu łą

Po li cji oraz in nych for ma cji mun du ro wych nie jest kwe stia oszczęd -

no ści bu dże to wych, cho ciaż te są tak że istot ne. Za le ży mi na tym,

że by w efek cie pla no wa nej re for my funk cjo na riu sze nad zo ro wa nych

prze ze mnie for ma cji mun du ro wych od czu wa li więk szą sa tys fak cję

za wo do wą z ty tu łu wy ko ny wa nych obo wiąz ków i by li do brze wy na gra -

dza ni za swo ją cięż ką pra cę. Ta ki jest cel przy go to wy wa nej re for my.

Z dru giej stro ny mu si my pa mię tać, ile kosz tu je pań stwo i po dat -

ni ków wy szko le nie wła ści wie przy go to wa ne go do służ by po li cjan ta.

Szko da tra cić tak przy go to wa nych, mło dych, ale już do świad czo nych

funk cjo na riu szy, któ rzy de cy du ją się odejść na eme ry tu rę po 15 la -

tach służ by. Współ pra cu ję ze zna ko mi ty mi eks per ta mi w re sor cie

spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji i to na ich wie dzy i do świad cze -

niu za mie rzam się oprzeć. My ślę, że po li cjan ci są w sy tu acji szcze gól -

nej, po nie waż wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji

Adam Ra pac ki zna tę służ bę od pod szew ki i z pew no ścią je go głos

w tej dys ku sji bę dzie dla mnie bar dzo waż ny. 

Co miałoby policjantów zmotywować do dłuższej służby? 
– Do bra pła ca za do brą służ bę. Ja sne re gu ły gry, przej rzy sta ścież -

ka ka rie ry z moż li wo ścia mi dal sze go roz wo ju za wo do we go. Kon cep -
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Prze pis na do bre go
prze ło żo ne go
Od stycznia br. kandydaci między innymi
na komendantów wojewódzkich, rejonowych
i powiatowych Policji, dyrektorów biur, naczelników
wydziałów (i ich zastępców) będą przechodzili
postępowania kwalifikacyjne. 

Do ku ment Ogól ny tryb i za sa dy prze pro wa dza nia po stę po wań
kwa li fi ka cyj nych na wy bra ne sta no wi ska służ bo we w Po li cji ma

po móc w wy bo rze osób po sia da ją cych od po wied nie kwa li fi ka -

cje po trzeb ne na da nym sta no wi sku.

Do ku ment za wie ra szcze gó ło we wy tycz ne do ty czą ce pro ce du ry

po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go – od pu bli ka cji ogło sze nia o wa ka -

cie po ogło sze nie wy ni ków. Po da je m.in., kto po wi nien wcho dzić

w skład ko mi sji we ry fi ku ją cej kan dy da tów oraz jak na le ży zbu do wać

i oce niać test wie dzy dla apli ku ją cych na da ne sta no wi sko. 

KROK PO KRO KU
Eta py po stę po wa nia wy glą da ją tak: pu bli ka cja ogło sze nia ze szcze gó ło wy -

mi in for ma cja mi o sta no wi sku i wy ma ga nych kom pe ten cjach, wstęp na

we ry fi ka cja na pod sta wie zło żo nych przez kan dy da tów do ku men tów, test

wie dzy, roz mo wa kwa li fi ka cyj na wraz z oce ną do świad cze nia za wo do we -

go. Na koń cu pod su mo wa nie wy ni ków i stwo rze nie li sty ran kin go wej kan -

dy da tów na pod sta wie punk ta cji z po przed nich eta pów. Zwy cięz ca

ran kin gu mo że też zo stać pod da ny ba da niom, np. na wa rio gra fie, zgod nie

z za sa da mi okre ślo ny mi w Roz po rzą dze niu MSWiA z 20 mar ca 2007 r.

w spra wie try bu i wa run ków usta la nia zdol no ści fi zycz nej i psy chicz nej

po li cjan tów do służ by na okre ślo nych sta no wi skach lub w okre ślo nych

ko mór kach or ga ni za cyj nych Po li cji (Dz.U. nr 62, poz. 423).

PO MOC I OCE NA
W do ku men cie za pi sa no, że za pro po no wa ne za sa dy po win ny być sto so -
wa ne w ta ki spo sób, aby nie za kłó cić nor mal ne go to ku funk cjo no wa nia
jed no stek, a ilość do ku men ta cji for mal nej po win na być spro wa dzo na
do nie zbęd ne go mi ni mum da ją ce go gwa ran cję rze tel ne go i uczci we go po -
stę po wa nia wo bec kan dy da tów. Po nad to Biu ro Kadr i Szko le nia KGP,

któ re od po wia da za mo ni to ro wa nie ca łe go przed się wzię cia, przy go to -

wu je ma te ria ły po moc ni cze dla osób za an ga żo wa nych w pro ce du ry

kwa li fi ka cyj ne. Wśród nich bę dą m.in. wska zów ki do ty czą ce oce ny

kan dy da tów i wzo ry do ku men tów sto so wa nych w po stę po wa niu kwa -

li fi ka cyj nym. 

Je śli po mysł zo sta nie oce nio ny po zy tyw nie, za pro po no wa ne w nim za -

sa dy mo gą zo stać za sto so wa ne wo bec kan dy da tów na sta no wi ska np. do -

wód ców SPPP, SPAP czy ko men dan tów ko mi sa ria tów spe cja li stycz nych.

Wpro wa dze nie za sad po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go na le ży uznać

za ogól ny spo sób prze pro wa dza nia do bo ru w jed nost kach Po li cji. Ma

to skut ko wać wy bo rem naj lep szych kan dy da tów przy jed no cze snej

bez stron no ści i jaw no ści pro ce dur. W efek cie po win no się to prze ło -

żyć na po pra wę at mos fe ry w służ bie, a w kon se kwen cji tak że na ja -

kość wy ko ny wa nych za dań. �

AW
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cja, któ ra po wsta nie, po zwo li na prze kształ ce nie for ma cji po li cyj nej

w służ bę na mia rę XXI wie ku, z do brze wy kwa li fi ko wa ną, zmo ty wo -

wa ną i wy po sa żo ną do pra cy ka drą. 

Nowe zasady będą dotyczyły tylko nowych policjantów, czy też tych,
którzy już w służbie są (np. 5 czy 10 lat)?

– Wszel kie wy pra co wa ne no we roz wią za nia bę dą do ty czy ły przede

wszyst kim no wo przyj mo wa nych do for ma cji mun du ro wych funk cjo -

na riu szy. Je że li cho dzi o oso by, któ re w mo men cie wdra ża nia re for -

my już bę dą w służ bie, być mo że war to roz wa żyć ja kiś wa riant

przej ścio wy al bo po zo sta wić im moż li wość wy bo ru: mię dzy po zo sta -

niem w służ bie na obec nie obo wią zu ją cych za sa dach lub do bro wol -

nym przy ję ciem przez nich no we go mo de lu, w któ rym bę dą mo gli

wy pra co wać so bie lep szą eme ry tu rę. Nie chcę te raz de kla ro wać ja -

kie go kol wiek pro gu, od któ re go po li cjant miał by pra wo do wcze śniej -

szej eme ry tu ry, ale je stem zda nia, że 15 lat to zde cy do wa nie za

krót ko. Na ra zie po zwól my po pra co wać eks per tom, daj my im czas

na do głęb ną ana li zę, a po tem zo staw my so bie czas na kon sul ta cje

i dys ku sję.

Pańska wypowiedź wywołała falę dyskusji w jednostkach Policji,
a komórki kadrowe przeżywały oblężenie. Po raz kolejny wielu
policjantów rozważa odejście ze służby. Czy na pewno stać nas
na pozbywanie się policjantów na chwilę przed polskim
przewodnictwem UE i przed Euro 2012?

– Za pew niam, że ja kie kol wiek zmia ny w funk cjo no wa niu Po li cji

ma ją uspraw nić jej dzia ła nie i stwo rzyć lep sze wa run ki pra cy po li -

cjan tom. Nie chce my, aby w wy ni ku wpro wa dzo nych zmia n od szedł

przed wcze śnie choć by je den funk cjo na riusz. 

Na pew no wszel kie kon cep cje wy pra co wa ne przez kie row nic two

re sor tu spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji zo sta ną pod da ne sze ro -

kiej de ba cie z udzia łem Was – wszyst kich po li cjan tek i po li cjan tów,

jak rów nież pra cow ni ków Po li cji oraz re pre zen tu ją cych Was związ -

ków za wo do wych. Mam na dzie ję, że w ten spo sób do pro wa dzi my

do kon struk tyw nej dys ku sji, w któ rej nie bę dzie mo wy o za bie ra niu

żad nych upraw nień czy przy wi le jów. Chcę z Wa mi roz ma wiać o ta -

kich roz wią za niach, któ re po zwo lą na to, że po li cjan ci bę dą chcie li

pra co wać dłu żej i bę dzie im się to opła ca ło.

Dzię ku ję za roz mo wę.
– Ja rów nież dzię ku ję i wie rzę, że na sze in ten cje są te raz dla Was

ja sne. Mam też na dzie ję, że uspo koi to na stro je wśród funk cjo na riu -

szy i po zwo li na roz po czę cie twór czej dys ku sji. To, o co chcia łem Was

pro sić, to że by ście nie ule ga li po li ty kom, któ rym za le ży na bu do wa -

niu nie po trzeb nych, złych emo cji i pod grze wa niu at mos fe ry wo kół

eme ry tur po li cyj nych. Nie daj cie się im pod pusz czać do pro te stów

prze ciw ko re for mie, nad któ rą pra ce na wet się nie roz po czę ły. Pod -

kre ślam: nie ma jesz cze żad ne go go to we go pro jek tu, jak tyl ko po -

wsta nie, do wie cie się ja ko pierw si o je go za ło że niach. Po le ci łem,

że by głów nym ce lem re for my eme ry tur dla służb mun du ro wych było

pro mo wa nie i do bre wy na gra dza nie do brze pra cu ją cych po li cjan tów.

Je stem pe wien, że wspól nie wy pra cu je my ta kie roz wią za nia, któ re

bę dą dla Was ko rzyst ne. Wa run kiem jest spo koj na i rze czo wa roz mo -

wa na ten te mat.

Chciał bym, ko rzy sta jąc z tej oka zji, zło żyć wszyst kim Po -
li cjant kom i Po li cjan tom oraz Pra cow ni kom Po li cji ży cze nia
spo koj nych i bez piecz nych świąt oraz wszel kiej po myśl no ści
w no wym, 2009, roku. �

zdj. Andrzej Mitura

Roz mo wa zo sta ła prze pro wa dzo na 16 grud nia 2008 r.

04-05.01:Layout 6  12/19/08  11:40 AM  Page 5



Ja ki bę dzie bu dżet Po li cji w 2009 ro ku? 
O ile wzro sną upo sa że nia
funk cjo na riu szy i pra cow ni ków?

– W pro jek cie bu dże tu wy dat ki Po li cji na rok 2009 okre ślo no

na kwo tę 9,169 mld zł – mó wi Piotr Żu cho wicz, ko or dy na tor Wy -

dzia łu Bu dże tu Biu ra Fi nan sów KGP. – W wa run kach po rów ny wal -

nych z ro kiem ubie głym jest to mniej o oko ło 200 mln zł. Po za

tym 58,2 mln zł, tj. środ ki okre ślo ne dla WSPol. w Szczyt nie, prze -

nie sio ne zo sta ły z bu dże tu Po li cji do MSWiA.

Ile dla po li cjan tów
W pro jek cie bu dże tu na rok 2009 uwzględ nio no wzrost mnoż ni ka

z 2,48 do 2,65, czy li o 0, 15 pkt proc. A tak że wzrost o 2 proc. kwo -

ty ba zo wej, z 1493,42 zł do 1523,29 zł. 

Ile dla ksc
Wy na gro dze nia oso bo we człon ków kor pu su służ by cy wil nej rów -

nież obej mie 2-pro cen to wy wzrost kwo ty ba zo wej (czy li

do 1873,84 zł). W pro jek cie bu dże tu Po li cji na rok 2009 są środ ki

na sfi nan so wa nie pro ce su war to ścio wa nia sta no wisk pra cy. Na to -

miast środ ki na do dat ki spe cjal ne po cho dzić bę dą z re zer wy ce lo -

wej bu dże tu pań stwa (wy ni ka to za pi sów, któ re zna la zły się

w usta wie o służ bie cy wil nej z 2007 r.). Do dat ki spe cjal ne, po dob -

nie jak w 2008 ro ku, na li cza ne bę dą od 1 stycz nia 2009 ro ku, a wy -

pła ca ne wte dy, kie dy Po li cja do sta nie z bu dże tu pań stwa pie nią dze

na ten cel.

Ile dla bez mnoż ni ko wych
Wy na gro dze nia oso bo we pra cow ni ków nie bę dą cych człon ka mi

kor pu su służ by cy wil nej wzro sną o 2 proc. Do dat ko wo bez mnoż ni -

ko wi otrzy ma ją po 200 zł brut to mie sięcz nie – obec nie jest to naj sła -

biej wy na gra dza na gru pa w Po li cji.

Sejm zde cy do wał
O środ kach fi nan so wych dla Po li cji w 2009 r. de cy du ją par la men -

ta rzy ści. Na le ży pa mię tać, że 30 li sto pa da 2008 r. ob ni żo ny zo stał

za kła da ny na 2009 rok wzrost pro duk tu kra jo we go brut to (PKB) –

z pla no wa ne go wcze śniej 4,8 do 3,7 – co wy ma ga ło prze kon stru owa -

nia ca łe go bu dże tu pań stwa.

– Bu dżet zo stał uchwa lo ny przez Sejm 5 grud nia – do da je Piotr

Żu cho wicz. – Ozna cza to, że nie bę dzie pro wi zo rium bu dże to we go.

Pod czas obo wią zy wa nia usta wy o fi nan sach pu blicz nych z 2005 r.,

a tak że po przed niej z 1998 r., nie zmie nio no usta wy bu dże to wej, ale

w 2009 r. sy tu acja ta mo że się zmie nić.

Wy na gro dze nia bę dą
Je że li w ska li pań stwa do cho dzi do za gro że nia fi nan sów pu blicz -

nych, np. z ty tu łu nie do stat ku do cho dów, któ re prze wi dy wa no, mi ni -

ster fi nan sów ma pra wo blo ko wać środ ki na wy dat ki. Mo że wstrzy mać

re ali za cję za dań fi nan so wa nych z bu dże tu pań stwa lub wy dać za kaz

dys po no wa nia czę ścią lub ca ło ścią pla no wa nych wy dat ków. Wy dat ki,

któ re pod le ga ją blo ko wa niu, usta la dys po nent czę ści bu dże to wej,

w przy pad ku Po li cji – mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji.

– Nie zda rzy ło się, aby blo ko wa no wy dat ki na upo sa że nia funk -

cjo na riu szy i wy na gro dze nia pra cow ni ków – do da je Piotr Żu cho -

wicz. – Pod ko niec 2002 r. z uwa gi na po ziom do cho dów mi ni ster

fi nan sów ogra ni czył środ ki na wy dat ki: pa li wo, in we sty cje, i po le -

cił, ja ko prio ry tet, fi nan so wać upo sa że nia, wy na gro dze nia i po chod -

ne od wy na gro dzeń. Po li cjan ci i pra cow ni cy nie po win ni oba wiać

się, że nie do sta ną upo sa żeń i wy na gro dzeń.

Se na to ro wie zgło si li 224 po praw ki do usta wy bu dże to wej. Gło so -

wa nia od by wa ły się 19 grud nia 2008 r., kie dy ten nu mer mie sięcz ni -

ka „Po li cja 997” był wy sy ła ny do dru ku. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
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Mi nus mi lio na zło tych

Pla no wa ne śred nie mie sięcz ne upo sa że nie w Po li cji w 2009 r. (brut to)

Funk cjo na riu sze 3729 zł
Kor pus służ by cy wil nej 2731 zł
Po zo sta li pra cow ni cy 2075 zł

258,2
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Spra wa Olew ni ka cd.
8 grud nia Sąd Ape la cyj ny w War sza wie utrzy mał ka rę do ży wot nie go

wię zie nia dla Ro ber ta Pa zi ka, za bój cy Krzysz to fa Olew ni ka. Po zo sta łe wy -

ro ki wo bec spraw ców po rwa nia Olew ni ka tak że zo sta ły utrzy ma ne. Wy -

rok jest pra wo moc ny.

Na to miast Wło dzi mie rzo wi Olew ni ko wi, ojcu po rwa ne go, po sta wio no

za rzut na ru sze nia nie ty kal no ści cie le snej pro ku ra to ra Grze go rza Pluty.

Do zda rze nia do szło na po cząt ku wrze śnia ub.r. w So po cie – Olew nik

miał pod czas czy ta nia akt rzu cić się na pro ku ra to ra i po bić go pię ścia mi.

Plu ta za sia dał w ze spo le ba da ją cym spra wę osób, któ re mo gły być zwią -

za ne z po rwa niem i śmier cią Krzysz to fa. Za znie wa że nie pro ku ra to ra

Wło dzi mie rzo wi Olew ni ko wi gro zi ka ra do trzech lat wię zie nia. �

AW

Unia w Ko so wie
Pol scy po li cjan ci w Ko so wie od grud nia ub.r. słu żą pod fla gą unĳ ną.

Mi sja Unii Eu ro pej skiej w Za kre sie Pra wo rząd no ści EU LEX 2 grud nia

ub.r. we szła w fa zę go to wo ści ope ra cyj nej, a ty dzień póź niej prze ję ła od -

po wie dzial ność od misji ONZ. 

1 grud nia wy le cia ła do Ko so wa XVI ro ta cja Jed nost ki Spe cjal nej Pol -

skiej Po li cji, któ ra ja ko pierw sza słu ży pod au spi cja mi UE. Do wód cą

110-oso bo wej jed nost ki jest mł. insp. Pa weł Ku row ski. W re gio nie jest

tak że 8 po li cyj nych eks per tów z Pol ski. 

Po la cy opu ści li ba zę w Ko sow skiej Mi tro wi cy i prze nie śli się do

ko szar wło skich ka ra bi nie rów w Prisz ti nie. �

P. Ost. 

Te le fon za ufa nia dla dzie ci i mło dzie ży
Od li sto pa da dzia ła bez płat ny, ogól no pol ski te le fon za ufa nia dla dzie -

ci i mło dzie ży 116 111. Jest prze zna czo ny dla po trze bu ją cych roz mo -

wy i wspar cia osób w wie ku od 7 do 18 lat. Nu mer jest ano ni mo wy.

Roz mo wy są pro wa dzo ne przez wy kwa li fi ko wa nych psy cho lo gów i pe -

da go gów. 

Pol ska uru cho mi ła tę li nię ja ko pią ta w Unii Eu ro pej skiej, po Cze -

chach, Ru mu nii, Sło wa cji i Wę grzech. Jej ob słu gą w na szym kra ju zaj -

mu je się Fun da cja Dzie ci Ni czy je, z któ rą KGP pod pi sa ła

po ro zu mie nie o współ pra cy w sy tu acjach bez po śred nio za gra ża ją cych

ży ciu lub zdro wiu te le fo nu ją ce go dziec ka, wy ma ga ją cych na tych mia -

sto wej in ter wen cji.

Z nu me ru moż na ko rzy stać od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach

od 12.00 do 20.00. Wię cej in for ma cji o li nii za ufa nia na

www.116111.pl �

AW

Bę dą płat ne nad go dzi ny?
30 li sto pa da 2008 r. za koń czył pra ce po wo ła ny przez gen. insp. An -

drze ja Ma te ju ka ze spół do opra co wa nia pro jek tu no wych roz wią zań

w za kre sie cza su służ by po li cjan tów oraz upo sa że nia i re kom pen sa ty

z tym zwią za nych.

Je go po wo ła nie by ło wy ni kiem ro ko wań w spo rze zbio ro wym mię dzy

ko men dan tem głów nym Po li cji a NSZZ Po li cjan tów. Ze spół prze ana li -

zo wał prze pi sy do ty czą ce cza su pra cy po li cjan tów, w tym za sa dy ewi -

den cji i norm, wy na gra dza nia za służ bę po nad przy ję tą nor mę

i re kom pen so wa nia służb w go dzi nach noc nych oraz dniach usta wo wo

wol nych od pra cy. Pro po zy cje zmian w usta wie o Po li cji prze sła no

do MSWiA. �

PK

W związ ku bez zmian
Zjazd spra woz daw czo -wy bor czy Nie za leż ne go Sa mo rząd ne go

Związ ku Za wo do we go Po li cjan tów w po ło wie grud nia 2008 r. wy -

bie rał no we wła dze. Prze wod ni czą cym za rzą du głów ne go zo stał po -

now nie An to ni Du da. De le ga ci wy bra li też sze ścio ro wi ce prze wod -

ni czą cych. NSZZ P to je dy ny zwią zek, któ ry zrze sza po li cjan tów. �

PK

Ko niec „pe ze tów”
Zgod nie z roz po rzą dze niem mi ni stra spra wie dli wo ści Zbi gnie wa

Ćwią kal skie go 1 stycz nia 2009 r. prze sta ło ist nieć Biu ro ds. Prze stęp -

czo ści Zor ga ni zo wa nej. Ści ga nie te go ro dza ju prze stęp czo ści oraz ko -

rup cji przej mą pro ku ra tu ry ape la cyj ne.

Li kwi da cję „pe ze tów” mia ła wpro wa dzić w 2010 r. no we la zmie -

nia ją ca usta wę o pro ku ra tu rach przy go to wa na przez mi ni stra Ćwią -

kal skie go, ale pro jekt utknął w ko mi sjach sej mo wych. Dla te go

mi ni ster wy dał roz po rzą dze nie, bez cze ka nia na de cy zje Sej mu. 

Biu ro ds. Prze stęp czo ści Zor ga ni zo wa nej mie ści ło się w War sza wie

i mia ło 10 wy dzia łów za miej sco wych. Po wsta ło w cza sie re for my wy -

mia ru spra wie dli wo ści za rzą dów PIS. �

AW

Wspól ne szko le nia BOA i GROM
Na po cząt ku grud nia ub.r. ko men dant głów ny Po li cji gen. insp. An -

drzej Ma te juk i do wód ca Jed nost ki Woj sko wej JW. 2305 płk Da riusz

Za wad ka pod pi sa li po ro zu mie nie, na mo cy któ re go BOA KGP

i GROM bę dą od by wać wspól ne szko le nia. W ra mach po ro zu mie nia

bę dą pro wa dzo ne m.in. za ję cia z roz po zna wa nia i neu tra li zo wa nia ła -

dun ków wy bu cho wych, ne go cja cji kry zy so wych, ana li zy kry mi nal nej

i do sko na le nia psy cho lo gów. Prze wi dzia ne są też szko le nia prze wod -

ni ków psów i tre su ra psów bo jo wych oraz wy mia na do świad czeń

w wy ko rzy sty wa niu tech nik wy so ko ścio wych w dzia ła niach an ty ter -

ro ry stycz nych i strze lec twie wy bo ro wym. �

AW

Ko pa li uczci wie
To był naj więk szy suk ces pił kar skiej dru ży ny KGP w Mi strzo stwach

Pol ski Służb Mun du ro wych. W grud niu w Miel nie pił ka rze wy wal czy -

li 4. miej sce i pu char Fa ir Play. Ty tuł naj lep sze go pił ka rza wy wal czył

Ma riusz Ber liń ski (z nr 10), a An drzej Ku czyń ski, zna ny bar dziej ja ko

„Puł kow nik”, zo stał uzna ny za naj lep sze go tre ne ra. Gra tu lu je my. �

IF
zdj. ar chi wum dru ży ny
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Ze spół skła dał się mię dzy in ny mi

z dwóch ko men dan tów wo je wódz kich,

dy rek to rów biur: praw ne go, fi nan sów,

kadr i szko le nia, do wód ców od dzia łów pre -

wen cji, ko men dan ta miej skie go, ko men dan -

ta ko mi sa ria tu, na czel ni ków wy dzia łów

w KWP, przed sta wi cie la związ ków za wo do -

wych.

Za da niem ze spo łu by ła oce na spo so bu po -

dzia łu pie nię dzy w ro ku 2008 i za pro po no -

wa nie pod wyż ki na rok 2009. Ubie gło rocz ny

skoń czy ła się na de sła niem do KGP oko ło

3 ty się cy sztuć ców.

Na ten rok usta wa mo der ni za cyj na prze -

zna cza mniej pie nię dzy niż po przed nio. Za -

ło żo no wzrost kwo ty ba zo wej o 0,17, co da je

łącz ną su mę 291 mln zło tych. Ozna cza to

prze cięt nie 234 zł brut to na jed ne go po li -

cjan ta, nie li cząc trzy nast ki. Po nad to pro jekt

bu dże tu za kła da wzrost kwo ty ba zo wej

z obec ne go 1493,40 do 1523,29 zł. Za pro po -

no wa ne przez ze spół wyż sze mnoż ni ki bę dą

po mno żo ne wła śnie przez tę więk szą kwo tę

ba zo wą. Pro jekt sto sow ne go roz po rzą dze nia

prze sła no już do MSWiA.

Pre zen ta cja mul ti me dial na z pro po zy cja -

mi zmian znaj du je się na stro nie isp.po li -
cja.pl. �

PCh
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Co wy pra co wał ze spół

� Wzrost mnoż ni ka kwo ty ba zo wej w więk szo ści grup za sze -
re go wa nia, nie za leż nie od wiel ko ści jed nost ki, o 0,10. Wy -
jąt kiem są gru py 13. i 15. (m.in. dy rek to rzy biur KGP i ich
za stęp cy), w któ rych wzrost ten wy no sił by 0,05, a tak że
gru pa 5., w któ rej mnoż nik wzrósł by o 0,15. 

� Pod nie sie nie do dat ków służ bo wych i funk cyj nych po li cjan -
tom za sze re go wa nym w gru pach od 2. do 10. Środ ki 
po zo sta łe po wpro wa dze niu zmian mia ły by zo stać wy-
ko rzy sta ne wy łącz nie na pod nie sie nie do dat ków w tych 
wła śnie gru pach.

� Służ ba dy żur na:
1) w KPP, KMP i KRP oraz ko mi sa ria tach Po li cji o licz bie

eta tów wyż szej niż 60 dy żur ni otrzy ma li by 8. gru pę za -
sze re go wa nia (obec nie 7.) za stęp cy dy żur nych zaś 6.
(obec nie 5.),

2) w po zo sta łych ko mi sa ria tach Po li cji dy żur ni za sze re go -
wa ni byliby w gru pie 6. (obec nie 5.),

3) po moc ni cy dy żur nych za sze re go wa ni by li by w gru pie 4.
(obec nie gru pa 3.).

� OPP, SPPP i SPAP:
1) po moc ni cy do wód ców od dzia łu i le ka rze otrzy ma li by 9.

gru pę (obec nie 7.), z jed no cze snym pod nie sie niem
stop nia eta to we go z nad ko mi sa rza do pod in spek to ra,

2) do wód cy kom pa nii zo sta li by za sze re go wa ni w gru pie 8.
(obec nie 7.), z pod nie sie niem stop nia eta to we go z nad -
ko mi sa rza do pod in spek to ra,

3) za stęp cy do wód ców kom pa nii zo sta li by za sze re go wa -
ni w 7. gru pie (obec nie 6.),

Pro po zy cje podwyżek, nad którymi pracował ze spó ł od 27 mar ca 2008 r.:

4) za pro po no wa no utwo rze nie sta no wi ska dy żur ne go
OPP w 6. gru pie za sze re go wa nia i stop niu eta to wym 
ko mi sa rza,

5) do wód cy plu to nów zo sta li by za sze re go wa ni w 6. gru -
pie (obec nie 5.),

6) do wód cy dru żyn zo sta li by za sze re go wa ni w 4. gru pie
(obec nie 3.),

7) pie lę gniar ki i ra tow ni cy me dycz ni zo sta li by za sze re go -
wa ni w 3. gru pie (obec nie 2.), z jed no cze snym pod wyż -
sze niem stop nia eta to we go ze star sze go sier żan ta
do sier żan ta szta bo we go.

� In ne no we sta no wi ska:
1) tech nik kry mi na li sty ki (5. gru pa za sze re go wa nia), 
2) kon tro ler ru chu dro go we go (4. gru pa),
3) prze wod nik psa służ bo we go (4. gru pa). Sto pień eta to -

wy dla tych sta no wisk to aspi rant szta bo wy.

� W KPP, KMP i KRP oraz ko mi sa ria tach Po li cji o licz bie eta -
tów po wyż szej 60 za pro po no wa no zmia ny nazw sta no wisk
do tych cza so wych na czel ni ków sek cji i ich za stęp ców
na na czel ni ków wy dzia łów i ich za stęp ców.

� Wpro wa dze nie gru py 16. (sto pień do ce lo wy nad in spek to -
ra) dla ko men dan tów wo je wódz kich Po li cji i dy rek to ra
CBŚ. W gru pie 15. (do tych czas 14., ze stop niem do ce lo -
wym in spek to ra) ma ją się zna leźć dy rek to rzy po zo sta łych
biur, w tym tak że BSW. No wa gru pa 14. (ze stop niem do -
ce lo wym in spek to ra) ma być prze zna czo na dla za stęp -
ców ko men dan tów wo je wódz kich i za stęp ców dy rek to ra
CBŚ.

2009 to ostatni rok funkcjonowania ustawy modernizacyjnej, która
przewidywała trzy coroczne podwyżki dla policjantów. 
Od końca marca 2008 roku nad podziałem pieniędzy pracował zespół
pod przewodnictwem nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego, zastępcy
komendanta głównego Policji.

po dział spo wo do wał fer ment w śro do wi sku

po li cyj nym. Część po li cjan tów po czu ła się

skrzyw dzo na, tym bar dziej że za po wia da ne

wcze śniej w me diach śred nie su my pod wyż -

ki ni jak się mia ły do rze czy wi ste go wzro stu

ich upo sa że nia (pi sa li śmy o tym w mar -

cu 2008 r., w ar ty ku le „Gdzie te pięć set zło -

tych?”). Nie za do wo le nie de mon stro wa no

mię dzy in ny mi w oko ło 200 li stach i pe ty -

cjach prze sła nych do ko men dy głów nej. Za -

pro po no wa na na IFP „ope ra cja wi de lec”
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Pro po zy cje podwyżek (według grup)

*wysokość brutto z zakładaną w projekcie ustawy budżetowej 2-procentową waloryzacją kwoty bazowej

W y na gro dze nia pra cow ni ków, oce -

na war to ścio wa nia sta no wisk, stan

go spo darstw po moc ni czych by ły

głów ny mi te ma ta mi spo tka nia kie row nic twa

KGP i przed sta wi cie li cy wil nych związ ków

za wo do wych w Po li cji (ZZPC MSWiA,

NSZZ PC, ZZPP, NZZP, NSZ ZPC „Kon -

tra”), któ re od by ło się pod ko niec ub.r. 

– Pra cow ni cy są naj sła biej opła ca ną gru pą

w Po li cji – mó wi li związ kow cy. – Do ty czy to

za rów no za trud nio nych w kor pu sie służ by cy -

wil nej, jak i na eta tach bez mnoż ni ko wych.

Szcze gól nie ni skie upo sa że nia ma ją pra cow -

ni cy w ko men dach miej skich i po wia to wych,

tam mnoż ni ki kształ tu ją się w gra ni cach 0,83.

– To wy nik wie lo let nich za nie dbań po li ty -

ki pła co wej, ale też ka dro wej, wo bec pra cow -

ni ków na sze go re sor tu – mó wił Krzysz tof

Ko śla, prze wod ni czą cy ZK ZZPC MSWiA

ds. Po li cji, BOR, MSWiA. – Lu dzie pod no szą

kwa li fi ka cje, ale nie ma ją szan sy na awans,

po zo sta ją na ni skich eta tach. 

Związ kow cy zwra ca li uwa gę, że co raz wię -

cej wy kształ co nych, do brych fa chow ców od -

cho dzi z Po li cji ze wzglę du na ni skie za rob ki.

– Dla cze go nie wy ko rzy sta ne środ ki z re -

zer wy bu dże to wej zwra ca ne są do bu dże tu

pań stwa? – py ta ła Gra ży na Do ma ga ła, p.o.

prze wod ni czą ce go KK ZZPP w Ka to wi cach.

– Czy nie moż na prze zna czyć ich na wy na -

gro dze nia pra cow ni ków?

Eli za Wój cik, dy rek tor Biu ra Fi nan sów

KGP, stwier dzi ła, że jest to nie moż li we, gdyż

środ ki z re zer wy bu dże to wej moż na wy ko -

rzy stać tyl ko na ce le za pi sa ne w usta wie. Te,

któ re zo sta ją, mu szą być zwró co ne do bu dże -

tu pań stwa. W prze ciw nym ra zie zła ma no by

dys cy pli nę bu dże to wą.

– Chce my lu dziom go dzi wie pła cić, nie

mo że my jed nak po stę po wać nie zgod nie

z pra wem – prze ko ny wał gen. insp. An drzej

Ma te juk, ko men dant głów ny Po li cji. 

Ży wo dys ku to wa no rów nież na te mat

prze pro wa dzo ne go w 2008 r. war to ścio wa nia

sta no wisk pra cy ksc w Po li cji. Przed sta wi cie -

le związ ków za wo do wych mó wi li o bra ku

obiek ty wi zmu ko mi sji war to ściu ją cych,

szcze gól nie w ko men dach po wia to wych,

gdzie oce nie pod da wa no kon kret ne oso by,

a nie sta no wi ska. 

– Po li cja, zresz tą jak wszyst kie urzę dy

w kra ju, pierw szy raz mia ła do czy nie nia

z war to ścio wa niem – stwier dził pod insp.

Krzysz tof Łasz kie wicz, dy rek tor Biu ra Kadr

i Szko le nia KGP. – Każ da jed nost ka prze pro -

wa dza ła je sa mo dziel nie. Sta ra my się wy pra -

co wać pew ne stan dar dy, war to ścio wa nie jest

bo wiem pro ce sem cią głym.

Związ kow cy py ta li też o lo sy go spo darstw

po moc ni czych w Po li cji. Czy, o czym mó wi

się od daw na, zo sta ną zli kwi do wa ne? I co sta -

nie się z ich pra cow ni ka mi, któ rych jest pra -

wie 1400?

– Nie ma jesz cze roz wią zań usta wo wych

– po wie dział nad insp. Hen ryk Tu siń ski,

zastępca ko men dan ta głów ne go Po li cji. 

– Na pew no część go spo darstw prze sta nie

ist nieć, część dzia łal no ści mu si my zli kwi do -

wać, np. za kła dy re mon to wo -bu dow la ne,

usłu gi ho te lar skie. Z ra cji na szych za dań

usta wo wych nie by ło by do brze, że by śmy

stra ci li nie któ re obiek ty. Chce my, aby prze -

ję ły je szko ły Po li cji i ko men dy wo je wódz -

kie. Chcie li by śmy, aby lu dzie nie stra ci li

pra cy. Nie wia do mo jed nak, czy to się uda.

W każ dym ra zie czyn nik ludz ki bie rze my

pod uwa gę. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK

Co dalej pracowniku
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–T a kie roz wią za nie nie jest moż li we,

do pó ki ma my w Po li cji kil ka ty się -

cy wa ka tów – mó wi nad insp. Ar ka -

diusz Pa weł czyk, pierw szy za stęp ca

ko men dan ta głów ne go Po li cji do spraw pre -

wen cji. – Każ dy mo że spy tać, cze mu Po li cja

nie za dba naj pierw o uzu peł nie nie tych bra -

ków, a ubie ga się o fun du sze na no wy ro dzaj

służ by.

W 2007 ro ku do peł ni usta wo we go li mi tu

bra ko wa ło pra wie 7 tys. funk cjo na riu szy, rok

póź niej (1 li sto pa da 2008 r.) już tyl ko oko ło

4 tys. Po uwzględ nie niu wy ni ków re kru ta cji

w ra mach pro ce du ry kon kur so wej (22 grud -

wa nie w pra cę by ło róż ne. Na peł ne moż na

by ło li czyć u 30–40 proc., tych, któ rzy my -

śle li o zwią za niu swo jej za wo do wej przy szło -

ści z Po li cją. Po zo sta li po pro stu od ra bia li

woj sko. Nie ba ga te li zu je my jed nak te go, że

ich za brak nie. Szko da. Ma my jed nak do dys -

po zy cji 4500 eta tów cy wil nych, któ re do -

tych czas „wpom po wa ła” w Po li cję usta wa

o mo der ni za cji, i ko lej nych 500 prze wi dzia -

nych w ro ku 2009. W sied miu z dzie wię ciu

gar ni zo nów, w któ rych funk cjo nu je służ ba

kan dy dac ka, w ra mach „Pro gra mu mo der ni -

za cji Po li cji...” przy zna nych zo sta ło znacz nie

wię cej eta tów pra cow ni czych, niż wy no sił

stan za trud nie nia w tej służ bie (kan dy dac -

kiej – red.). Ro lą ko men dan tów wo je wódz -

kich jest ich od po wied nie za go spo da ro wa nie,

a więc prze zna cze nie, z pew no ścią nie

wszyst kich, bo to nie moż li we, ale więk szo ści

z nich na ucy wil nia nie nie któ rych sta no wisk

i prze no sze nie eta tów mun du ro wych, po li -

cjan tów zza biu rek, do służ by li nio wej. Tą

dro gą mo że my zni we lo wać licz bę wa ka tów

oraz wy ga sa ją cą służ bę kan dy dac ką.

Dwa gar ni zo ny, w któ rych licz ba otrzy ma -

nych eta tów pra cow ni czych jest mniej sza niż

stan za trud nie nia w służ bie kan dy dac kiej, to

wo je wódz two ślą skie (gdzie jed nak róż ni ca

jest nie wiel ka – 254:242 – śred nia z lat

2007–2008) oraz Ko men da Sto łecz na Po li cji

(1576:180 – rów nież śred nia z 2007–2008).

Szcze gó ło wo sy tu ację w dzie wię ciu gar ni zo -

nach ko rzy sta ją cych ze wspar cia służ by kan -

dy dac kiej ob ra zu je ta be la.
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Dolnośląskie 144 120 132 209 32 241 112 353

Kujawsko-pomorskie 66 96 81 217 37 254 79 333

Łódzkie 138 102 120 220 11 231 85 316

Małopolskie 198 193 195 196 22 218 97 315

Pomorskie 163 152 157 180 16 196 49 245

Śląskie 241 267 254 178 29 207 35 242

Wielkopolskie 196 201 199 230 18 248 40 288

Zachodniopomorskie 0 87 44 97 16 113 66 179

KSP w Warszawie 1977 1175 1576 113 21 134 46 180

Razem 3123 2393 2758 1640 202 1842 609 2451

Razem
2007 r. i 2008 r.ksc 2008 r.

Razem

stanowiska
nieobjęte

mnożnikowym
systemem

wynagrodzeń

kscŚrednio 
2007 r. i 2008 r.2008 r.2007 r.

Województwo*

Służba kandydacka – stan zatrudnienia Etaty pracownicze przyznane w ramach „Programu modernizacji Policji...”

2007 r.
Średnia dot. wybranych m-cy:

– styczeń, lipiec, grudzień – 2007 r.
– styczeń, lipiec, listopad – 2008 r.**

Koniec zastępczej – 
co w zamian?

*W tabeli wyszczególniono tylko te województwa, w których występuje służba kandydacka.
**Dane liczbowe dotyczące średniego zatrudnienia zostały zaokrąglone. źródło: BKiS KGP

Wojsko Polskie przechodzi na zawodowstwo – poboru już nie będzie. Jak
Policja poradzi sobie z przyszłym brakiem służby kandydackiej (zastępczej)?
Pierwszym pomysłem na jej zastąpienie była służba kontraktowa, ale...

nia 2008 r.) i przy jęć po od by ciu służ by kan -

dy dac kiej w OPP (29 grud nia 2008 r.) licz ba

wa ka tów na ko niec 2008 ro ku wy nio sła nie -

speł na 2,8 tys. osób. Prze wi dy wa na licz ba

wa ka tów w ro ku 2009 to 3–3,5 tys. osób.

RE CEP TĄ USTA WA...
W 2008 ro ku służ bę kan dy dac ką w Po li cji

peł ni ły (śred nia z wy bra nych mie się cy: sty -

czeń, li piec, li sto pad) 2393 oso by (o 730

mniej niż rok wcze śniej).

– Zda je my so bie spra wę, że nie by li to po -

li cjan ci w peł nym te go sło wa zna cze niu –

mó wi nad insp. Pa weł czyk. – Ich za an ga żo -
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dla ca łej Po li cji. Po li cjan ci z mniej szych

ośrod ków bę dą mie li oka zję ze tknąć się

na przy kład z za bez pie cze nia mi im prez na

wiel ką ska lę i tym po dob ny mi pro ble -

ma mi, cha rak te ry stycz ny mi dla du żych

miast. To był by do bry chrzest bo jo wy, 

ko niecz ny, je śli chce my mieć do brze prze -

szko lo nych funk cjo na riu szy. Oba ele men -

ty: zmniej sze nie wa ka tów i szko le nie

po win ny roz wią zać pro blem bra ku służ by

kan dy dac kiej. �

PRZEMYSŁAW KACAK
zdj. Andrzej Mitura

– Nie na le ży jed nak au to ma tycz nie pod -

cho dzić do po da nych w niej war to ści – mówi

pod insp. Krzysz tof Łasz kie wicz, dy rek tor

Biu ra Kadr i Szko le nia KGP. – To, że da ny

ko men dant do tych czas do stał, i do sta nie

w 2009 ro ku, wię cej eta tów pra cow ni czych

z usta wy o mo der ni za cji Po li cji, niż miał

funk cjo na riu szy w służ bie kan dy dac kiej, nie

ozna cza oczy wi ście, że bę dzie mógł w ca ło -

ści prze zna czyć je na ucy wil nie nie eta tów

po li cyj nych i za stę po wa nie lu ki po służ bie

kan dy dac kiej. Usta wa o mo der ni za cji, choć

do bra, nie prze wi du je wol nych środ ków

na bie żą cą ob słu gę pod ję tych pro jek tów.

Ozna cza to, że na przy kład roz po czy na jąc in -

we sty cję bu dow la ną, sa mi mu si my stwo rzyć

no we sta no wi sko pra cy in spek to ra nad zo ru.

To jed nak tyl ko ma ła część eta tów pra cow ni -

czych, resz tę można prze zna czyć na ucy wil -

nia nie.

I STA ŻE
Rzut oka na ta be lę po zwa la zo rien to wać się,

że brak służ by kan dy dac kiej tak na praw dę

bę dzie bo le snym pro ble mem tyl ko dla Ko -

men dy Sto łecz nej Po li cji. W tym gar ni zo nie

w ostat nich la tach słu ży ła po ło wa lu dzi od ra -

bia ją cych w Po li cji woj sko. Tym cza sem 

w ra mach „Pro gra mu mo der ni za cji Po li cji...”

do tych czas do stał on zni ko mą licz bę eta tów

pra cow ni czych, le d wie 180. Ko men dant

stołeczny nie ma więc ta kich moż li wo ści, jak

in ni sze fo wie gar ni zo nów po sił ku ją cych się

służ bą kan dy dac ką.

– Mię dzy in ny mi wy ga sa nie służ by kan -

dy dac kiej sta ło się przy czyn kiem do prac

nad mo dy fi ka cją wstęp ne go szko le nia –

mó wi nad insp. Pa weł czyk. – Z my ślą 

zwła śnie o po zba wio nej tej służ by KSP pla -

nu je my wpro wa dze nie do pro gra mu kur su

pod sta wo we go oko ło 7-ty go dnio we go sta -

żu w du żych aglo me ra cjach. Sto li cy po mo -

gło by to roz wią zać pro blem lu ki po służ bie

za stęp czej, a za ra zem by ło by z ko rzy ścią
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Mam po mysł
nad insp. Da riusz Biel, ko men dant wo je wódz ki Po li cji w Ka to wi cach:
– Rocz nie do służ by kan dy dac kiej przyj mo wa li śmy w na szym wo je wódz twie śred -
nio 300–350 osób. Wa ka tów ma my oko ło 400. Ich uzu peł nie nie już da nam licz bę po -
li cjan tów lek ko prze wyż sza ją cą licz bę funk cjo na riu szy za trud nia nych w służ bie
kan dy dac kiej. Dru ga rzecz to zmo dy fi ko wa ny pro ces szko le nia wstęp ne go opra co -
wy wa ny przez Ko men dę Głów ną Po li cji. Pro po nu je się, by słu cha cze kur su pod sta -
wo we go od by wa li 2-mie sięcz ne sta że w wiel kich aglo me ra cjach. Po szedł bym
jesz cze da lej. Dla funk cjo na riu szy, któ rzy do bro wol nie zgło szą ak ces do od dzia łów
pre wen cji, ten staż mógł by zo stać prze dłu żo ny na wet do sze ściu mie się cy, ale
przy jed no cze snym za gwa ran to wa niu im miej sca peł nie nia służ by w OPP po ukoń -
cze niu szko le nia pod sta wo we go.

Nie zabraknie
policjantów
insp. Adam Mularz, komendant
stołeczny Policji:
– W War sza wie w służ bie kan dy dac -
kiej po win no być 2500 po li cjan tów,
ale obec nie jest ich nie co po nad
600. Jed nak nie de mo ni zo wał bym, że 
po li cjan tów na uli cach za brak nie.
Przede wszyst kim znacz nie zmniej -
sza my licz bę wa ka tów. Po za tym
zmie nia my tak ty kę peł nie nia służ by
przy ochro nie obiek tów po li cyj nych
i pla có wek dy plo ma tycz nych. Li czę
tak że, że doj dzie do skut ku pro jekt
od by wa nia prak tyk w od dzia łach pre -
wen cji przez po li cjan tów bez po śred -
nio po kur sie pod sta wo wym. Po ziom
bez pie czeń stwa się nie ob ni ży, po nie -
waż na uli cach bę dzie tyle sa mo po li -
cjan tów.
Sa mo rząd war szaw ski nie bę dzie już
w przy szłym ro ku fi nan so wał służ by
po li cjan tów, co ozna cza, że bę dzie my
mie li więk sze kosz ty bu dże to we, ale
nie ma kło po tu, po nie waż ma my
mniej po li cjan tów w od dzia łach pre -
wen cji. 15 grudnia 2008 r., Piaseczno k. Warszawy. To już ostatni nabór do służby kandydackiej
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Cho dzi o gło śną spra wę sprzed dwóch lat i dwóch

funk cjo na riu szy pu blicz nych: To ma sza Se ra fi na,

by łe go dy rek to ra De par ta men tu Bez pie czeń stwa

Pu blicz ne go MSWiA, i Wal de ma ra Płoń skie go, by łe go

sze fa sto łecz ne go ko mi sa ria tu ko le jo we go. To on

na proś bę Se ra fi na w środ ku no cy wy słał pod czas służ -

by dwój kę po li cjan tów, że by od wieź li dy rek to ra do do -

mu, do Sie dlec. Sierż. To masz Twar do i st. post. Ju sty na

Za wad ka w dro dze po wrot nej zgi nę li. Sąd uznał, że ów -

cze sny ko men dant i ów cze sny dy rek tor prze kro czy li

upraw nie nia.

Oskar że ni od po wia da li z wol nej sto py. Nie po ja wi li

się w są dzie pod czas ogła sza nia wy ro ku.

– Mój klient bar dzo prze ży wa tę spra wę, czu je się

mo ral nie od po wie dzial ny i nie chciał uczest ni czyć

w tych ner wach – tłu ma czył obroń ca Wal de ma ra Płoń -

skie go.

– To sy tu acja dra ma tycz na i stre su ją ca. Chciał być

sam – mó wił obroń ca To ma sza Se ra fi na.

19 grud nia 2008 ro ku ro dzi ny po li cjan tów wy szły z sa -

li roz praw nie za do wo lo ne.

– Ten wy rok na sze go ży cia nie zmie ni. Mę ża i oj ca

nic nam nie zwró ci. Po zo stał ból, pust ka i cier pie nie –

mó wi ła po wy ro ku Ka ta rzy na Twar do, wdo wa po po li -

cjan cie. – Ale rok w za wie sze niu w po rów na niu ze

śmier cią mo je go mę ża? Jak to wy glą da? Po zo sta je mi tyl -

ko cie szyć się, że nie zo sta li unie win nie ni.

– Za ma ły wy rok. Se ra fin po wi nien sie dzieć. To on

jest głów nym wi no waj cą, on na mó wił wszyst kich – de -

ner wo wał się Hen ryk Za wad ka, oj ciec Ju sty ny.

WY PA DEK
Ta kiej sa mej ka ry – ro ku w za wie sze niu na trzy la ta, żą -

da ła pro ku ra tu ra. Oprócz te go pię cio let nie go za ka zu

zaj mo wa nia sta no wisk kie row ni czych. We dług pro ku ra -

tu ry oskar że ni prze kro czy li upraw nie nia, dzia ła jąc tym

sa mym na szko dę in te re su pry wat ne go i pu blicz ne go.

Pry wat ne go – bo do szło do wy pad ku i zgi nę li po li cjan -

ci. Pu blicz ne go – bo te ren pod le gły ko mi sa ria to wi ko le -

jo we mu zo stał po zba wio ny nie zbęd nej ochro ny. Sąd

zgo dził się z pro ku ra tu rą tyl ko czę ścio wo.

– Ab so lut nie nie do szło do na ru sze nia in te re su pry -

wat ne go – mó wi ła sę dzia Mo ni ka Łu ka sze wicz, pod kre -

śla jąc kil ka krot nie, że oskar żo nych nie moż na obar czać

od po wie dzial no ścią za śmierć po li cjan tów. – Dla opi nii

pu blicz nej ist nie je zwią zek przy czy no wo-skut ko wy:

padł roz kaz – wy je cha li – zgi nę li. Je śli nie by ło by po le -

ce nia, nie by ło by wy pad ku. Ale ta kich „je śli nie” jest

wię cej. Je śli ko men dant nie wy dał by po le ce nia..., je śli
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Rok w za wie sze niu

Tomasz Serafin
(z lewej) i Waldemar
Płoński odpowiadali
z wolnej stopy
i na ogłoszenie
wyroku nie przyszli
do sądu. Na zdjęciu:
ostatnia rozprawa
przed wyrokiem,
17 grudnia 2008 roku

Radiowóz potraktowali jak taksówkę, a policjantów jak
taksówkarzy. Warszawski sąd skazał ich na rok pozbawienia
wolności w zawieszeniu na trzy lata.
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po li cjan ci nie przy szli by do pra cy... Na dro dze do skut -

ku jest wie le przy czyn. Mo że my je tak prze su wać.

W pra wie obo wią zu je teo ria ade kwat ne go związ ku przy -

czy no we go, czy li sku tek mu si być na stęp stwem okre -

ślo ne go czy nu – mó wi ła sę dzia.

W tej sytuacji, we dług są du, nie ma mo wy o żad nym

związ ku przy czy no wo-skut ko wym. Je śli by ta ki był, trze -

ba by ło by przy jąć, że oskar że ni są win ni nie umyśl ne go

spo wo do wa nia śmier ci. Tym cza sem w żad nym ra zie nie

moż na po wie dzieć, że oskar że ni chcie li ta kie go skut ku.

– Wy pa dek, któ ry miał miej sce, jest wy ni kiem nie -

szczę śli we go zbie gu oko licz no ści – mó wi ła sę dzia. 

ZA GRO ŻE NIE
Co do te go, że Se ra fin i Płoń ski na ru szy li in te res pu -

blicz ny, sę dzia nie mia ła wąt pli wo ści. Se ra fin dla te go,

że pod że gał Płoń skie go, Płoń ski, bo wy dał po le ce nie

wy da nia ra dio wo zu i od de le go wa nia dwóch po li cjan tów

do ce lów pry wat nych. 

– To by li funk cjo na riu sze, któ rzy pa tro lo wa li te ren,

ich za da niem by ło za pew nie nie po rząd ku. Fakt, że

wów czas, pod ich nie obec ność nie do szło do szko dy

w in te re sie pu blicz nym, ni cze go nie zmie nia – mó wi ła

sę dzia, tym ra zem do obroń ców oskar żo nych, we dług

któ rych brak za ist nie nia szko dy świad czy o tym, że sy -

tu acja nie by ła na ty le nie bez piecz na.

– Nie by ło szko dy, ale by ło za gro że nie – tłu ma czy ła

sę dzia. – Po zby cie się jed ne go pa tro lu ozna cza, że in ny

pa trol mu si obejść dwa ra zy ty le, rza dziej bę dzie w da -

nym miej scu, ktoś nie zo sta nie za trzy ma ny, ko muś nie

zo sta nie udzie lo na po moc.

Obro na do wo dzi ła, że za nim Płoń ski ob jął ko mi sa riat

ko le jo wy i te raz, kie dy go już tam nie ma, ob sa da jest

mniej sza i wy star cza. We dług są du ar gu men ta cja ta ka

nie ma żad ne go zna cze nia. Wię cej: jest od wró ce niem

lo gi ki. 

– To, że tak by ło wcze śniej al bo że tak jest dzi siaj,

jest wy ni kiem sy tu acji fi nan so wej, ad mi ni stra cyj nej,

kon dy cji re sor tu. Gdy by tam by ły trzy oso by, pew nie też

by ko mi sa riat funk cjo no wał, ale to zu peł nie in na sy tu -

acja. Tu ktoś zde cy do wał, że by uszczu plić skład, bo

trze ba ko goś in ne go od wieźć do do mu – mó wi ła sę dzia. 

Przy po mnia ła też tam tą roz mo wę, z go dzi ny 1: 22

w no cy z 1 na 2 grud nia 2006 ro ku. Se ra fin za dzwo nił

do Płoń skie go, obu dził i za py tał: Czy mógł byś mi po -

móc? 

– Jak so bie tę po moc wy obra żał? Że ko men dant wsią -

dzie do sa mo cho du i go od wie zie? Że za pła ci za je go

tak sów kę? Sy tu acja wy glą da tak, że są zna jo my mi i on

sta wia ko le gę w dość nie zręcz nej sy tu acji, wi dzi, jak ten

or ga ni zu je dla nie go po moc i nie re agu je – mó wi ła sę -

dzia. – Mu siał wie dzieć, że od wo że nie go do do mu nie

jest obo wiąz kiem służ bo wym po li cjan tów. Wie dział, że

to prze kro cze nie upraw nień. Był by łym funk cjo na riu -

szem, urzęd ni kiem MSWiA.

PRZY ZWO LE NIE
– Czy by li by śmy tak kry tycz ni w sto sun ku do oskar żo -

nych, gdy by ci po li cjan ci ży li? Czy nie po wie dzie li by -

śmy wów czas o ko men dan cie ko mi sa ria tu: za cho wał się

przy zwo icie? Czy nie jest tak, że zmie nia my zda nie

w kon tek ście skut ków? – py tał pod czas mo wy obroń -

czej ad wo kat Płoń skie go. 

Sę dzia przy zna ła, że w Pol sce ist nie je spo łecz ne przy -

zwo le nie na za cho wa nie, za któ re zo sta li ska za ni oskar -

że ni. 

– Je śli ktoś peł ni funk cję pu blicz ną, to po ja wia się py -

ta nie, ja kie masz upraw nie nia, co mo żesz za ła twić dla

sie bie, zna jo mych, ro dzi ny. Tym cza sem peł nie nie funk -

cji pu blicz nej wy ma ga nie ska zi tel ne go cha rak te ru, pra -

cy, przed kła da nia in te re su pu blicz ne go nad wła sny

– mó wi ła sę dzia. – Dla te go nie mo że my mó wić, że za -

cho wa nie oskar żo nych jest w stop niu zni ko mym spo -

łecz nie szko dli we. Trze ba wy po środ ko wać. Mię dzy

la rum, że oni są win ni śmier ci, a sta no wi skiem, że nic

się nie sta ło.

Wy rok nie jest pra wo moc ny. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. An drzej Mi tu ra
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– Pozostaje mi tylko cieszyć się, że nie zostali
uniewinnieni – mówiła po usłyszeniu wyroku 
Katarzyna Twardo, wdowa po Tomaszu.
– Za mały wyrok. Serafin powinien siedzieć. To on jest
głównym winowajcą, on namówił wszystkich –
denerwował się Henryk Zawadka, ojciec Justyny

Blue ta xi
Do tra ge dii do szło 2 grud nia 2006 ro ku. Sierż. To masz Twar do i st. post.
Ju sty na Za wad ka na po le ce nie Wal de ma ra Płoń skie go, ko men dan ta ko -
mi sa ria tu ko le jo we go na war szaw skim Dwor cu Cen tral nym, po je cha li
do Sie dlec od wieźć ówe cze sne go dy rek to ra w MSWiA To ma sza Se ra fi na.
Dy rek tor zbyt dłu go zo stał na im pre zie an drzej ko wej i spóź nił się na ostat -
ni po ciąg do do mu. Za dzwo nił więc do ko le gi, ko men dan ta ko mi sa ria tu
ko le jo we go, z któ rym do nie daw na pra co wał, i po pro sił o pod wie zie nie
do do mu. Wal de mar Płoń ski ka zał po li cjan tom pod rzu cić dy rek to ra
do Sie dlec. Pół to rej go dzi ny póź niej Se ra fin był w do mu. Po li cjan ci zgi nę -
li w dro dze po wrot nej. Ich po lo nez wpadł do przy droż ne go roz le wi ska rze -
ki Ko strzyń, w oko li cach miej sco wo ści Boj mie i Ja god ne, nie da le ko
Sie dlec. Uto nę li w ba gnie. Od na le zio no ich po trzech dniach.

Awansowani pośmiertnie: mł. asp. To masz Twar do – czte ry la ta służ by,
osie ro cił żo nę i trzy let nią cór kę We ro ni kę, sierż. Ju sty na Za wad ka – dwa
la ta służ by, osie ro ci ła ro dzi ców. 

Wal de mar Płoń ski i To masz Se ra fin zo sta li zwol nie ni z Po li cji.
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Wszyscy na sprzedaż?
Przemiany, które zaszły w Polsce po 1989 r., spowodowały pojawienie się procederu – wcześniej

prawie nieznanego – handlu ludźmi. Obecnie jesteśmy krajem, z którego nie tylko pochodzą ofiary, 
ale także terytorium, przez które ofiary z Europy Wschodniej transportowane są na zachód.

I wreszcie miejscem docelowym dla osób ze wschodu i południa Europy. 
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Jed nym z naj waż niej szych ak tów praw nych pod pi sa nych i ra ty fi ko -

wa nych przez Pol skę jest Pro to kół o za po bie ga niu, zwal cza niu oraz
ka ra niu za han del ludź mi, w szcze gól no ści ko bie ta mi i dzieć mi (tzw.

Pro to kół z Pa ler mo), uzu peł nia ją cy Kon wen cję Na ro dów Zjed no czo nych

prze ciw ko mię dzy na ro do wej prze stęp czo ści zor ga ni zo wa nej. Znaj du je się

w nim de fi ni cja ter mi nu „han del ludź mi”, któ rej pol ski ko deks kar ny nie

za wie ra. A sa mo okre śle nie „han del ludź mi” w k.k. uży te jest tyl ko raz,

w ar ty ku le 253 par. 1, któ ry jest – jak pod kre śla ją praw ni cy – ma ło pre cy -

zyj ny.

OSTROŻ NE ORZECZ NIC TWO
Zgod nie z Kon sty tu cją RP ra ty fi ko wa ne umo wy mię dzy na ro do we sta no -

wią część pol skie go po rząd ku praw ne go i mo gą być bez po śred nio sto so -

wa ne. 

– Jak wy ni ka z prze pro wa dzo nej ana li zy orzecz nic twa pol skich są dów

w spra wach o han del ludź mi w la tach 2000–2005, de fi ni cja za war ta

w Pro to ko le z Pa ler mo nie za wsze sto so wa na jest w prak ty ce – mó wi

Piotr Mie rec ki, za stęp ca dy rek to ra De par ta men tu Po li ty ki Mi gra cyj nej

MSWiA. – Pro wa dzi to do róż nic w wy kład ni art. 253 k.k. Cho dzi zwłasz -

cza o to, czy pod po ję ciem „han del” na le ży ro zu mieć tyl ko trans ak cje

cy wil no praw ne w po sta ci sprze da ży, kup na, za mia ny, za sta wu, czy też

na le ży sto so wać szer szą wy kład nię, któ ra od no si się rów nież do ta kich

sy tu acji, jak „wer bo wa nie lub do star cza nie”. A tak że, czy „upra wia nie

han dlu” mo że od no sić się do jed ne go czło wie ka, sko ro prze pis ope ru je

po ję ciem „lu dzie”.

Ana li za orze czeń w spra wach o han del ludź mi wy ka za ła rów nież, że

są dy czę sto orze ka ją ka ry po zba wie nia wol no ści z wa run ko wym za wie -

sze niem. W 2005 r. za czyn z art. 253 par. 1 k.k. ka rę za wie szo no wo bec

pię ciu z dzie wię ciu osób ska za nych.

UMO RZO NE – NIE TRA FIO NE
W 2008 r. w In sty tu cie Wy mia ru Spra wie dli wo ści prze pro wa dzo na zo -

sta ła ana li za po stę po wań przy go to waw czych w spra wach do ty czą cych

han dlu ludź mi (nie tyl ko wsz czę tych z ar ty ku łu 253 par. 1 k.k., ale także

z 203 k.k. i 204 par. 1, 2, 3 i 4 k.k.) za koń czo nych w la tach 2005–2007

de cy zją o umo rze niu. 

– Spo śród 40 spo rzą dzo nych w la tach 2005–2007 po sta no wień o umo -

rze niu po stę po wań kar nych, tyl ko 14 nie bu dzi ło żad nych wąt pli wo ści co

do za sad no ści ich wy da nia – mó wi Piotr Mie rec ki. – Po zo sta łe zo sta ły

wy da ne zbyt wcze śnie, bez uprzed nie go za an ga żo wa nia w po szu ki wa -

nie do wo dów bądź z na ru sze niem prze pi sów praw nych.

Tyl ko w 20 przy ję to kwa li fi ka cję praw ną z art. 253 k.k., mi mo że po -

zo sta łe, po nad wszel ką wąt pli wość, do ty czy ły za cho wań opi sa nych

w tym ar ty ku le.

W wie lu przy pad kach spra wy pro wa dzo ne by ły zbyt krót ko lub za dłu -

go (ofia ry re zy gno wa ły ze skła da nia ze znań). Po zo sta łe błę dy po peł nio -

ne na eta pie po stę po wań przy go to waw czych to m.in.: nie pro wa dze nie

po stę po wań w opar ciu o wska zów ki me to dycz ne opra co wa ne w Pro ku -

ra tu rze Kra jo wej, rzad kie wy ko rzy sta nie prze pi su art. 316 par. 3 k.p.k.,

umoż li wia ją ce go prze słu cha nie świad ka przez sąd na eta pie po stę po -

wa nia przy go to waw cze go, wy da nie po sta no wie nia o przed sta wie niu za -

rzu tów ofie rze, brak po ucze nia po krzyw dzo nych o przy słu gu ją cych im

upraw nie niach pro ce so wych (np. cu dzo ziem com nie za pew nia no tłu -

ma cza). A tak że nie sto so wa nie art. 191 par. 3 k.p.k., da ją ce go moż li -

wość za strze że nia da nych do ty czą cych miej sca za miesz ka nia ofia ry

do wy łącz nej wia do mo ści pro ku ra to ra, bar dzo rzad kie wy ko rzy sta nie

art. 173 par. 2 k.p.k. (oka za nie przy za sto so wa niu lu stra we nec kie go),

zbyt ma ła licz ba prze słu chań ofia ry z udzia łem psy cho lo ga i przed sta wi -

cie la Fun da cji La Stra da. Błęd ne by ło też prze słu chi wa nie ko biet ofiar

przez pro ku ra to rów męż czyzn.

Aż w 22 na 40 spraw zmie nia ły się oso by pro wa dzą ce po stę po wa -

nie przy go to waw cze. W wie lu umo rzo nych spra wach nie wy czer pa -

no wszyst kich moż li wo ści do wo do wych, od stę pu jąc np. od oka za nia

fo to gra fii, od kon fron ta cji. Pro ku ra to rzy rzad ko też wy stę po wa li

z wnio skiem o udzie le nie mię dzy na ro do wej po mo cy praw nej.

ZDE FI NIO WAĆ, BY ZI DEN TY FI KO WAĆ
– Z uwa gi na pro ble my zwią za ne z iden ty fi ka cją ofiar i orze ka niem w spra -

wach o han del ludź mi wy stą pi li śmy do Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści

o wpro wa dze nie do ko dek su kar ne go de fi ni cji han dlu ludź mi – mó wi

Piotr Mie rec ki. – Otrzy ma li śmy in for ma cję, że bę dzie to moż li we

w pierw szej po ło wie 2009 ro ku.

Zda niem fa chow ców ko niecz ne jest też stwo rze nie al go ryt mu po stę -

po wa nia funk cjo na riu szy or ga nów ści ga nia w przy pad ku zi den ty fi ko wa -

nia dzie ci – ofiar han dlu ludź mi. A tak że prze pi sów ma ją cych na ce lu

pod nie sie nie sku tecz no ści zwal cza nia te go pro ce de ru. Trze ba m.in. za -

ostrzyć wy mo gi przy wpi sie do re je stru agen cji po śred nic twa pra cy. Po -

trzeb na jest też no we li za cja prze pi su ar ty ku łu 1 ust. 2 pkt 4 usta wy

o Stra ży Gra nicz nej o roz po zna nie, za po bie ga nie i wy kry wa nie prze -

stępstw z art. 253 k.k. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
Wykorzystano materiały opracowane przez Zespół ds. Handlu Ludźmi
Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA oraz informacje uzyskane

podczas III Krajowej Konferencji na temat Zwalczania i Zapobiegania Handlowi
Ludźmi, która odbyła się w październiku 2008 r. w Warszawie
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Kra jo wy Pro gram Zwal cza nia i Za po bie ga nia 
Han dlo wi Ludźmi
To pro gram rzą do wy, w któ rym uczest ni czą – po za MSWiA –
Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści, Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej, Pań stwo wa In spek cja Pra cy, Ko men da Głów -
na Po li cji, Ko men da Głów na Stra ży Gra nicz nej oraz or ga ni za -
cje po za rzą do we. Za da nia przy pi sa ne po szcze gól nym
pod mio tom są fi nan so wa ne z ich bu dże tów. Pierw szy ta ki 
pro gram za twier dzo no w 2003 r. Trwa ją pra ce nad czwar tym
pro gra mem, na la ta 2009–2010.

Pro to kół z Pa ler mo
Art. 3
(a) „Han del ludź mi” ozna cza wer bo wa nie, trans port, prze ka zy -
wa nie, prze cho wy wa nie lub przyj mo wa nie osób z za sto so wa -
niem gróźb lub uży ciem si ły lub też z wy ko rzy sta niem in nej
for my przy mu su, upro wa dze nia, oszu stwa, wpro wa dze nia
w błąd, nad uży cia wła dzy lub wy ko rzy sta nia sła bo ści, wrę cze -
nia lub przy ję cia płat no ści lub ko rzy ści dla uzy ska nia zgo dy
oso by ma ją cej kon tro lę nad in ną oso bą, w ce lu wy ko rzy sta nia.
Wy ko rzy sta nie obej mu je, ja ko mi ni mum, wy ko rzy sta nie pro -
sty tu cji in nych osób, lub in ne for my wy ko rzy sta nia sek su al -
ne go, pra cę lub usłu gi o cha rak te rze przy mu so wym,
nie wol nic two lub prak ty ki po dob ne do nie wol nic twa, znie wo -
le nie, al bo usu nię cie or ga nów;
(b) zgo da ofia ry han dlu ludź mi na za mie rzo ne wy ko rzy sta nie
o którym mowa pod literą (a), nie ma zna cze nia, je że li po słu -
żo no się któ rą kol wiek z me tod, o któ rej mo wa pod li te rą (a);
(c) wer bo wa nie, trans port, prze ka za nie, prze cho wy wa nie lub
przy jmowanie dziec ka ce lem je go wy ko rzy sta nia uzna wa ne
jest za „han del ludź mi” na wet wów czas, gdy nie obej mu je
żad nej z me tod, o której mowa pod literą (a);
(d) „dziec ko” ozna cza oso bę, któ ra nie ukoń czy ła osiem na -
ste go ro ku ży cia. 
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Międzynarodowe

Or ga ni za cja 
Na ro dów Zjed no czo nych

• Kon wen cja w spra wie zwal cza nia
han dlu ludź mi i eks plo ata cji pro sty tu -
cji otwarta do pod pi su w La ke Suc cess,
ra ty fi ko wa na w 1952 r. (Dz.U. z 1952 r.,
nr 41, poz. 278)
• Pro to kół o za po bie ga niu, zwal cza niu oraz ka ra niu za han -
del ludź mi, w szcze gól no ści ko bie ta mi i dzieć mi
• Pro to kół prze ciw ko prze my to wi mi gran tów dro gą lą do wą,
mor ską i po wietrz ną
Oba ak ty przy ję te przez Zgro ma dze nie Ogól ne ONZ 15 li sto pa -
da 2000 r. Ra ty fi ko wa ne 26 września 2003 r. (Dz.U. z 2005 r.,
nr 18, poz. 160, 162)
• Pro to kół fa kul ta tyw ny do Kon wen cji o pra wach dziec ka
w spra wie han dlu dzieć mi, dzie cię cej pro sty tu cji i dzie cię cej
por no gra fii, przy ję ty w No wym Jor ku 25 ma ja 2000 r. Ra ty fi ko wa -
ny 4 lu te go 2005 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 238, poz. 2389)

Unia Eu ro pej ska

• Trak tat o Unii Eu ro pej skiej z 1992 r.
• Trak tat Am ster dam ski – wszedł w ży -
cie 1 ma ja 1999 r.
• De cy zja ra mo wa Ra dy Unii Eu ro pej -
skiej z 19 lip ca 2002 r. w spra wie zwal -
cza nia han dlu ludź mi (Dz.U. WE L 203 z 1 sierp nia 2002 r.)
• De cy zja ra mo wa Ra dy Unii Eu ro pej skiej z 22 grud nia 2003 r.
w spra wie zwal cza nia sek su al ne go wy ko rzy sta nia dzie ci i por no -
gra fii dzie cię cej (Dz.U. UE L 13 z 20 stycz nia 2004 r.)
• Dy rek ty wa Ra dy Unii Eu ro pej skiej z 29 kwiet nia 2004 r.
w spra wie do ku men tu po by to we go wy da wa ne go oby wa te -
lom państw trze cich, któ rzy są ofia ra mi han dlu ludź mi lub
wcze śniej by li przed mio tem dzia łań uła twia ją cych nie le gal -
ną imi gra cję, któ rzy współ pra cu ją z wła ści wy mi or ga na mi
(Dz.U. UE L 261 z 6 sierp nia 2004 r.)

Mię dzy na ro do wa Or ga ni za cja
Pra cy

• Kon wen cja nr 29 do ty czą ca pra cy
przy mu so wej lub obo wiąz ko wej, przy -
ję ta w Ge ne wie 28 czerw ca 1930 r. Ra ty fi ko wa na 28 li sto pa -
da 1951 r. (Dz.U. z 1959 r., nr 20, poz. 122)
• Kon wen cja nr 105 o znie sie niu pra cy przy mu so wej, przy -
ję ta w Ge ne wie 25 czerw ca 1957 r. Ra ty fi ko wa na 23 czerw -
ca 1959 r. (Dz.U. z 1959 r., nr 39, poz. 240)
• Kon wen cja nr 182 do ty czą ca za ka zu i na tych mia sto -
wych dzia łań na rzecz eli mi no wa nia naj gor szych form
pra cy dzie ci, przy ję ta w Ge ne wie 17 czerw ca 1999 r. Ra ty fi -
ko wa na przez Pol skę 1 mar ca 2004 r. (Dz.U z 2004 r., nr 139,
poz. 1474)

Obowiązujące akty prawne dotyczące handlu ludźmi
Ra da Eu ro py

• Kon wen cja Ra dy Eu ro py w spra wie dzia łań prze ciw ko han -
dlo wi ludź mi z 2005 r. Ra ty fi ko wa na 17 li sto pa da 2008 r., wej -
dzie w ży cie 1 mar ca 2009 r.

Polskie
• Kon sty tu cja RP

Art. 65
1. Każdemu za pew nia się wol ność wy bo ru i wy ko ny wa nia za wo du
oraz wy bo ru miej sca pra cy. Wy jąt ki okre śla usta wa.
2. Obo wią zek pra cy mo że być na ło żo ny tyl ko przez usta wę.
3. Sta łe za trud nia nie dzie ci do lat 16 jest za ka za ne. For my i cha -
rak ter do pusz czal ne go za trud nia nia okre śla usta wa.
4. Mi ni mal ną wy so kość wynagrodzenia za pracę lub sposób
ustalania tej wysokości określa ustawa.

• Ko deks kar ny

Art. 253
Par. 1 Kto upra wia han del ludź mi na wet za ich zgo dą, pod le ga
ka rze po zba wie nia wol no ści na czas nie krót szy od lat 3.
Par. 2 Kto w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej zaj mu je się or -
ga ni zo wa niem ad op cji dzie ci wbrew prze pi som usta wy, pod le ga
ka rze po zba wie nia wol no ści od 3 mie się cy do lat 5.

Art. 204
Par. 1. Kto, w ce lu osią gnię cia ko rzy ści ma jąt ko wej na kła nia in ną
oso bę do upra wia nia pro sty tu cji lub jej to uła twia, pod le ga ka rze
po zba wie nia wol no ści do lat 3.
Par. 2. Ka rze okre ślo nej w par. 1 pod le ga, kto czer pie ko rzy ści
ma jąt ko we z upra wia nia pro sty tu cji przez in ną oso bę.
Par. 3. Je że li oso ba okre ślo na w par. 1 lub par. 2 jest ma ło let nim,
spraw ca pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od ro ku do lat 10.
Par. 4 Ka rze okre ślo nej w par. 3 (tj. ka rze po zba wie nia wol no ści
od ro ku do lat 10) pod le ga, kto zwa bia lub upro wa dza in ną oso -
bę w ce lu upra wia nia pro sty tu cji za gra ni cą.

Art. 203
Kto prze mo cą, groź bą bez praw ną, pod stę pem lub wy ko rzy stu jąc
sto su nek za leż no ści lub kry tycz ne po ło że nie do pro wa dza in ną
oso bę do upra wia nia pro sty tu cji, pod le ga ka rze po zba wie nia wol -
no ści od ro ku do 10 lat.

Art. 8 prze pi sów wpro wa dza ją cych k.k.:
Kto po wo du je od da nie in nej oso by w stan nie wol nic twa al bo
upra wia han del nie wol ni ka mi, pod le ga ka rze po zba wie nia wol -
no ści na czas nie krót szy od lat 3.

• In ne prze stęp stwa po peł nia ne w związ ku z han dlem ludź mi:
– Zmu sza nie in nej oso by za po mo cą prze mo cy lub groź by do
okre ślo ne go za cho wa nia (art. 191 par. 1 k.k.),
– Bez praw ne po zba wie nie wol no ści (art. 189 k.k.). �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
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Polska zajmuje w handlu ludźmi podwójną pozycję: jest źródłem siły
roboczej do pracy niewolniczej, ale też jest punktem docelowym
ofiar np. zorganizowanego żebractwa. 

– Zga dzam się, że to spe cy ficz na po zy cja. Ale po wiem bar dziej

ogól nie: kil ka lat te mu pań stwa człon kow skie Unii Eu ro pej skiej nie

roz po zna wa ły han dlu ludź mi w ce lu nie wol ni czej pra cy, bo by ły skon -

cen tro wa ne na han dlu w celu pro sty tu cji. 

W ostatnich kilku latach zdarzyło się jednak kilka operacji, takich
jak Terra Promessa w 2006 roku.

– Tak, i one po ka za ły, że to wiel ki pro blem. Dzię ki te mu spo łecz -

ność po li cyj na do wie dzia ła się też, że Eu ro pol mo że być na praw dę

uży tecz ny. Ro zu miem, że to or ga ni za cja sto sun ko wo mło da i jesz cze

sła bo roz po zna wa na. Wie lu my śli, że je ste śmy ta kim eu ro pej skim

FBI, a tak nie jest. Nie ma my żad nej wła dzy nad or ga na mi ści ga nia

państw człon kow skich i dzia ła my na ty le, na ile one nam po zwo lą. 

A systemy prawne w poszczególnych krajach są różne…
– Kil ka lat te mu oka za ło się, że w nie któ rych nie ma usta wo daw -

stwa, któ re po mo gło by zwal czać han del ludź mi. Po dam przy kład

mojego kra ju, Szwe cji. Sto sow ne prze pi sy po ja wi ły się do pie ro ja -

kieś sie dem lat te mu, a prze cież to roz wi nię te pań stwo z wy edu ko -

wa nym spo łe czeń stwem. Pra co wa łem wte dy w Szwe cji. Kie dy rząd

za żą dał ra por tu na te mat prze stępstw dziś okre śla nych ja ko han del

ludź mi, oka za ło się, że jest ich mnó stwo, w każ dym re gio nie kra ju.

W dzi siej szej Pol sce ro ze zna nie Po li cji w tych spra wach jest znacz -

nie więk sze. Zna ko mi cie dzia ła współ pra ca mię dzy Pol ską a Niem -

ca mi. I tu ro la Eu ro po lu jest znacz nie mniej sza. Nie je ste śmy

po trzeb ni.

Mission impossible
Rozmowa z Göranem
Görtzenem – szefem
jednostki Europolu do
zwalczania handlu ludźmi

Operacja Terra Promessa (Ziemia Obiecana) – 18 lipca 2006 roku, 
okolice Foggii we Włoszech – likwidacja obozów pracy

�
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W operacji polsko-włoskiej ta pomoc bardzo się
przydała. 

– Tak, Pol ska za pu ka ła wte dy do na szych drzwi i po -

wie dzia ła: „po trze bu je my po mo cy”. I tę po moc do sta -

ła. Od nas i od or ga ni za cji Eu ro just, któ ra bar dzo

po mo gła w kwe stiach praw nych. Nie ste ty, zda rza się,

że pań stwa zgła sza ją się do nas zbyt póź no. Im wcze -

śniej do wie my się o spra wie, w któ rą za an ga żo wa ne są

co naj mniej dwa pań stwa, tym wię cej je ste śmy w sta -

nie po móc. 

Można spotkać się z opinią, że poszerzenie UE w 2004
roku, między innymi o Polskę, Rumunię i Bułgarię,
spowodowało nasilenie się handlu ludźmi w Europie. 

– Mo że tak być, choć by z po wo du ła two ści prze -

miesz cza nia się mię dzy pań stwa mi. Ale też ro śnie

wiedza i świa do mość spo łecz na na te mat ta kich prze -

stępstw. Bar dziej się je na gła śnia i to też mo że spra wiać

wra że nie na si la nia się zja wi ska. 

W Polsce było już głośno o Chińczykach czy
Wietnamczykach wykorzystywanych do pracy. 

– To nic no we go. Wie my o ta kim pro ce de rze i pra cu -

je my nad tym. Tu naj czę ściej do cho dzi kwe stia nie le -

gal ne go po by tu w Eu ro pie. 

Jak według Pana wyglądają prognozy przestępczości
określanej jako handel ludźmi? Co będzie rosło, a co
spadało? Na razie wygląda na to, że przestępstw tych
jest coraz więcej. 

– Ten pro ce der na ra sta, je śli pa trzeć z na szej per spek -

ty wy. Pań stwa człon kow skie co raz czę ściej pro szą

o pomoc. Sta ra my się sku tecz nie po ma gać w naj trud -

niej szych mię dzy na ro do wych śledz twach. I po wiem

uczci wie: Eu ro pol nie jest w sta nie po ra dzić so bie z każ -

dym śledz twem pro wa dzo nym przez pań stwo człon -

kow skie. To „mis sion im pos si ble”, na praw dę.

Dzię ku ję za roz mo wę. �

IRE NA FE DO RO WICZ
zdj. au tor i archiwum

GŁÓW NE ŹRÓ DŁA OFIAR HAN DLU 
LUDŹ MI W UNII EUROPEJSKIEJ:
• Moł da wia
• Ukra ina
• Buł ga ria
• Ru mu nia
• Fe de ra cja Ro syj ska
• Ni ge ria

NO WE ŹRÓ DŁA OFIAR:
• Niem cy
• Li twa
• Pol ska
• Re pu bli ka Cze ska

PAŃ STWA DO CE LO WE:
• Niem cy
• Au stria
• Fran cja
• Wiel ka Bry ta nia
• Ho lan dia
• Bel gia
• Hisz pa nia
• Wło chy
Eu ro pol uzna je, że ani jed no pań stwo zjed no czo -
nej Eu ro py nie jest wol ne od związ ków z han dlem
ludź mi (pro ce der ten ma róż ne for my – od por no -
gra fii dzie cię cej, przez pro sty tu cję, zor ga ni zo wa ne
że brac two, po wy ko rzy sty wa nie lu dzi do nie wol ni -
czej pra cy).

SKŁAD TY PO WEJ GRU PY HAN DLA RZY
LUDŹ MI:
• na ga nia cze, wer bow ni cy;
• szmu gle rzy, prze woź ni cy;
• fał sze rze do ku men tów po dró ży;
• „za ła twia cze” – ci, któ rzy ko rum pu ją urzęd ni -
ków, po li cje i in ne służ by;
• „lo gi sty cy” – znaj du ją bez piecz ne miej sca prze -
trzy my wa nia ofiar;
• „ka sje rzy” – in ka su ją i dys try bu ują za ro bio ne
przez ofia ry pie nią dze;
• „pra cze” pie nię dzy po cho dzą cych z prze stęp -
stwa; 
• sze fo wie „biz ne su”.

ZY SKI
Han del ludź mi przy spa rza mię dzy na ro do wym
gru pom prze stęp czym wiel kich do cho dów. Trud -
no pre cy zyj nie je ob li czyć, ale ba da nia Mię dzy na -
ro do wej Or ga ni za cji Pra cy prze pro wa dzo ne
w 2006 ro ku po zwa la ją je osza co wać: 
• na pra cy nie wol ni czej prze stęp cy za ra bia ją
rocz nie 44 mi liar dy do la rów; 
• koszt nie wol ni czej pra cy się ga 31,6 mi liar da
do la rów;
• do cho dy z wy ko rzy sty wa nia sek su al ne go to
27,8 mi liar da do la rów.

na pod sta wie ma te ria łów Eu ro po lu oprac. IF

Ziemia Obiecana była
największą dotąd akcją
przeciwko handlarzom
ludźmi. Na zdjęciu:
zatrzymanie jednego 
z 39 podejrzanych

44 miliardy
dolarów
rocznie
zarabiają 
na handlu
ludźmi
zorganizowane
grupy
przestępcze.
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Policja jest formacją apolityczną. Tak jest w ustawie
o Policji. W życiu bywa różnie. W lipcu 2008 r.
w artykule „Efekt domina” pisaliśmy o wpływie polityki
na policyjną rzeczywistość. Przykładów nie brakuje. 

–Do świad czy łem te go na wła snej skó rze – twier dzi by ły już

dzi siaj za stęp ca ko men dan ta po wia to we go Po li cji we

Włosz czo wie nad kom. Je rzy Wi śniew ski. 

RO SZA DY PO WY BOR CZE 
Po wo li i mo zol nie piął się po szcze blach ka rie ry. Wy gry wał po li cyj ne

kon kur sy z za kre su ru chu dro go we go i pre wen cji, kształ cił się, osią -

gał ko lej ne sta no wi ska. W 2003 ro ku zo stał za stęp cą ko men dan ta po -

wia to we go we Włosz czo wie. 

Po zwy cię stwie PiS w wy bo rach par la men tar nych w 2005 ro ku

w ca łej Po li cji na stą pi ły więk sze lub mniej sze ro sza dy ka dro we. Rów -

nież we Włosz czo wie zmie nio no ko men dan ta. Zo stał nim ofi cer

z ma łe go ko mi sa ria tu, któ re go żo na pra co wa ła w biu rze po sel skim

po sła Prze my sła wa Go siew skie go. No wy szef już po kil ku ty go dniach

na wła sną proś bę zo stał od wo ła ny z te go sta no wi ska. Ze wzglę du

na stan zdro wia. 

Peł nią cym obo wiąz ki ko men dan ta po wia to we go Po li cji we Włosz -

czo wie zo stał wów czas do tych cza so wy za stęp ca nad kom. Je rzy Wi -

śniew ski. Wkrót ce za czę ły się kło po ty. 

PI JA NY RAD NY
Pan P., rad ny PiS, za trud nio ny ja ko do zor ca w miej skim przed się bior -

stwie, przy szedł pew ne go dnia do pra cy pi ja ny. Kie row nik chciał pod -

dać go ba da niu al ko ma tem, ale rad ny od mó wił. Prze ło żo ny po pro sił

więc o po moc po li cję, dy żur ny ko men dy za py tał o zda nie ko men dan -

ta, a ten wy dał po le ce nie, aby w ta kiej sy tu acji od wieźć pi ja ne go do

izby wy trzeź wień. Dy żur ny wie dząc, że cho dzi o rad ne go, na wszel ki

wy pa dek za dzwo nił do pro ku ra to ra. A ten ka zał od stą pić od czyn no ści

i od wieźć rad ne go do do mu. 

Pro ku ra tor na pi sał skar gę do ko men dan ta wo je wódz kie go, wów -

czas insp. Woj cie cha Ol bry sia, na nad ko m. Wi śniew skie go o to, że

prze kro czył swo je upraw nie nia, chcąc bez praw nie po zba wić wol no -

ści rad ne go P. oraz że ujaw nił ta jem ni cę służ bo wą, do pusz cza jąc, że
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spra wa na stęp ne go dnia wy cie kła do pra sy. Zło żył też za -

wia do mie nie o tych prze stęp stwach do pro ku ra tu ry okrę -

go wej, któ ra prze ka za ła spra wę Pro ku ra tu rze Re jo no wej

w Opa to wie.

Na skar gę pro ku ra to ra insp. Ol bryś za re ago wał bły ska -

wicz nie. Na tych miast skierował przed sta wi cie la swo je go

in spek to ra tu do KPP we Włosz czo wie w ce lu zba da nia

spra wy. Do pro ku ra to ra zaś wy słał pi smo, w któ rym po -

dzię ko wał za za sy gna li zo wa nie pro ble mu, obie cał, że po -

li cjan ci zo sta ną sto sow nie prze szko le ni i za pew nił, że

„w za kre sie nie pra wi dło wo ści, któ re zo sta ną po twier dzo -

ne w to czą cym się po stę po wa niu, zo sta ną pod ję te środ ki

dys cy pli nar ne”. 

Roz pa trzyw szy za wia do mie nie, pro ku ra tu ra w Opa to -

wie nie zna la zła w za rzu ca nych Wi śniew skie mu czy nach

cech prze stęp stwa i spra wę umo rzy ła. 

Tym cza sem Sąd Re jo no wy Sek cja ds. Wy kro czeń we

Włosz czo wie uznał rad ne go – do zor cę P., za win ne go wy -

kro cze nia z art. 70 par. 2 k.w. (pod ję cie czyn no ści za wo -

do wych w sta nie po uży ciu al ko ho lu) i wy mie rzył mu

ka rę 200 zł grzyw ny. 

PO MNIK PO SŁA 
Po tem we Włosz czo wie zda rzy ło się coś, co mia ło być tyl -

ko dow ci pem. 

– Dla mnie sta ło się jed nak rów nią po chy łą, od któ rej

za czę ła się mo ja bły ska wicz na jaz da w dół – mó wi Je rzy

Wi śniew ski.

Pod ko niec paź dzier ni ka 2006 ro ku mia ło miej sce otwar -

cie sław ne go pe ro nu we Włosz czo wie, co by ło wy da rze -

niem in te re su ją cym głów nie ze wzglę du na pa tro nu ją ce go

przed się wzię ciu po sła, a wów czas już wi ce pre mie ra, Prze -

my sła wa Go siew skie go. Część dzien ni ka rzy żar to wa ła, że

Włosz czo wa po win na po sta wić po sło wi po mnik. Zna leź li

się dow cip ni sie, któ rzy wy ko na li gip so we po pier sie 

Go siew skie go i usta wi li je na po stu men cie z kar to nu w sa -

mym cen trum mia sta w dniu otwar cia pe ro nu. Dzien ni ka -

rze mie li nie la da grat kę, ko men dant Wi śniew ski – nie la da

pro blem. 

– Te le fo ny z ko men dy wo je wódz kiej do słow nie się ury -

wa ły, na ci ski by ły tak sil ne, jak by cho dzi ło o za bój stwo –

mó wi. – Ana li zo wa li śmy spra wę z do cho dze niow ca mi

i nie mo gli śmy zna leźć, ja ki prze pis pra wa zo stał zła ma -

ny. Po pier sie nie by ło ka ry ka tu ral ne, nie na ru sza ło więc

god no ści po sła, po mnik nie był prze stęp stwem prze ciw -

ko fla dze czy go dłu, nie na ru szał pra wa bu dow la ne go itp.

Ko men dant Ol bryś za prze cza, by sto so wał ja kie kol wiek

na ci ski. Twier dzi, że gdy po li cja za bez pie czy ła po pier sie,

ka zał „dla świę te go spo ko ju” skie ro wać spra wę do pro ku -

ra tu ry. Pro ku ra tu ra po kil ku mie sią cach roz wa żań umo rzy -

ła spra wę z bra ku cech prze stęp stwa. Ko men dant

wo je wódz ki zwró cił się do praw ni ków Cen trum Szko le nia

Po li cji w Le gio no wie z py ta niem, czy spra wa po mni ka wy -

czer pu je zna mio na wy kro cze nia. Od po wie dzie li, że nie.

PRZE NIE SIE NIE 
Nie dłu go po tem nad ko m. Wi śniew ski zo stał po in for mo -

wa ny te le fo nicz nie przez ko men dan ta wo je wódz kie go

o prze nie sie niu z Włosz czo wy do Kielc. 

– Sło wa „Mu szę cię stam tąd za brać!” by ły ca łą ar gu -

men ta cją ko men dan ta – twier dzi Wi śniew ski. – A na -

praw dę tra fił mnie ry ko szet spra wy po mni ka. 

I tak pod ko niec ro ku 2006 z p.o. ko men dan ta po wia -

to we go zo stał ko men dan tem ko mi sa ria tu. 

– To był awans – mó wi insp. Ol bryś. – Do stał prze cież

wyż sze upo sa że nie. 

Wi śniew ski, mó wi, że upo sa że nie by ło iden tycz ne,

za to pre stiż sta no wi ska mniej szy. A do pra cy miał te raz

70 ki lo me trów. 

Bez po śred nim prze ło żo nym Wi śniew skie go zo stał

pod insp. Ar tur Ra dwań ski, ko men dant miej ski w Kiel -

cach. 

– Nę kał mnie co dzien nie te le fo nicz nie i oso bi ście,

za wszyst ko kry ty ko wał, pod no sił głos, de pre cjo no wał

– mó wi Wi śniew ski. – Uwziął się zwłasz cza, że bym na -

tych miast usu nął że bra ków z cen trum mia sta, krzy czał,

że jak nie mo gę so bie po ra dzić, to że bym ich po wrzu cał

do do łów z wap nem. 

Wiśniewski po sta no wił, że się nie pod da. Za ci snął

zęby i sta rał się jak naj le piej wy ko ny wać obo wiąz ki. Gdy

na wał ro bo ty za trzy my wał go do póź ne go wie czo ra, no -

co wał w ko mi sa ria cie. Spał w śpi wo rze na pod ło dze. 

OPE RA CJA
Na po cząt ku 2007 ro ku za czę ły się u Wi śniew skie go

kło po ty ze zdro wiem. Le ka rze wy kry li u nie go guz

w oko li cy krę go słu pa i po trzeb na by ła szyb ka ope ra cja.

Ter min wy zna czo no na lu ty, ale Wi śniew ski po pro sił

o prze su nię cie, bo we dług ko men dan ta miej skie go był

nie zbęd ny w pra cy z po wo du trwa ją cej wła śnie re or ga -

ni za cji. 

Ope ra cja od by ła się w mar cu. W tym sa mym cza sie

ope ra cję prze szedł rów nież je go oj ciec, któ ry uległ po -

waż ne mu wy pad ko wi. 

– Nikt z mo ich prze ło żo nych nie za te le fo no wał, aby

za py tać, jak się czu ję i jak so bie ra dzę z ca łą tą sy tu acją

– mó wi.

Za to wkrót ce po wyj ściu ze szpi ta la zo stał we zwa ny

na pil ną roz mo wę do ko men dan ta miej skie go. 

– Tłu ma czy łem, że mam jesz cze szwy po ope ra cyj ne

i trud no mi się po ru szać, ale se kre tar ka na le ga ła, że

spra wa jest nie cier pią ca zwło ki. Po je cha łem więc sa mo -

cho dem te 70 ki lo me trów, z tru dem sie dząc na fo te lu.

Jak się oka za ło, po je cha łem po to, że by usły szeć od Ra -

dwań skie go: „Mu szę pa na od wo łać! Nie speł nia pan

mo ich ocze ki wań!” – opo wia da z go ry czą. 

Kil ka mie się cy póź niej, w pro ku ra tu rze, Ra dwań ski

tłu ma czył, że od wo łał Wi śniew skie go „z po wo du sła -

bych wy ni ków ko mi sa ria tu w 2006 ro ku”. Jak by za po -

mniał, że Wi śniew ski ob jął kie row nic two te go

ko mi sa ria tu do pie ro w grud niu.

OD WO ŁA NIE
– Ko men dant miej ski nie przed sta wił mi roz ka zu per so -

nal ne go o od wo ła niu – mówi Wi śniew ski. 

Artur Radwański zaprzecza. – Odczytałem mu rozkaz,

ale nie chciał podpisać – mówi. 

Wiśniewski postanowił szu kać po mo cy u ko men dan ta

wo je wódz kie go. Ten obie cał, że za kil ka dni za dzwo ni

do nie go z ja kąś do brą pro po zy cją. Ale nie ode zwał się. 

– Gdy sam usi ło wa łem się do nie go do dzwo nić, od se -

kre tar ki sły sza łem, że jest nie obec ny, a przez te le fon

ko mór ko wy prze ry wał po łą cze nie. Za sto so wa łem pod -

stęp. Ku pi łem kar tę SIM i uda ło się. Ko men dant był
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bar dzo za sko czo ny, sły sząc mój głos. Przy po mnia łem

mu, że dał sło wo, że się ode zwie. Wte dy ka zał mi 

przy je chać na roz mo wę – wspo mi na Wi śniew ski. – Opo -

wie dzia łem o tym, jak je stem szy ka no wa ny przez 

Ra dwań skie go. 

Ko men dant Ol bryś ina czej za pa mię tał tę sy tu ację:

– Wi śniew ski chciał, że bym dał mu wyż szy do da tek,

a jak się nie zgo dzi łem, to wte dy za czął mó wić o mob -

bin gu – twier dzi dziś insp. Ol bryś.

Wkrót ce po tym spo tka niu nad kom. Wi śniew ski do -

wie dział się od ko le gów, że zo stał jed nak od wo ła ny ze

stanowiska ko men dan ta ko mi sa ria tu i prze nie sio ny

na sta no wi sko eks per ta. Był za sko czo ny, bo prze cież

nadal był na zwol nie niu i nikt nie za po znał go z roz ka -

zem. Znacz nie póź niej, gdy spra wa tra fi ła do są du, oka -

za ło się, że na roz ka zie jest ad no ta cja ko men dan ta

Ra dwań skie go, że za in te re so wa ny od mó wił pod pi sa nia.

NIECH ORZEK NIE SĄD
Uzna jąc, że od wo ła nie pod czas zwol nie nia le kar skie go,

a tak że bez za po zna nia z pi sem nym roz ka zem, jest nie -

zgod ne z prze pi sa mi, nad kom. Je rzy Wi śniew ski na pi sał

skar gę do KGP. Do stał od po wiedź, że nie na ru szo no

prze pi sów. Tak sa mo od po wie dzia ło MSWiA. 

Od mien ny po gląd ma na ten te mat sąd ad mi ni stra -

cyj ny. „Za na ru sza ją ce za sa dy wy ni ka ją ce z art. 10 k.p.a.

na le ży uznać po stę po wa nie or ga nu I in stan cji, któ ry

mimo wia do mo ści o cho ro bie skar żą ce go wy ma gał od

nie go czyn ne go udzia łu w po stę po wa niu ma ją cym

na ce lu wy da nie roz ka zu na pod sta wie art. 99 usta wy

o Po li cji” – na pi sa no w wy ro ku Wo je wódz kie go Są du

Ad mi ni stra cyj ne go w Kiel cach z 12 paź dzier ni ka 2007 r.,

a do ty czą cym in ne go po li cjan ta z Kielc od wo ła ne go rów -

nież pod czas cho ro by.

Ale ten wy rok Wi śniew ski po znał do pie ro póź niej. 

– Cho ro ba, stre sy, po czu cie krzyw dy, spo wo do wa ły,

że w lip cu 2007 r. zde cy do wa łem się odejść ze służ by –

mó wi.

Kil ka mie się cy póź niej wró cił jed nak do spra wy. Za -

chę co ny po zy tyw nym dla skar żą ce go ko le gi wy ro kiem

WSA po sta no wił do cho dzić spra wie dli wo ści. 

Zło żył za wia do mie nie do pro ku ra tu ry o prze kro cze -

niu upraw nień przez ko men dan tów miej skie go i wo je -

wódz kie go zwią za nych z prze nie sie niem go na niż sze

sta no wi sko pod czas je go cho ro by i za wia do mie nie

o mob bin gu. Proku ra tu ra nie do pa trzy ła się w oby dwu

spra wach cech prze stęp stwa i postępowania umo rzy ła. 

SĄD PRZY WRA CA TER MIN
Jednocześnie Wiśniewski uruchomił procedurę

odwoławczą przed sądem administracyjnym, a do tego

potrzebny był roz kaz o od wo ła niu, któ re go do tych czas

nie otrzy mał. Zwró cił się do ko men dan ta miej skie go i

do stał go 14 lu te go 2008 ro ku i na tych miast od wo łał się

od je go tre ści. 

Ko men dant wo je wódz ki, mł. insp. Mi ro sław Schos -

sler, od po wie dział, że za in te re so wa ny nie do trzy mał ter -

mi nu na wnie sie nie od wo ła nia. Za da tę za po zna nia się

Wi śniew skie go z roz ka zem ko men dant uznał 19 mar -

ca 2007 r., tę, któ ra wid nia ła w ad no ta cji Ra dwań skie go. 

Na to po sta no wie nie ko men dan ta wo je wódz kie go

Jerzy Wi śniew ski zło żył skar gę do wo je wódz kie go są du

ad mi ni stra cyj ne go. A sąd wy ro kiem z 5 sierp nia 2008

roku przy znał mu ra cję. Sąd wy tknął ko men dan to wi wo -

je wódz kie mu na ru sze nie aż pię ciu ar ty ku łów pra wa pro -

ce so we go, „co mia ło istot ny wpływ na wy nik spra wy,

a kon kret nie na po czy nio ne usta le nia fak tycz ne, od któ -

rych za le ży oce na, czy skar żą cy za cho wał ter min do wnie -

sie nia od wo ła nia”. 

Wy rok WSA w spra wie Je rze go Wi śniew skie go tra fił

do ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji w Kiel cach. Za py -

ta ny, ja ką po dej mie de cy zję, ko men dant mł. insp. Mi ro -

sław Schos sler mó wi: – Spra wę ba da ją praw ni cy,

w za leż no ści od ich opi nii po dej mę de cy zję. 

NA WŁASNĄ PROŚBĘ
– Od wo ła no mnie z Włosz czo wy, bo nie by łem dość ule -

gły wo bec po trzeb po li tycz nych – mó wi Je rzy Wi śniew -

ski. – A po tem ro bio no wszyst ko, że by się mnie po zbyć.

– Za prze czam, że by de cy zje ka dro we od no śnie do oso -

by pa na Wi śniew skie go mia ły ja kie kol wiek pod ło że po li -

tycz ne – mó wi insp. Woj ciech Ol bryś. – Po za tym to nie

ja od wo ła łem Wi śniew skie go ze sta no wi ska, tyl ko ko men -

dant miej ski. A ja ko prze ło żo ny miał pra wo do bie rać

sobie współ pra cow ni ków.

To sa mo mó wi Ar tur Ra dwań ski. – Mia łem pra wo do -

bie rać so bie współ pra cow ni ków we dług wła sne go zda nia.

Nie mu szę się z te go tłu ma czyć – stwier dza. I do da je:

– Po da łem Wi śniew skie mu rę kę, kie dy Ol bryś chciał się

go po zbyć z Włosz czo wy, a on oka zał się tak bar dzo nie -

wdzięcz ny.

Ar tur Ra dwań ski od ma ja 2007 r. jest na eme ry tu rze.

Od szedł po 20 la tach służ by. W cza sie sied mio mie sięcz -

nej ka den cji wy mie nił znacz ną część ka dry w Kiel cach.

Nie któ re od wo ła nia mia ły wa dy praw ne. 

– Od szedł na wła sną proś bę. A ja go nie za trzy my wa -

łem – mó wi insp. Ol bryś. 

– Odszedłem, bo z komendantem Olbrysiem było mi

nie po drodze – mówi Artur Radwański. 

– Odszedłem, bo czułem się skrzywdzony – mówi

Wiśniewski. �

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. An drzej Mi tu ra
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Głów nym ce lem spo tka nia by ła wy mia -

na do świad czeń mię dzy eks per ta mi

po li cyj ny mi z kra jów eu ro pej skich 

na le żą cych do OB WE a przed sta wi cie la mi

kra jów Azji Środ ko wej na te mat de mo kra -

tycz nych stan dar dów dzia ła nia po li cji, szcze -

gól nie w za kre sie pro ce du ry za trzy ma nia

i po stę po wa nia z za trzy ma ny mi (pre zen ta -

cja li tew ska), za bez pie cza nia zgro ma dzeń

pu blicz nych (pre zen ta cja pol ska) oraz nie -

za leż ne go mo ni to ro wa nia dzia łań po li cji

(pre zen ta cja ir landz ka).

POL SKA O ZGRO MA DZE NIACH
W spo tka niu udział wzię li eks per ci po li cyj ni

z Pol ski, Li twy, Ir lan dii oraz Tur cji, przed -

sta wi cie le SPMU OB WE, cen trów OB WE

w Azji Środ ko wej, przed sta wi cie le mi ni -

sterstw nad zo ru ją cych dzia ła nia po li cji oraz

przed sta wi cie le po li cji z Ka zach sta nu, Kir gi -

sta nu, Turk me ni sta nu, przed sta wi cie le par -

la men tu ka zach skie go, a tak że in sty tu cji

i or ga ni za cji po za rzą do wych mo ni to ru ją cych

dzia ła nia po li cji w tym re gio nie. 

Pol ską Po li cję na spo tka niu re pre zen to wał

nad kom. Mar cin Wy dra, rad ca Ze spo łu

ds. Ochro ny Praw Czło wie ka Ga bi ne tu

KGP, któ ry przed sta wił uczest ni kom praw -

ne, tak tycz ne i tech nicz ne aspek ty za bez -

pie cza nia zgro ma dzeń pu blicz nych przez

pol ską Po li cję, ze szcze gól nym uwzględ nie -

niem pro ble ma ty ki stan dar dów ochro ny

praw czło wie ka oraz po sza no wa nia za sad

ety ki za wo do wej.

DE MO KRA TY ZU JĄ SIĘ PO WO LI
W kra jach Azji Środ ko wej od kil ku lat trwa -

ją pro ce sy trans for ma cji ustro jo wych, któ re

do ty czą rów nież po li cji. Pro ces prze orien to -

wa nia po li cji z ro li usłu go wej wo bec or ga nów

pań stwa (sys tem ko mu ni stycz ny) w ro lę

usłu go wą wo bec spo łe czeń stwa (sys tem de -

mo kra tycz ny) prze bie ga tam po wo li i do -

świad cze nia w tym za kre sie ta kich państw,

i w kra jach by łe go ZSRR, a Ka zach stan, ja ko

pierw szy post so wiec ki kraj, bę dzie prze wod -

ni czył tej or ga ni za cji w 2010 r., mi mo wie lu

kon tro wer sji zwią za nych z tą de cy zją. 

Mi mo że Ka zach stan uwa ża ny jest za pań -

stwo, któ re w po rów na niu z in ny mi pań stwa -

mi Azji Środ ko wej czy ni naj więk sze po stę py
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W Azji o de mo kra cji
W listopadzie 2008 r. miasto Ałma Ata w Kazachstanie gościło uczestników
międzynarodowego spotkania ekspertów policyjnych poświęconego
działaniom policji w państwach demokratycznych, a w szczególności
uprawnieniom policji oraz mechanizmom nadzoru i kontroli nad tymi
działaniami. Spotkanie zorganizował Zespół ds. Strategicznych Działań
Policji (SPMU) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
z siedzibą w Wied niu.

jak Pol ska czy Li twa wzbu dzi ły du że za in -

te re so wa nie przed sta wi cie li kra jów azja -

tyc kich. 

Or ga ni za cja Bez pie czeń stwa i Współ pra cy

w Eu ro pie od gry wa klu czo wą ro lę w dzia ła -

niach na rzecz pro mo wa nia de mo kra cji

i praw czło wie ka w Eu ro pie Wschod niej

Ka zach stan – w skró cie

Ka zach stan to pań stwo po ło żo ne w ser cu eu ro -
azja tyc kie go kon ty nen tu, le żą ce czę ścio wo w Eu -
ro pie (5,4 proc. po wierzch ni na za chód od rze ki
Em ba), a czę ścio wo w Azji, po wsta łe w 1991 r. w wy ni ku roz pa du Związ ku Ra -
dziec kie go. Zaj mu je po wierzch nię 2724 tys. km kw. i ze wzglę du na ob szar jest
dzie wią tym krajem na świe cie. Gra ni czy z Chi na mi, Kir gi sta nem, Turk me ni sta nem,
Uz be ki sta nem oraz Fe de ra cją Ro syj ską. Łącz na dłu gość gra nic wy no -
si 12 187 km. Ma rów nież do stęp do naj więk sze go je zio ra świa ta – Mo rza Ka spĳ -
skie go – na dłu go ści 2340 km.
Ka zach stan zo stał pod bi ty przez Ro sję i wcie lo ny do te go kra ju w 1868 r. Po utwo -
rze niu Związ ku Ra dziec kie go utwo rzo no au to no mię dla Ka za chów, po cząt ko wo
ja ko wcho dzą cą w skład Ro syj skiej FSRR Kir gi ską Au to no micz ną So cja li stycz ną
Re pu bli kę Ra dziec ką, w 1925 r. prze mia no wa ną na Ka zach ską Au to no micz ną So -
cja li stycz ną Re pu bli kę Ra dziec ką. W 1936 r. Ka zach ska ASRR zmie ni ła swój sta -
tus i ja ko Ka zach ska So cja li stycz na Re pu bli ka Ra dziec ka we szła bez po śred nio
w skład ZSRR.
W cza sie rzą dów Sta li na Ka zach stan był zna ny ze znaj du ją cych się na je go te re -
nie obo zów pra cy (ła grów) oraz ja ko miej sce de por ta cji m.in. lud no ści pol skiej.
Póź niej stał się miej scem kil ku am bit nych ra dziec kich pro jek tów, ta kich jak: umiej -
sco wio ne w Se me ju la bo ra to ria ją dro we, pró by z bro nią ją dro wą, ko smo drom
Baj ko nur czy za go spo da ro wy wa nie bez lud nych te ry to riów. 
16 grud nia 1991 r. Ka zach stan pro kla mo wał nie pod le głość ja ko ostat nia z re pu -
blik ZSRR. W 1997 r. sto li ca pań stwa zo sta ła prze nie sio na z po ło żo ne go na po łu -
dniu kra ju mia sta Ał ma  Ata do znaj du ją cej się bli żej geo gra ficz ne go cen trum
i da lej od gra ni cy z Chi na mi Ak mo ły, prze mia no wa nej póź niej na Asta nę.
Spo śród bli sko 15 mln miesz kań ców Ka zach sta nu naj więk sze gru py et nicz ne sta -
no wią Ka za cho wie (59,2 proc.) oraz Ro sja nie (25,6 proc.). Is lam sun nic ki wy zna -
je 47 proc. spo łe czeń stwa, na to miast wy znaw cy pra wo sła wia sta no wią 44 proc.
(ogól nie chrze ści ja nie to pra wie 47 proc. spo łe czeń stwa). Więk szość z oko ło 100
tys. ka to li ków sta no wią Niem cy, Po la cy, Ukra iń cy, Bia ło ru si ni i Ro sja nie – po tom -
ko wie lu dzi de por to wa nych za cza sów Związ ku Ra dziec kie go.
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we wdra ża niu re form de mo kra tycz nych, to

sy tu acja w tym kra ju wciąż da le ka jest

od stan dar dów za chod nich. Mię dzy na ro do -

we i po za rzą do we or ga ni za cje zaj mu ją ce się

ochro ną praw czło wie ka wska zu ją na czę ste

przy pad ki ich ła ma nia przez miej sco we 

wła dze.

Spo tka nie eks per tów po li cyj nych mia ło

być im pul sem do przy spie sze nia re form

w za kre sie de mo kra ty za cji po li cji nie tyl ko

ka zach skiej, ale rów nież in nych kra jów te go

re gio nu. Przed sta wi cie lom państw Azji Środ -

ko wej za pre zen to wa no pu bli ka cję wy da ną

w 2007 roku przez SPMU OB WE Prze wod -
nik po dzia ła niach po li cji w de mo kra cji 
(Gu ide bo ok on De mo cra tic Po li cing), któ ry

sta no wi swe go ro dza ju zbiór mię dzy na ro do -

wych stan dar dów dzia łań po li cji w ustro ju

de mo kra tycz nym. Pu bli ka cja ta jest re ko -

mendo wa na do wdro że nia we wszyst kich

pań stwach człon kow skich OB WE ja ko stan -

dard or ga ni za cji i za sad dzia ła nia służb po li -

cyj nych. �

MAR CIN WY DRA 
zdj. au tor

Pomagamy
rodzinom
zaginionych

Zdję cia i in for ma cje o za gi nio nych 
uzy ska li śmy z Fun da cji ITA KA – 

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
www.zaginieni.pl

PAWEŁ KANIA
z Krakowa. Zaginął
18 listopada 2008 r.
Ma 25 lat.
Wzrost 180 cm, 
oczy brązowe. Znaki
szczególne: szrama
po prawej stronie głowy. 

KAMIL MARCIN
KRÓLIKOWSKI
z Puław. Zaginął
15 listopada 2008 r.
Ma 18 lat.
Wzrost 175 cm, 
oczy niebieskie. 

MACIEJ OCIEPKA
z Warszawy. 
Zaginął 10 stycznia
2008 r. Ma 30 lat. 
Wzrost 195 cm, 
oczy niebieskie.

ARTUR TYSLER
z Więckowych 
(woj. pomorskie).
Zaginął 9 października
2008 r. Ma 64 lata.
Wzrost 168 cm, 
oczy niebieskie. 

ERNEST SMULSKI
z Wychowańca 
(woj. wielkopolskie).
Zaginął 15 marca 2008 r. 
Ma 40 lat. 
Wzrost 174 cm, 
oczy zielone.

ANNA KLIMCZAK
z Gibska 
(woj. podkarpackie).
Zaginęła 14 lipca 2008 r.
Ma 17 lat.
Wzrost 168 cm, 
oczy niebieskie. 

Eksperci policyjni OBWE w Kazachstanie
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Spra woz daw czość –
do wy mia ny

Oczy wi ście sta ty sty ka w Po li cji jest ko -

niecz na; py ta nie tyl ko, czy aż w tak

roz bu cha nej for mie, jak do tych czas?

Nikt nie prze pro wa dził do kład ne go roz po -

zna nia, ale – we dług sza cun ków Biu ra 

Kon tro li KGP – w kra ju nad wszel kie go 

ro dza ju ze sta wie nia mi dzien nie bie dzi się

na wet 6–7 tys. funk cjo na riu szy. Śred niej

wiel ko ści gar ni zon. Bez pa pier ko wej ro bo -

ty tej ar mii lu dzi Po li cja prze sta ła by funk -

cjo no wać?

NAD GOR LI WOŚĆ
W sa mej tyl ko ko men dzie głów nej spo rzą dza

się 76 róż nych spra woz dań (na pod sta wie za -

rzą dze nia KGP nr 159 z 2007 r. w spra wie

spra woz daw czo ści). W ko men dach wo je -

wódz kich przed sta wia się to bar dzo róż nie,

po nie waż na tym po zio mie pa nu je peł na do -

wol ność w pla no wa niu spra woz dań sta ty -

stycz nych. 

– Oprócz wy ma ga nych przez ko men dan ta

głów ne go Po li cji ko men dan ci wo je wódz cy

po wpro wa dza li ca łą ga mę do dat ko wych sta -

ty styk, za py ta my: po co? – mó wi wi ce mi ni -

ster SWiA Adam Ra pac ki.

Z moż li wo ści za pla no wa nia po na do bo wiąz -

ko wych ze sta wień spra woz daw czych ko rzy -

sta ją wszy scy ko men dan ci wo je wódz cy

i ko men dant sto łecz ny, choć w róż nym stop -

niu. Przy kła do wo, w wo je wódz twie pod kar -

pac kim przy go to wy wa ne są dwa ta kie

ze sta wie nia, gdy tym cza sem w (re kor do wym)

ku jaw sko -po mor skim – 51. Ogó łem w kra ju –

270. Nie wszyst kie ro bio ne są stric te na po -

trze by jed no stek; nie któ re pro wa dzi się, bo

na przy kład mó wi o tym ustęp umo wy za war -

tej z ja kąś in sty tu cją, np. urzę dem mar szał -

kow skim.

w roz bi ciu na ich po szcze gól ne ro dza je.

Po co mi to?

To nie je dy ny bzdur ny przy kład, ko men -

dant mógł by przy to czyć ich wię cej. Nie

tyl ko on. Są re zul ta tem błęd ne go po dej -

ścia do isto ty po li cyj nej spra woz daw czo ści

al bo, co gor sza, zwy kłe go za po mnie nia. 

In for ma cja o tym, że coś, co by ło nie gdyś

wy ma ga ne przez KGP, zo sta ło już za rzu co -

ne (bo np. część ze sta wień moż na wy -

do być z ogól no pol skich sys te mów elek tro -

nicz nych) utknę ła w czy imś biur ku, a

„do ły” po sta re mu ba da ją „za war tość 

cu kru w cu krze”.

BŁĘ DY I FAŁ SZER STWA
Po li cyj na spra woz daw czość ob cią żo na jest

wie lo ma po waż niej szy mi nie pra wi dło wo ścia -

mi. We dług Biu ra Kon tro li KGP przy każ dej

kon tro li wy cho dzą na jaw róż ne prak ty ki słu -

żą ce ma ni pu lo wa niu sta ty sty ka mi lub wprost

ich fał szo wa niu, m.in: 

– za wy ża nie licz by wy kry tych prze -

stępstw, 

– in ne da ty wy da nia po sta no wie nia o wsz -

czę ciu po stę po wa nia przy go to waw cze go niż

da ty wy peł nie nia do ku men tów, a więc ich

prze trzy my wa nie,

– wstrzy my wa nie się ze wsz czy na niem po -

stę po wań, nie podej mo wa nie ich z chwi lą

zgło sze nia prze stęp stwa,

– ce lo wo błęd na kwa li fi ka cja prze stępstw

– po li cjan ci nie za li cza ją ich do naj cięż szych

w da nej ka te go rii, lecz ła go dzą,
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Część do dat ko wych sta ty styk nie ma

naj mniej sze go sen su. Na przy kład w woj.

wiel ko pol skim gro ma dzi się da ne w ra mach

już nie ak tu al ne go po ro zu mie nia z wła dza -

mi lo kal ny mi. Z ko lei jed na z ko mend po -

wia to wych woj. łódz kie go (102 eta ty)

pro du ku je mie sięcz nie po nad 1500 stron

naj róż niej szych ze sta wień dla ko men dy

wo je wódz kiej i pod mio tów ze wnętrz nych.

– Jest po wie dze nie, że „Dla to wa rzy stwa

Cy gan dał się po wie sić”, moż na by rzec, iż

„po li cjant dał się po wie sić dla sta ty sty ki” –

mó wi jej ko men dant. – Mój kie row nik sek cji

rd i je go 10 pod wład nych pięć dni w mie sią -

cu tra cą na wy peł nia nie kwi tów sta ty stycz -

nych. Ja ko jed nost ka je ste śmy na przy kład

obo wią za ni do ro bie nia ze sta wień ilo ści od -

zy ska nych od zło dziei me ta li ko lo ro wych

Chyba u większości Polaków pozornie obojętne pojęcie
„sprawozdawczość” ma zdecydowanie negatywną konotację. Policjanci są
grupą zawodową, która szczególnie wrogo odnosi się do tego słowa.
I nic dziwnego, bo często trudno zrozumieć, po co w naszej firmie niektóre
tabelki, mierniki.

– Analizujemy gruntownie Zarządzenie 159 i sprawdzamy,
z jakiej sprawozdawczości można zrezygnować. Zależy mi, żeby
gromadzić tylko te dane, które są niezbędne. Dlatego
nakazałem komendantom wojewódzkim i dyrektorom biur KGP
sprawdzić, czy nie zbiera się jakichś niepotrzebnych informacji.
Ważne, żeby korzystać przede wszystkim z tych danych, które
już są w naszych systemach, co np. często robi Biuro
Kryminalne. Oczywiście potrzebne są dodatkowe programy, ale
to, czym już dysponujemy, jest bardzo pomocne. Jedynie
w bardzo wyjątkowych sytuacjach dopuszczam możliwość
angażowania policjantów do zbierania danych.

Gen. insp. Andrzej Matejuk, komendant główny Policji na naradzie komendantów 9.12.2008 r.
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wej (książ ka fo to ra da rów). To chy ba naj -

lep szy, choć z pew no ścią nie je dy ny

z przy kła dów. Po dob nych jest wię cej, np.

za miast się gać do go to wych po li cyj nych

sys te mów in for ma tycz nych (np. TE MI -

DA, KSIP – no ta be ne rów nież du blu ją -

cych część da nych) i z nich wy cią gać już

wpro wa dzo ne tam przez in nych da ne sta -

ty stycz ne, mi ster nie za pi su je się ster ty

pa pier ków. Chwa leb nie wy róż nia się

na tym tle Biu ro Kry mi nal ne KGP, któ re

już od pew ne go cza su nie wy ma ga od „te -

re nu” nad sy ła nia pa pier ko wych ze sta wień

spra woz daw czych – wszyst ko, co po trzeb -

ne, wy cią ga ze zbio rów in for ma tycz nych

(ty le że nie wszy scy „w te re nie” zda ją so -

bie z te go spra wę i na dal ślą spra woz da -

nia). Pew nym uspra wie dli wie niem dla

zbie ra czy sta ty styk mo że być fakt, że sys -

te my sta ją się nie wy daj ne. Le piej ra czej

nie bę dzie, bo bra ku je pie nię dzy na sprzęt

i apli ka cje do pro gra mów kom pu te ro wych.

BĘ DZIE MNIEJ?
Nie mo gąc za bar dzo li czyć na po moc ne

uno wo cze śnie nia, Po li cja mo że tyl ko za sta -

na wiać się, jak ogra ni czyć sta ty sty kę do nie -

zbęd ne go mi ni mum i ukró cić „pra co wa nie

pod spra woz daw czość”, jak ma wia się o ma -

ni pu lo wa niu nią. Szu ka niu od po wied nich

po my słów ku te mu ma słu żyć cykl na rad

i spo tkań kie row nic twa Ko men dy Głów nej

Po li cji oraz wi ce mi ni stra SWiA Ada ma Ra -

pac kie go z ko men dan ta mi oraz po li cjan ta mi

z jed no stek wo je wódz kich i po wia to wych,

roz po czę ty w grud niu ze szłe go ro ku.

– Na każ dej na ra dzie po wta rzam, że nie in -

te re su je mnie sta ty sty ka, ale dro ga do efek -

tów: czy to wy nik pra cy po li cyj nej, czy

za bie gów sta ty stycz nych – mó wił na pierw -

szym ze spo tkań gen. insp. An drzej Ma te juk.

– Nie zbie raj my ni cze go, co nie słu ży po pra -

wie bez pie czeń stwa. Cze mu ma ją słu żyć

na przy kład po rów na nia cza su ćwi czeń wy ko -

na nych do za pla no wa nych, mier nik służ by pa -

tro lo wej al bo tym bar dziej szta bo wej? –

za sta na wiał się z ko lei wi ce mi ni ster Ra pac ki. –

Mu si in te re so wać nas, ile by ło zda rzeń, gdzie

by li po li cjan ci, jak to się dzia ło, ilu spraw ców

zo sta ło uję tych. Po co w KGP wie dza o spo so -

bie za pla no wa nia i re ali za cji służ by pa tro lo wej,

ta ka wie dza wy star czy na po zio mie ko men dy

po wia to wej. Ko men dan ta głów ne go ma in te -

re so wać stra te gia i oce na spo łecz na Po li cji.

Na spo tka niu za pro po no wa no, by po wsta -

ły trzy ze spo ły (dla służb pre wen cyj nej,

kry mi nal nej i wspo ma ga ją cej), któ re prze -

ana li zu ją, ile mier ni ków, ze sta wień sto so wa -

nych w każ dym pio nie, na po zio mie ko mend

wo je wódz kich i po wia to wych, moż na by zli -

kwi do wać; czy moż na wy dłu żyć okre sy spra -

woz daw cze itd.

– To by ło pierw sze ta kie spo tka nie

i pierw sza pro po zy cja, bę dzie my szu kać i in -

nych, za jed nym ra zem nie da się te go na

pew no za ła twić – mó wi nad insp. Arkadiusz

Pa weł czyk, pierw szy za stęp ca ko men dan ta

głów ne go Po li cji ds. pre wen cji. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
col la ge Krzysz tof Za czkie wicz 
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– nie pra wi dło wo ści w re je stra cji zgło szeń

o oszu stwach – spra wy po spo li te by wa ją

trak to wa ne ja ko go spo dar cze.

Biu ro Spraw We wnętrz nych do rzu ca do tej

li sty ko lej ne przy kła dy fał szo wa nia sta ty -

styk, z któ ry mi ze tknę ło się w la tach

2001–2003 przy oka zji „prze świe tla nia” KPP

w Grój cu (zna na spra wa po wią zań po li cjan -

tów z prze stęp ca mi dzia ła ją cy mi na gieł dzie

w Słom czy nie, o któ rej „Po li cja 997” pi sa ła

kil ka krot nie):

– nie przyj mo wa nie zgło szeń o prze stęp -

stwach (po nad 1300 przy pad ków nie przy ję -

cia za wia do mień o kra dzie ży pie nię dzy bądź

do ku men tów – ist niał na wet nie for mal ny

druk „po świad cze nia utra ty do ku men tów”

z koń co wą, na pi sa ną mi kro dru kiem, ad no ta -

cją: „nie w ra mach prze stęp stwa”,

– ce lo wo zła kwa li fi ka cja czy nów – zmia -

na z prze stęp stwa na wy kro cze nie przez za -

ni że nie war to ści strat lub wpi sa nie kra dzie ży

ja ko rze ko me uszko dze nie mie nia,

– ogra ni cza nie się do spo rzą dza nia no ta -

tek urzę do wych bez wsz czę cia po stę po wań.

DU BLO WA NIE DA NYCH
Po dwój na pra ca przy tych sa mych da nych

jest już tyl ko zwy kłą uster ką. Nie mniej do -

da ją cą po li cjan tom ro bo ty.

Po czę ści wy ni ka to z fak tu, że Po li cja

musi pro wa dzić nie któ re ze sta wie nia, bo wy -

ni ka to z mię dzy na ro do wych zo bo wią zań

Pol ski. Przy kła do wo Unia Eu ro pej ska wy ma -

ga pro wa dze nia spra woz daw czo ści wy pad -

ków ko mu ni ka cyj nych, jed nak ich de fi ni cja

opra co wa na w UE jest nie co od mien na niż

sto so wa na przez nasz ruch drogowy – nie

wy star czy me cha nicz nie prze trans po no wać

da ne, trze ba pro wa dzić dwie sta ty sty ki

(a w róż nych zbio rach in for ma tycz nych pod

ta ką sa mą na zwą kry ją się róż ne licz by). To

jed nak zni ko ma część pro ble mu.

Trud no na to miast wy tłu ma czyć częst -

szą sy tu ację – gdy po sia da nie da nych

w for mie elek tro nicz nej (np. ewi den cja

fo to ra dar ów) nie eli mi nu je for my pa pie ro -
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Gromadzenie zbyt wielu
danych i okresowe
przetwarzanie rodzi ciągoty
do manipulacji i patologii. 

Z listu ministra Adama Rapackiego
do policjantów, 29.11.2008 r., 

www.nszzp.pl

Absorbowanie policjantów
zbieraniem i przetwarzaniem
nieprzydatnych w służbie
danych, bez urazy, graniczy
z głupotą. Szkoda ludzi i czasu
na pomnażanie biurokracji!

Z listu ministra Adama Rapackiego
do policjantów, 29.11.2008 r., 

www.nszzp.pl
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No wa le gi ty ma cja od do tych cza -
so wej róż ni się nie mal wszyst -
kim: to pla sti ko wa kar ta ID -1

o wy mia rach 85,6 na 54 mm, for ma tu
do wo du oso bi ste go. Awers do ku men -
tu jest w pio nie, re wers w po zio mie,
a da ne funk cjo na riu sza są za pi sa -
ne po obu stro nach le gi ty ma cji. Za -
bez pie czeń chro nią cych do ku ment
przed pod ro bie niem lub prze ro bie -
niem jest wie le, m.in. no wy ro dzaj
zdję cia (ska no wa ne, a nie, jak do tej
po ry, przy kle ja ne), spe cjal ne far by czy
gra we ro wa nie la se ro we.

WSZYST KO PO NO WE MU
Wnio ski po li cjan tów z da ny mi do no -
wych le gi ty ma cji by ły przyj mo wa ne
od po cząt ku grud nia ub.r., tak więc
do 1 stycz nia w za sa dzie wszy scy
funk cjo na riu sze po win ni już mieć no we
do ku men ty. Nie ma okre su przej ścio -

we go, kie dy obo wią zy wa ły by jed no -
cze śnie sta re i no we le gi ty ma cje.
Przy od bio rze „pla sti ków” zda wa ne są
do tych cza so we do ku men ty, któ re na -
stęp nie prze ka zu je się do ar chi wi za cji.

Nie tyl ko wy gląd no wych le gi ty ma -
cji róż ni się od do tych cza so wych – zu -
peł nie ina czej prze bie ga ła też ich
wy mia na. Da ne funk cjo na riu szy spły -
wa ły do KGP, a na stęp nie by ły prze ka -
zy wa ne, za po mo cą bez piecz ne go
po łą cze nia, do Cen trum Per so na li za -
cji Do ku men tów (CPD) MSWiA. Go to -
we do ku men ty prze sy ła ne by ły
od ra zu do jed no stek or ga ni za cyj nych
Po li cji.

W OKŁAD CE LUB BEZ
W trak cie spły wa nia in for ma cji z jed -
no stek do KGP na bie żą co moż na
by ło śle dzić po stę py w skła da niu
wnio sków przez po szcze gól ne ko -

men dy i, w ra zie po trze by, po ga niać te
bar dziej opie sza łe. Moż na by ło rów -
nież spraw dzać, ile wnio sków w da-
nym mo men cie zo sta ło prze two rzo -
nych przez CPD, a ile jesz cze cze ka
w ko lej ce. To wszyst ko by ło moż li we
dzię ki no we mu sprzę to wi i opro gra -
mo wa niu za ku pio ne mu przez Biu ro
Łącz no ści i In for ma ty ki KGP. 

Jak po li cjan ci ma ją prze cho wy wać
no we le gi ty ma cje? Biu ro Lo gi sty ki 
Po li cji KGP za ku pi ło pla sti ko we okład -
ki z uchwy ta mi i tzw. smy cze. 

Na ra zie po li cjan ci bę dą pew nie 
no sić le gi ty ma cje w do tych cza so wym
fu te ra le ra zem z bla chą. Al bo w port fe -
lu obok do wo du i pra wa jaz dy. 

By le by się tyl ko nie po my lić przy
wyj mo wa niu… �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. An drzej Mi tu ra

Całkiem 
nowe
laserowe
Od 1 stycznia tego roku policjanci mają nowe legitymacje. 
Stare straciły ważność wraz z końcem 2008 r.
Wymiana legitymacji policyjnych odbywa się co trzy lata, 
więc nowy wzór będzie obowiązywał do 31 grudnia 2011 r.

S

N

Seria oraz 
siedmiocyfrowy
numer legitymacji

Dane w strefie 
odczytu 
maszynowego
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Nazwa jednostki
organizacyjnej lub 

nazwa województwa

Wizerunek
funkcjonariusza

Sześciocyfrowy numer
identyfikacyjny

Imię

Nazwisko

Stopień służbowy

Napis wykonany farbą
zmienną optycznie

e 

o

Zmienne optycznie 
(efekt przy przechylaniu karty)
zdjęcie funkcjonariusza 
oraz litery RP

Napis w złotym kolorze

Godło państwowe

Gwiazda policyjna

Termin ważności
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– Ponad pół wieku czekaliśmy
na stryja – kiwa głową Edmund
Popieliński. – Niby wiedzieliśmy, że
nie ma szans, aby wrócił, ale
nadzieja się tliła. W 1994 roku
dowiedzieliśmy się, że jego
nazwisko jest na tzw. ukraińskiej
liście katyńskiej. 

–Pan Ed mund przy szedł do nas

w kwiet niu 2007 r. z bia łą, nie po -

zor ną tecz ką – mó wi mł. insp. Ja -

ro sław Ku czyń ski, kie row nik Ośrod ka

Szko le nia Po li cji w Gdań sku. – Po ka zał jej

za war tość i za py tał, co moż na z tym zro bić.

Nie wiem, jak do nas tra fił. Przej rza łem pa -

pie ry i onie mia łem na wi dok peł nej do ku -

men ta cji pół wiecz nych po szu ki wań

przed wo jen ne go po li cjan ta.

ASPI RANT, CZY LI POD KO MI SARZ 
Pra cow ni cy ośrod ka po sta no wi li opra co wać

przy nie sio ną do ku men ta cję. 

– Po my śla łem – to tyl ko kur tu azja – wy -

zna je Ed mund Po pie liń ski. – Mo że ma ją

dobre chę ci, ale sa mi nie wie dzą, na co się

po ry wa ją. Zo sta wi łem jed nak do ku men ty,

do sta łem po kwi to wa nie i po sta no wi łem 

po cze kać, co z te go wy nik nie. Za ja kiś czas

za dzwo ni li, że cze goś bra ku je i czy mógł bym

przyjść. Oka za ło się, że wspól nie z Uni -

wer sy te tem Gdań skim przy go to wu ją pu bli -

ka cję na te mat mo je go stry ja. Nie mo głem

uwie rzyć. 

Wy daw nic two pt. „Aspi rant Wła dy sław

Po pie liń ski – bo ha ter woj ny obron nej 1939

ro ku. Wspo mnie nia o swo im stry ju spi sał

i do ku men ty ze brał Ed mund Po pie liń ski”

uka za ło się je sie nią 2007 r. Przy oka zji pro -

mo cji książ ki w KWP w Gdań sku zor ga ni zo -

wa no kon fe ren cję i wy sta wę na te mat

zbrod ni ka tyń skiej i lo sów przed wo jen ne go

po li cjan ta. 

Pa mięć o aspi ran cie Wła dy sła wie Po pie liń -

skim bę dzie trwa ła te raz nie tyl ko wśród naj -

bliż szych. 

Wła dy sław Po pie liń ski awans na aspi ran ta

(aspi rant był przed woj ną pierw szym stop -

niem ofi cer skim w Po li cji Pań stwo wej –

przyp. P. Ost.) otrzy mał w kwiet niu 1939 r.

Rok póź niej zo stał za mor do wa ny przez So -

wie tów. Zgi nął, po nie waż był po li cjan tem. 

W DU CHU PA TRIO TY ZMU 
Wła dy sław Po pie liń ski uro dził się w 1900 r.

ja ko naj star szy syn Jó ze fa i Wan dy z Ko mo -

row skich. Ro dzi na Po pie liń skich po cho dzi

spod Ko ni na, ale oj ciec Wła dy sła wa po od by -

ciu sied mio let niej służ by w ar mii car skiej,

szu ka jąc pra cy, prze niósł się w oko li ce Pru ża -

ny w woj. poleskim, obecnie na Białorusi,

około 50 km od granicy z Polską. Tu, po -

dob nie jak je go oj ciec i brat na zie mi ko -

niń skiej, za rzą dzał go rzel nią. Gdy

Wła dy sław miał sie dem lat, zmar ła

mu mat ka. Oj ciec za jął się wy cho wa -

niem trój ki młod szych dzie ci, a Wła -

dy sław ja ko naj star szy po je chał

na pięć lat do dziad ków i wu jo -

stwa pod Ko nin. 

– Do sko na le pa mię tam, jak

stryj opo wia dał o swo jej po -

dró ży po wrot nej – wspo mi -

na Ed mund Po pie liń ski.

– Wuj Ko mo row ski wsa -

dził go do po cią gu 

w Ko ni nie, po pro -

sił kon duk to ra, aby

wy sa dził chłop ca

w War sza wie i po mógł

mu do stać się do po cią -

gu ja dą ce go w głąb Ro sji.

Dwu na sto let ni wte dy stryj mu siał

wy siąść w Li nio wie, skąd miał 

do przej ścia jesz cze 15 km
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Czekali pół wieku
do Pru ża ny. Pa mię tam, mó wił, że szedł

„po słu pach”. Nie śmia łem za py tać, co to

zna czy, po ja kich słu pach wę dro wał stryj?

Du żo póź niej zro zu mia łem, że mu sia ły to

być słu py te le gra ficz ne bądź te le fo nicz ne,

któ re pro wa dzi ły do ma jąt ku i go rzel ni,

gdzie miesz ka ła na sza ro dzi na. 

Po pię ciu la tach rozłąki oj ciec w pierw szej

chwi li nie po znał sy na. Na je sie ni Wła dy sław

po szedł do szko ły ro syj skiej. W do mu kul ty -

wo wa no pa trio tycz ne tra dy cje. Jó zef Po pie -

liń ski był już w tym cza sie po wtór nie żo na ty.

No wa pa ni Po pie liń ska śpie wa ła dzie ciom

pie śni na ro do we, opo wia da ła dzie je walk po -

wstań czych i hi sto rię Pol ski. Gdy w 1914 r.

do szko ły miał pójść naj młod szy brat Wła dy -

sła wa – Ma rian, oj ciec pa na Ed mun da,

senior rodu zde cy do wał, że sa m zaj mie się

je go kształ ce niem. Przed ro syj ski mi wła dza -

mi szkol ny mi ze zna ł, że syn jest bar dzo cho -

ro wi ty i wy ma ga opie ki. 

Pierw sza woj na świa to wa spo wo do wa ła

du że zmia ny w ży ciu ro dzi ny. Ro sja nie wy -

gna li ich z zaj mo wa ne go do mu, go rzel nia,

w któ rej pra co wał oj ciec, zo sta ła do szczęt -

nie znisz czo na. Za mi ło wa nie gło wy ro dzi ny

do my śli stwa ura to wa ło Po pie liń skich

od gło du. Ro dzi na prze no si ła się

z miej sca na miej sce, oj ciec

szu kał sta łe go za ję cia.

W koń cu osie dli w Cho -

rowsz czyź nie, gdzie oj ciec

i syn Wła dy sław pra co wa li

w szko le. 

Władysław Popieliński, 1900–1940

Edmund Popieliński
podczas seminarium

w Szczytnie
„Policyjne 

wzorce”
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ŻOŁ NIERZ I PO LI CJANT 
Gdy z Cho rowsz czy zny wy co fa li się Niem cy,

po zo sta wia jąc peł ne ma ga zy ny zbo ża i sia na,

Jó zef Po pie liń ski za bez pie czył je, po wia da -

mia jąc o wszyst kim do wódz two pol skie.

W 1919 r. z tych za pa sów ko rzy sta ło woj sko

od ro dzo nej Rze czy po spo li tej. Wkrót ce Wła -

dy sław ra zem z kil ko ma ko le ga mi za cią gnął

się na ochot ni ka do ar mii. 7 stycz nia 1919 r.

do stał przy dział do 2. Puł ku Pie cho ty Le gio -

nów w Piń czo wie i po krót kim prze szko le -

niu zo stał wy sła ny na front wschod ni.

Wal czył z bol sze wi ka mi. Zo stał ran ny.

Na po cząt ku 1922 r. w stop niu plu to no we go

zo stał zde mo bi li zo wa ny. W 1923 r. zgło sił się

do służ by w Po li cji Pań stwo wej w Brze ściu

nad Bu giem. Rok póź niej oże nił się. W 1927

roku do stał awans na przo dow ni ka PP. Uczył

się, uzu peł niał wy kształ ce nie. 

W 1931 r. zo stał po wo ła ny na ćwi cze nia

woj sko we. Po je chał ja ko pod cho rą ży, a 1 wrze -

śnia mia no wa no go pod po rucz ni kiem re zer -

wy. Dwa la ta póź niej otrzy mał pa tent

ofi cer ski.

Pod czas służ by w po li cji wy róż nio no go

m.in. Brą zo wym Krzy żem Za słu gi i Srebr -

nym Me da lem za Dłu go let nią Służ bę.

W dniu swo ich 38. uro dzin zo stał prze nie -

sio ny z po ste run ku w To ma szów ce do ko -

men dy po wia to wej w Ka mie niu Ko szy rs kim

(obecnie na Ukrainie). Rok póź niej star szy

przo dow nik Wła dy sław Po pie liń ski do stał

awans na aspi ran ta i zo stał za stęp cą ko men -

dan ta po wia to we go. Wkrót ce wy bu -

chła II woj na świa to wa. 

NA PAŚĆ SO WIE TÓW 
So wie ci do tar li do Ka mie nia Ko szyr skie go

w no cy z 18 na 19 wrze śnia 1939 r. Za ape lo -

wa li, aby lu dzie spo koj nie wró ci li do pra -

cy. 24 wrze śnia aresz to wa li wszyst kich

po li cjan tów. Wła dy sław Po pie liń ski zo stał

prze wie zio ny do wię zie nia w Łuc ku. 

– Stry jo stwo nie mie li dzie ci – opo wia da

Ed mund Po pie liń ski. – Stry jen ka Wie ra wo -

zi ła dla mę ża pacz ki, któ re by ły okra da ne.

szy ła się w no wych gra ni cach Pol ski. La ta

mi ja ły, a stryj po li cjant nie wra cał. Po szu ki -

wa nia przez Mię dzy na ro do wy Czer wo ny

Krzyż nie da ły re zul ta tu. 

– W la tach 50. stu dio wa łem w War sza wie

– mó wi Ed mund Po pie liń ski. – Trud no by ło

wy trzy mać, że by nie wstać i po wie dzieć, że

to, co nam prze ka zu ją, to bred nie, że by ło

ina czej. Ale wy trzy ma łem. Po stu diach wró -

ci łem do Gdań ska. By łem jesz cze ka wa le -

rem, po my śla łem, co mi szko dzi, upo mnę się

o stry ja. Na pi sa łem do pro ku ra tu ry, do pi sma

„Za wol ność i lud”, do Cen tral ne go Ar chi -
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Nie po zwo lo no jej zo ba czyć się z mę żem.

Mam do dzi siaj dwa po kwi to wa nia od bio ru

pa czek i li stę rze czy do prze ka za nia więź nio -

wi, pi sa ne cy ry li cą. Po tem kon takt się urwał.

Od li sto pa da 1939 r. nie wia do mo by ło, gdzie

jest stryj i co się z nim dzie je. 

Żo na po li cjan ta by ła na ty le od waż na, że

na pi sa ła pi smo do pro ku ra tu ry okrę go wej

z za py ta niem o mę ża. Na od po wiedź cze ka -

ła bar dzo dłu go. Z pi sma da to wa ne go 14 li -

sto pa da 1940 r. wy ni ka ło, że pro ku ra tu ra

za koń czy ła już swo je czyn no ści, a o lo sie

aresz to wa ne go ma zde cy do wać sąd. W tym

cza sie Wła dy sław Po pie liń ski od oko ło pół

ro ku już nie żył. Zo stał za mor do wa ny wio -

sną 1940 r. na mo cy de cy zji kie row nic twa

par tii bol sze wic kiej z 5 mar ca 1940 r. Po dzie -

lił los oko ło 22 tys. pol skich po li cjan tów, ofi -

ce rów WP, po gra nicz ni ków i straż ni ków

wię zien nych za mor do wa nych w zbrod ni

katyńskiej. 

Ro dzi na Po pie liń skich za an ga żo wa ła się

w ruch opo ru. Oj ciec Ed mun da (brat Wła dy -

sła wa) Ma rian przed woj ną słu żył w żan dar -

me rii, te raz współ pra co wał z AK. 

– Pa mię tam, jak sze dłem kie dyś z wia do -

mo ścią do są sied niej wsi – wspo mi na

Edmund Po pie liń ski. – By łem jesz cze dziec -

kiem. Mia łem tyl ko po wie dzieć: Od le cia ły
dzi kie gę si. Wo kół by ło du żo mo kra deł.

Nawet jak by mnie ktoś zła pał i zbił, to nic

wię cej nie wie dzia łem. Du żo póź niej po wie -

dzia no mi, że to ha sło ozna cza ło przy jazd

Niem ców. 

PO SZU KI WA NIA 
Woj na się skoń czy ła. Ro dzi na Po pie liń skich,

po dob nie jak in ne ro dzi ny z Kre sów, roz pro -

Legitymacja
Władysława
Popielińskiego
z 1939 r.,
uprawniająca
do ulgowych
przejazdów
środkami
transportu
państwowego

Policjanci z Kamienia Koszyrskiego. Dzisiaj nie wiadomo już, który z nich to
Władysław Popieliński. Wszyscy jednak najprawdopodobniej podzielili jego
los

Spis rzeczy, które Wiera Popielińska
przekazała mężowi do więzienia. Są tu m.in.
„2 pary skarpet, 2 kłębki nici i igła, 2 kawałki
mydła, 1 kg masła, 1 kg smalcu, 2 kawałki
słoniny, 6 sztuk kotletów, 30 dag soli, cebula
i czosnek – 12 sztuk”

�
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wum Woj sko we go. Ni gdzie

nic nie wie dzie li. W koń cu

na pi sa łem do Ka mie nia Ko -

szyr skie go. Naj pierw mu -

sia łem wy stą pić o zgo dę

do Ki jo wa, po tem do Mo -

skwy. Trwa ło to bar dzo

dłu go. 

Na ty le dłu go, że pan

Ed mund nie sko ja rzył

we zwa nia do pro ku ra tu -

ry w Gdań sku z po szu -

ki wa nia mi stry ja. Był

1972 rok i by ły stu dent

SGGW uczest ni czył aku rat w ćwi -

cze niach woj sko wych. Na spo tka nie po szedł więc

w mun du rze. Pro ku ra tor zdzi wił się, ale po chwi li kon ster na cji za -

czął go prze słu chi wać ja ko świad ka w spra wie stry ja. 

– Oka za ło się, że do Pol ski przy szło pi smo z Ka mie nia Ko szyr skie -

go o po moc praw ną – wspo mi na Ed mund Po pie liń ski. – Pro ku ra tor

py ta, co wiem o stry ju, a ja na to, że zgi nął w Ka ty niu. Mo że czło wiek

był mło dy i głu pi, ale ta me to da po skut ko wa ła. Po spi sa niu pro to ko -

łu pro ku ra tor po wie dział mi po ci chu: Do brze pan ro bi, za bra li czło -

wie ka, to niech po wie dzą, co z nim zro bi li. 

Mi mo de ter mi na cji pa na Ed mun da stan nie pew no ści trwał aż

do 1994 r. 

– Wte dy otrzy ma li śmy pi smo z Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, że

Wła dy sław Po pie liń ski zo stał za mor do wa ny przez NKWD wio -

sną 1940 r. – nie kry je wzru sze nia bra ta nek po li cjan ta. – Ni by by li -

śmy po go dze ni z ta ką moż li wo ścią, ale tu by ło wszyst ko czar no

na bia łym. Aresz to wa ny, za mor do wa ny, miej sce po chów ku nie zna ne. 

Ed mund Po pie liń ski kul ty wu je pa mięć o przod ku. W li sto pa -

dzie 2007 r., gdy przy go to wy wa no uro czy stość no mi na cji ofiar zbrod -

ni ka tyń skiej na wyż sze stop nie zo ba czył, że na li stach nie ma je go

stry ja. 

– De ter mi na cja pa na Ed mun da głę bo ko nas po ru szy ła – mó wi

Roman Miś kie wicz, na czel nik Wy dzia łu Pre zy dial ne go w Ga bi ne cie

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji. – W ko men dzie głów nej przy go to wu -

je my ak ty no mi na cyj ne na wyż sze stop nie ofi cer skie, któ re po tem

pod pi su ją pre zy dent – na pierw szy sto pień ofi cer -

ski, bądź mi ni ster SWiA – na ko lej ne. Wy da li śmy

już 600 ta kich ak tów i cią gle ma my no we zgło sze -

nia. Wła dy sła wa Po pie liń skie go nie by ło na tych

li stach, gdyż spo rzą dzaliśmy je na podstawie 

Księ gi Cmen tar nej Mied no je. Stryj pa na Ed mun da zna lazł się na to -

miast na ukra iń skiej li ście ka tyń skiej. Wspól nie z Ra dą Ochro ny 

Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa pla nu je my, aby w tym ro ku w kwiet niu

zor ga ni zo wać ko lej ną uro czy stość z pu blicz nym wy czy ty wa niem 

na zwisk ofiar zbrod ni ka tyń skiej. 

�

Aspi rant Wła dy sław Po pie liń ski spo czy wa naj praw do po dob niej

na cmen ta rzy sku w pod ki jow skiej By kow ni. W ubie głym ro ku wła dze

ukra iń skie nie zgo dzi ły się na kon ty nu owa nie tam prac ba daw czych

przez pol skich spe cja li stów. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor. Zdję cia ar chi wal ne i do ku men ty po cho dzą 

z ar chi wum Ed mun da Po pie liń skie go 
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Policyjne wzorce
27 li sto pa da ub.r. w Wyż szej Szko le Po li cji w Szczyt nie od by -

ło się se mi na rium hi sto rycz ne pt. „Po li cyj ne wzor ce”. Za pro sze -

ni go ście, słu cha cze uczel ni oraz ucznio wie miej sco wych szkół

mie li oka zję za po znać się z dzie ja mi po li cji, przed sta wio ny mi

na pod sta wie lo sów kon kret nych funk cjo na riu szy. 

Prof. An drzej Mi siuk wy gło sił pre lek cję „Por tret zbio ro wy ko -

men dan tów głów nych Po li cji Pań stwo wej”, Adam Szwed ka za -

pre zen to wał re fe rat „Etycz ny wzo rzec po li cjan ta II RP”, dr

Zbi gniew Sie mak przy bli żył syl wet kę insp. dr. Wła dy sła wa So bo -

lew skie go, któ re go imię no si au la, w któ rej od by wa ła się kon fe -

ren cja, a dr Ber nard Kay zer na szki co wał syl wet ki funk cjo na riu szy

Po li cji Wo je wódz twa Ślą skie go. 

Ko lej ne wy stą pie nia by ły bar dzo emo cjo nal ne, gdyż pre le gen -

ci mó wi li o swo ich bli skich bądź lu dziach, z któ ry mi ze tknę li się

w ży ciu, lub o wy da rze niach, któ re za wa ży ły na ich lo sach. Hie -

ro nim Pa kul ski opo wie dział o swo im oj cu Ste fa nie, star szym

przo dow ni ku PP, któ ry spo czy wa w Mied no je, Ta de usz Ko non

o księ dzu pra ła cie Zdzi sła wie Pesz kow skim, na to miast Ed mund

Po pie liń ski o swo im stry ju Wła dy sła wie, aspi ran cie PP. 

By ło też na wią za nie do współ cze sno ści. Mi ro sław Wroń ski

wspo mi nał ko le gę z AT Pio tra Mo la ka, pi ro tech ni ka, któ ry

w 1996 r. zgi nął od ła dun ku wy bu cho we go pod ło żo ne go na jed -

nej z war szaw skich sta cji ben zy no wych. Wdo wa po po li cyj nym

an ty ter ro ry ście Jo an na Mo lak opo wie dzia ła na to miast o dzia łal -

no ści Fun da cji Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom po Po le głych Po li -

cjan tach. 

Na za koń cze nie Wik tor Mi ku siń ski przed sta wił por tret zbio ro -

wy mi li cjan tów, któ rzy w 1981 r. pró bo wa li za kła dać w MO zwią -

zek za wo do wy, a gość spe cjal ny płk doc. dr Jó zef Ma ten ko

z aka de mii po li cyj nej w Bra ty sła wie mó wił o szko le niu i kształ to -

wa niu po żą da nych po staw wśród sło wac kich funk cjo na riu szy. �

P. Ost. 
zdj. au tor 

Odpowiedź sowieckiej prokuratury z listopada

1940 r. mówiąca, że Władysławem

Popielińskim zajmie się teraz sąd. Policjant nie

żył już wtedy od pół roku

Publikacja o Władysławie Popielińskim ukazała
się dzięki współpracy Ośrodka Szkolenia Policji
w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego

Tadeusz Konon, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina
Policyjna 1939 przekazał na ręce prowadzącego seminarium
prof. Piotra Majera kawałek brzozy z cmentarza w Miednoje,
który znajdzie swoje miejsce w Izbie Pamięci w WSPol.
w Szczytnie

�

28-30.01:Layout 6  12/18/08  11:42 AM  Page 30



Fun da cja CBOS prze pro wa dzi ła ba da nie

opi nii spo łecz nej me to dą zo gni sko wa -

nych wy wia dów gru po wych, zwa ną też

fo ku so wą. Me to da ta po le ga na ze bra niu 

wy po wie dzi uczest ni ków na te mat wska za ny

przez pro wa dzą ce go. W ba da niu wy ko rzy s-

ta no dzie więć grup re spon den tów, zróż -

ni co wa nych w za leż no ści od wie ku, wy -

kształ ce nia i miej sca za miesz ka nia. 

BEZ PIE CZEŃ STWO
Ba da nie po twier dza, że naj więk sze zna cze -

nie dla ogól ne go po czu cia bez pie czeń stwa

ma sy tu acja w miej scu za miesz ka nia. Ci,

któ rzy uwa ża ją swo ją oko li cę za bez piecz ną,

de kla ru ją z re gu ły, że czu ją się bez piecz ni

w ogó le. Głów ne źró dła za gro żeń „u sie bie”

wska za ne przez ba da nych to gru py mło dych

męż czyzn, czę sto nie trzeź wych, ha ła śli wych

i wul gar nych, spę dza ją cych czas na uli cy czy

na ław kach mię dzy blo ka mi oraz pi ja ni doj -

rza li męż czyź ni prze by wa ją cy za zwy czaj

w oko li cach skle pów z al ko ho lem. Do mi nu -

je oba wa o bez pie czeń stwo wła sne lub naj -

bliż szych. Niż sze po czu cie bez pie czeń stwa

ma ją ko bie ty i oso by star sze. Ba da ni stwier -

dzi li, że za gro że niu sprzy ja ją m.in. ulicz ki,

gdzie nie wjeż dża ra dio wóz, skle py z al ko -

ho lem, brak oświe tle nia, brak zor ga ni zo wa -

ne go cza su wol ne go mło dzie ży. Obec ność

po li cjan tów, dłu go trwa łe za miesz ki wa nie

w oko li cy, oso bi sta zna jo mość z miej sco wym

„ele men tem” czy prze pro wadz ka na zu peł -

nie no we osie dle to czyn ni ki, któ re ba da ni

uzna li za pod no szą ce po ziom bez pie czeń -

stwa.

W miej scach pu blicz nych je dy ny mi wska -

za ny mi przez ba da nych spraw ca mi in cy -

den tów jest mło dzież. Za bez piecz ne

miej sca pu blicz ne uzna no ki na, te atry i mo -

ni to ro wa ne cen tra han dlo we. Ko mu ni ka cja

miej ska, po cią gi, par ki czy dwor ce sprzy ja -

ją za gro że niom. Po li cja po win na być wi -

docz na, nie mo że kryć się w ra dio wo zach

i uni kać miejsc po ten cjal nie nie bez piecz -

nych. Wi dok mun du ru po li cyj ne go spra wia,

że lu dzie czu ją się bez piecz niej. Po li cjant

w mo ro wzbu dza więk sze za ufa nie ja ko po -

ten cjal ny obroń ca. Część ba da nych wska zu -

je na zbyt ma łą licz bę pa tro li, zbyt mło dy

wiek i mi zer ną po stu rę po li cjan tów. Jed nak

są oni wy żej oce nia ni ja ko po ten cjal ni

obroń cy niż straż miej ska.

PO LI CJA I IN NI
W od czu ciu ba da nych straż miej ska zaj mu je

się ra czej kwe stia mi po rząd ko wy mi niż bez -

pie czeń stwem. Jej upraw nie nia nie są do -

brze zna ne, ale okre śla ne ja ko zde cy do wa nie

mniej sze niż Po li cji. Wie dza na te mat Stra ży

Gra nicz nej po cho dzi ra czej z za sły sza nych

opo wie ści i do nie sień me dial nych. ABW

i CBA to in sty tu cje ta jem ni cze, zna ne wy -

łącz nie z me diów.

We dług re spon den tów to Po li cja jest w de -

cy du ją cym stop niu, a na wet wy łącz nie od po -

wie dzial na za bez pie czeń stwo oby wa te li.

Ba da ni co praw da sła bo roz róż nia ją po szcze -

gól ne służ by w Po li cji i nie zna ją upraw nień

po li cjan tów, na to miast do syć do brze okre śla -

ją ich za da nia. Na tle in nych służb Po li cja jest

naj bar dziej zna na. Pod czas wy wia dów za rzu -

ca no po li cjan tom m.in. brak re ak cji, dłu gi

czas ocze ki wa nia na przy jazd pa tro lu, biu ro -

kra cję przy spi sy wa niu ze znań, sła be wy po -
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sa że nie i ko rup cję. Za kul tu ral nych uzna no

po li cjan tów ru chu dro go we go. Pre wen cja wo -

bec osób doj rza łych za cho wu je się uprzej mie,

na to miast wo bec mło dzie ży bez sza cun ku.

Po li cjan ci ru chu dro go we go i do cho dze niow -

cy uzna wa ni są za kom pe tent nych, funk cjo -

na riu sze służ by pa tro lo wo -in ter wen cyj nej

oce nia ni są go rzej, ja ko sła bo wy szko le ni

i zbyt mło dzi. Opi nie o Po li cji opar te są

na oso bi stych ob ser wa cjach i do świad cze -

niach, a nie na te le wi zyj nych se ria lach. Pod -

sta wą więk szo ści ocen jest dzia ła nie pa tro li,

ja ko naj bar dziej za uwa żal nych. Na to miast

pro gra my in for ma cyj ne i pra sa są źró dłem po -

tocz nych opi nii o Po li cji. 

WNIO SKI 
Sto su nek re spon den tów do Po li cji ja ko in -

sty tu cji oka zał się po zy tyw ny, lecz nie prze -

kła da się to w peł ni na za ufa nie do funk cjo -

na riu szy po szcze gól nych służb. Za wi zy tów -

kę ca łej for ma cji uzna wa na jest służ ba

pa tro lo wo -in ter wen cyj na, ja ko wi dy wa na

naj czę ściej. Jed no cze śnie wi ze ru nek „pa tro -

lów ki” jest nie ko rzyst ny i wy raź nie roz mi ja

się ze spo łecz ny mi ocze ki wa nia mi. Na uwa -

gę za słu gu je na to miast po zy tyw na oce na po -

li cjan tów ru chu dro go we go. Nie są już, jak

daw niej, ko ja rze ni z za cho wa nia mi ko rup -

cyj ny mi. „Dro gów ka” okre śla na by wa ja ko 

naj le piej i naj sku tecz niej wy ko nu ją ca obo -

wiąz ki.

Róż ni ce w oce nie po zio mu bez pie czeń -

stwa i oce nie pra cy Po li cji ma ją cha rak ter po -

ko le nio wy. Do ro śli wi dzą za gro że nie ze

stro ny mło dzie ży i wszel kie pre wen cyj ne

dzia ła nia Po li cji wy mie rzo ne w tę gru pę

uzna ją za wła ści we. Mło dzież na to miast

uwa ża, że jest nę ka na przez po li cjan tów.

Stąd jej mniej po zy tyw ny sto su nek do funk -

cjo na riu szy. �

na pod sta wie ra por tu CBOS 
PA WEŁ CHO JEC KI

Cytaty pochodzą z wywiadów grupowych.

Na mecze nie chodzę,
bo się boję.

(...) są ulice, które są
ciemne, tam z zasady
lepiej nie zachodzić.

Co decyduje o poczuciu bezpieczeństwa i czego ludzie obawiają się
najbardziej? Jaka jest rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa? 
Skąd Polacy czerpią informacje o Policji? Na te i inne pytania odpowiadali
uczestnicy badania, które w październiku i listopadzie przeprowadzono
na zlecenie Komendy Głównej Policji.

Ci czarni (…) Bardziej
odstraszają, niż ci

zwykli policjanci. Są
tacy bardziej widoczni.
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10 tysięcy gości, 1000 policjantów
każdego dnia – to Poznań podczas
szczytu klimatycznego. 

Od1 do 12 grud nia ub.r. w sto li cy

Wiel ko pol ski mia ła miej sce

XIV Kon fe ren cja Stron Ra mo wej

Kon wen cji Na ro dów Zjed no czo nych w spra -

wie Kli ma tu (UNFCCC), po łą czo na

z IV Se sją Spo tka nia Stron Pro to ko łu z Kio -

to COP 14. 

Dla Po li cji przy go to wa nia do szczy tu kli -

ma tycz ne go za czę ły się na prze ło mie lat

2007 i 2008. W kwiet niu 2008 r. do Po zna -

nia przy je cha ła mi sja tech nicz na ONZ

zwią za na z bez pie czeń stwem spo tka nia.

W sierp niu ko men dant głów ny wy dał de -

cy zję w spra wie ope ra cji „Kli mat”. Ope ra -

cja za czę ła się 27 li sto pa da, a skoń czy ła

15 grud nia. 

Ob ra dy w spra wie kli ma tu od by wa ły się

na te re nie Mię dzy na ro do wych Tar gów Po -

znań skich, gdzie wy dzie lo no stre fę eks te ry -

to rial ną pod ju rys dyk cją i ad mi ni stra cją służb

bez pie czeń stwa ONZ. Wo lon ta riu sze bie gle

zna ją cy an giel ski wspól nie z po li cjan ta mi dy -

żu ro wa li przy te le fo nach alar mo wych. 

Pod czas szczy tu mia ło miej sce sie dem

kra dzie ży zwią za nych z kon fe ren cją i dwa

alar my bom bo we. Oba oka za ły się fał szy we.

Po li cjan ci za trzy ma li spraw ców. Co dzien ne

zgro ma dze nia pod au spi cja mi pol skie go od -

dzia łu or ga ni za cji Gre en pe ace i de mon stra -

cje 6 grud nia nie wy ma ga ły in ter wen cji

Po li cji. 

Szczyt w Poznaniu  KRAJ 33

„Klimat”
dla
klimatu

W za bez pie cza niu im pre zy bra li udział po -

li cjan ci z ca łej Pol ski. Co dzien nie na uli ce

Po zna nia wy cho dzi ło po nad 1000 funk cjo na -

riu szy. Ope ra cja kosz to wa ła 3 mln zł. �

P. Ost. 
zdj. Ma rek Kru pa i KWP w Po zna niu

Konie w hełmach budziły respekt ekologów 

Segway – na takim sprzęcie polscy policjanci
dotąd nie jeździli

W grudniu Poznań był najbardziej kolorowym
miastem w Polsce

Policjanci czuwali na ulicach...

a nawet pod biurkami
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Rozbudowa policyjnej łączności i informatyki trwa.
Przetargi przebiegają z większymi lub mniejszymi
perturbacjami, ale kończą się pomyślnie. 
Jest szansa, że środki z modernizacji nie przepadną*

–Do star cze nie każ de mu funk cjo na riu szo wi i pra cow ni ko wi

Po li cji dóbr, usług oraz in for ma cji nie zbęd nych do re ali za -

cji za dań oraz wy peł nia nie zo bo wią zań mię dzy na ro do -

wych to na sza mi sja – mó wi mł. insp. Lech Świ dur ski, dy rek tor Biu ra

Łącz no ści i In for ma ty ki KGP. – W 2008 r., że by spro stać na szym za -

da niom, wy ko rzy sta li śmy środ ki za rów no z pro gra mu mo der ni za cji

Po li cji, jak i bu dże to we oraz po cho dzą ce z Nor we skie go Me cha ni -

zmu Fi nan so we go. 

SIS
Do naj waż niej szych przed się wzięć na le ży za li czyć za koń cze nie od -

bio ru Kra jo we go Sys te mu In for ma tycz ne go wraz z Cen tral nym Wę -

złem Pol skie go Kom po nen tu SIS II i VIS, a tak że ko lej ne

ak tu ali za cje in ter fej sów tych sys te mów, wy ni ka ją ce z wy ma gań 

Ko mi sji Eu ro pej skiej. Przed się wzię cie to obej mo wa ło po stę po wa nia

prze tar go we na kwo tę 49 089 140 zł w 2007 r. i 11 346 000 zł

w 2008 r.

KSI
Kra jo wy Sys tem In for ma tycz ny to zbiór in for ma cji prze twa rza nych

na po trze by kon tro li gra nicz nej, cel nej i le gal no ści po by tu cu dzo -

ziem ców na te ry to rium Pol ski, a tak że na po trze by in nych po stę po -

wań pro wa dzo nych na pod sta wie ustaw lub ra ty fi ko wa nych umów

mię dzy na ro do wych. Ure gu lo wa nia praw ne w za kre sie KSI zo sta ły

unor mo wa ne usta wą z 24 sierp nia 2007 r. o udzia le Rze czy po spo li -

tej Pol skiej w Sys te mie In for ma cyj nym Schen gen oraz w Sys te mie

In for ma cji Wi zo wej (Dz.U. nr 165, poz. 1170 z 2007 r.). Za koń cze -

nie pro ce su in te gra cji KSI z sys te mem cen tral nym CS. SIS i CS. VIS

to naj waż niej sze za da nie na dro dze uczest nic twa Pol ski we współ pra -

cy mię dzy pań stwa mi człon kow ski mi UE w dzie dzi nie bez pie czeń -

stwa we wnętrz ne go i ochro ny gra nic. Za koń cze nie przed się wzię cia,

o ile nie na stą pią prze su nię cia za dań w har mo no gra mie unĳ nym, za -

pla no wa ne jest na wrze sień 2009 ro ku.

KSIP
Nie mniej zna czą cym za da niem by ła (i jest na dal) roz bu do wa mo cy

ob li cze nio wej Kra jo we go Sys te mu In for ma cyj ne go Po li cji (KSIP).

Przed się wzię cie to ma na ce lu pod nie sie nie wy daj no ści sys te mu

KSIP i Kra jo we go Cen trum In for ma cji Kry mi nal nych (KCIK), a tym

sa mym zwięk sze nie szyb ko ści dzia ła nia apli ka cji użyt kow ni ka koń -

co we go. Obej mu je mo der ni za cję i roz bu do wę sprzę to wą oraz wdro -

że nie no wych wer sji sys te mów baz da nych na łącz ną kwo tę

29 650 000 zł. Pro jekt roz po czął się w ma ju 2008 r., a je go za koń cze -

nie pla no wa ne jest na li piec 2009 r.

SWD
Bu do wa Sys te mu Wspo ma ga nia Do wo dze nia obej mu ją ce go wszyst -

kie jed nost ki Po li cji to tak że jed no z prio ry te to wych za dań BŁiI

KGP. W pierw szym eta pie prze wi du je się roz bu do wę sys te mu KSIP

o no we moż li wo ści wspo ma ga nia do wo dze nia in ter wen cja mi, ak cja -

mi po li cyj ny mi, dys po no wa nia si ła mi i środ ka mi oraz ob słu gi zda -

rzeń re ali zo wa nych na ob sza rze ca łe go kra ju. Za sto so wa nie

jed no li te go roz wią za nia te le in for ma tycz ne go po pra wi też prze pływ

in for ma cji, ogra ni czy ilość pa pie ro wej do ku men ta cji oraz upro ści pro -

ces szko le nia służb dy żur nych. Przed się wzię cie opie wa ją ce na kwo -

tę 31 820 000 zł roz po czę ło się w kwiet niu 2008 r. i za koń czy się

w czerw cu 2009 r.

CSD
Bu do wa tzw. bra my do stę po wej w in fra struk tu rze Cen tral ne go Sys -

te mu Do stę po we go to ko lej ne waż ne za da nie BŁiI. Do CSD tra fia -

ją wszyst kie apli ka cje i sys te my in for ma tycz ne zlo ka li zo wa ne

w Po li cyj nej Sie ci Trans mi sji Da nych, wraz z ze wnętrz ny mi sys te -

ma mi in for ma tycz ny mi, któ re udo stęp nia ją da ne ze swo ich baz cen -

tral nych. Naj waż niej szym ele men tem CSD jest tzw. bra ma

do stę po wa, któ rej za da niem jest za pew nie nie bez piecz ne go sty ku

sie ci po li cyj nej z bez prze wo do wą ob słu gi wa ną przez ope ra to rów

usług GSM, co za pew nia funk cjo no wa nie ter mi na li mo bil nych. 

Ce lem przed się wzię cia, roz po czę te go w czerw cu 2008 r. i ma ją ce -

go za koń czyć się do mar ca 2009 r., jest utwo rze nie dru giej bra my 

do stę po wej, zwięk sza ją cej nie za wod ność i bez pie czeń stwo funk cjo -
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Misja

Terminale mobilne ma już kilkanaście tysięcy policjantów w Polsce
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no wa nia CSD oraz umoż li wia ją cej zin te gro wa nie pocz ty elek tro -

nicz nej ze wnętrz nej i we wnętrz nej. Kosz ty ca łe go za da nia to

32 994 900 zł.

ZA KU PY
Do tych naj istot niej szych za dań Biu ra Łącz no ści i In for ma ty ki na le -

ży oczy wi ście do dać „zwy kłe” za ku py sta no wisk do stę po wych – 6514

Mo bil nych Ter mi na li No szo nych oraz 2921 Sta cjo nar nych Sta cji Do -

stę po wych w 2008 r. Za kup ter mi na li zwięk szył ja kość i za kres ob słu -

gi in for ma cyj nej po li cjan tów, a tak że od cią żył dy żur nych na

sta no wi skach kie ro wa nia. Kosz to wa ło to 58 568 768,41 zł. Na ko niec

2008 r. łącz na licz ba sta no wisk do stę po wych wszyst kich ty pów prze -

kro czy ła 30 000 sztuk, z cze go pra wie po ło wę sta no wiły ter mi na le

mo bil ne.

PLA NY
Rok 2009 jest ostat nim ro kiem obo wią zy wa nia pro gra mu mo der ni za -

cji Po li cji i w trak cie je go trwa nia pla no wa ne jest głów nie za koń cze -

nie in we sty cji za po cząt ko wa nych w la tach wcze śniej szych. Na le żą

do nich przede wszyst kim: dru gi etap Sys te mu Wspo ma ga nia 

Do wo dze nia oraz roz bu do wa sys te mu KSIP i SWD I po przez za pro -

jek to wa nie, wy ko na nie, uru cho mie nie i wdro że nie w peł ni skon fi -

gu ro wa nych trzech re gio nal nych cen trów ser we ro wych oraz

za pew nie nie współ pra cy z sys temem in for ma cji geo gra ficz nej 

prze twa rza nia i wi zu ali za cji da nych geogra ficz nych (GIS), ter mi na -

la mi mo bil ny mi, sys te ma mi re je stra cji ko re spon den cji, wi zu ali za cji

wiel ko for ma to wej i lo kal ny mi sys te ma mi łącz no ści oraz pod sys te -

mem baz te le adre so wych.

W 2009 r. na le ży się tak że spo dzie wać za koń cze nia ope ra cji

RADIO II. W ra mach środ ków z pro gra mu mo der ni za cji prze wi du je

się za ku py sprzę tu umoż li wia ją ce za koń cze nie te go pro jek tu, któ ry

prze wi du je prze gru po wa nie wszyst kich po li cyj nych sie ci ra dio wych

z 25 kHz na ka na ły o sze ro ko ści 12,5 kHz i uwol nie nie w ten spo sób

do dat ko wych czę sto tli wo ści. Dzię ki te mu bę dzie moż na uzy skać

kanały przy two rze niu no wych sie ci ra dio wych, wy eli mi no wać za kłó -

ce nia oraz po pra wić za się gi sie ci obec nie funk cjo nu ją cych. Za koń -

cze nie tych przed się wzięć prze wi dy wa ne jest na ko niec br. W 2010

r. zo sta nie prze pro wa dzo na ana li za po zy ska nych za so bów wid ma czę -

sto tli wo ści, któ ra po zwo li na je go no wy po dział. �

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
zdj. An drzej Mi tu ra

* W dniu za mknię cia nu me ru nie zna na by ła jesz cze de cy zja ministra

finansów do ty czą ca przyszłości środ ków nie wy ga sa ją cych.

Komunikacja wewnętrzna nie jest mocną stroną
Policji. Przykład województwa podkarpackiego,
w którym funkcjonuje intranetowy portal, pokazuje
jednak, że może być zupełnie odmiennie.

–Wcze śniej pra co wa łem w ma łej jed no st ce i do sko na le

zda ję so bie spra wę, ja ki głód wie dzy pa nu je wśród po -

li cjan tów „na dole”, stąd po mysł na ta ki por tal – mówi

asp. Woj ciech Ku lig, twór ca in tra ne to wej wi try ny pod kar pac kiej po -

li cji. – In for ma cje, nie tyl ko ogól ne, co dzie je się w re sor cie, ale

nawet te, któ re bez po śred nio do ty czy ły na szej pra cy, do cie ra ły

z opóź nie niem, nie kom plet ne. Trze ba by ło nie raz ła mać so bie gło -

wę, jak zna leźć to, co po trze bne. Wy ko rzy sta łem więc wcze śniej sze

do świad cze nia, gdyż współ two rzy łem IFP, a tak że ro bi łem stro nę

dla na szych związ ków i za pro jek to wa łem por tal ko mu ni ka cji we -

wnętrz nej. Mam też na kon cie kil ka in nych stron mniej zwią za -

nych z Po li cją. 

Za czy nał na wła snym kom pu te rze skła da ku. Póź niej do stał fir -

mo we go lap to pa, na któ rym utwo rzył ko pię stro ny – tak, by móc ją

swo bod nie roz wi jać w do wol nym mo men cie, tak że po za pra cą.

Rzad ko się z nim te raz roz sta je.

Por tal nie miał by jed nak ra cji by tu, gdy by w jed nost kach nie za -

pew nio no po li cjan tom do stę pu do sie ci. Z po mo cą przy szedł Wy -

dział Łącz no ści i In for ma ty ki KWP w Rze szo wie.

– W cią gu ostat nich 2, 3 lat przy by ło spo ro no we go sprzę tu, udało

się nam więc wy go spo da ro wać ser wer do te go ce lu – mó wi 

pod insp. Wie sław Li bu szow ski, za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu

Łącz no ści i In for ma ty ki KEP w Rze szo wie. – Opro gra mo wa nie

Linux jest dar mo we. Na kła dy fi nan so we by ły za tem zni ko me,

jedynie in for ma ty cy mu sie li tro chę po pra co wać, aby ser wer za czął

funk cjo no wać w sie ci. Obec nie każ da jed nost ka gar ni zo nu pod kar -

pac kie go jest pod łą czo na do sie ci LAN, w któ rej dzia ła por tal, i mo że

z nie go ko rzy stać. To oko ło 1500 kom pu te rów w wo je wódz twie. 

Upraw nie nia do współ two rze nia por ta lu mo gą mieć nie tyl ko pra -

cow ni cy Wy dzia łu Ko mu ni ka cji Spo łecz nej KWP, rów nież ci po li -

cjan ci z te re nu, któ rzy chcie li by zo stać na przy kład re dak to ra mi

por ta lu czy mo de ra to ra mi na fo rum.

WIE DZA DLA WSZYST KICH
Por tal ser wu je spo rą daw kę róż no rod nych in for ma cji – od co dzien -

nej pra sów ki (ogól no kra jo wej i lo kal nej), przez ka len da rium wy da -

rzeń w gar ni zo nie, de cy zje ko men dan ta wo je wódz kie go, dru ki

nie zbęd ne w pra cy każ de go z pio nów, po ra dy praw ne i so cjal ne,

forum dys ku syj ne, po ogło sze nia o wol nych miej scach pra cy i ką cik
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Lech Świ dur ski – ab sol went Po li -
tech ni ki Wro cław skiej (1985–1990,
kie ru nek: elek tro ni ka, spe cjal ność:
sys te my au to ma ty za cji). Po od by ciu
służ by woj sko wej w 1991 ro ku
(w Szko le Pod cho rą żych Re zer wy)
wstą pił do w Po li cji. Naj pierw KWP
w Opo lu, póź niej KWP w Ka to wi cach,
by w koń cu tra fić do KGP. Ca ły czas
zaj mo wał się te le in for ma ty ką. 6 paź -
dzier ni ka 2008 r. zo stał mia no wa ny
dy rek to rem Biu ra Łącz no ści i In for -
ma tyki KGP.

Do bro dziej stwa 
in tra ne tu

�
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hob by stów. Ogrom nym wzię ciem cie szą się spra woz da -

nia z na rad kie row nic twa. 

– Stro nę od wie dza dzien nie prze cięt nie oko ło 200

osób, licz ba ta wzra sta na wet pa ro krot nie po za miesz -

cze niu spra woz da nia z ja kiejś na ra dy – uśmie cha się

Kulig. – Za uwa ży łem, że na czel ni cy i ko men dan ci 

po wia to wi prze sta li już uży wać no tat ni ków. Wie dzą, że

za nim wró cą do jed no stek, bę dą mie li do kład ną re la cję

na por ta lu. 

– Zda ją so bie też spra wę, że to sa mo prze czy ta ją ich

pod wład ni, bę dą mo gli py tać, mo że wy ma gać – do da je

mł. insp. Wie sław Dy baś, na czel nik Wy dzia łu Ko mu ni -

ka cji Spo łecz nej KWP w Rze szo wie. – Ta wie dza nie jest

już re gla men to wa na tak, jak kie dyś, gdy do brze by ło, 

je śli w ja kimś pro win cjo nal nym ko mi sa ria cie w trzy ty -

go dnie po na ra dzie ko men dant oświe cał swo ich pod -

wład nych, że zmie ni ły się prio ry te ty. Z dru giej stro ny

prze ło że ni otrzy mu ją in for ma cje zwrot ne, mo gą ob ser -

wo wać, co naj bar dziej po li cjan tów in te re su je, wy ła py -

wać sy gna ły, je śli na ra sta ja kiś pro blem. Chce my, że by

wie dzę o bie żą cych spra wach do ty czą cych Po li cji funk -

cjo na riu sze do sta wa li od nas, a nie na przy kład od żo ny,

któ ra wró ci ła ze skle pu, gdzie po wta rza no so bie plo -

tecz ki. 

Fu ro rę zro bił za miesz czo ny na por ta lu film, na któ -

rym gen. insp. An drzej Ma te juk, ko men dant głów ny

Policji, wi zy tu ją cy rze szow ską ko men dę, od po wia da na

py ta nia na de sła ne e -ma ila mi przez po li cjan tów.

– Lu dzie prze ko na li się, że py ta nia nie ule cia ły gdzieś

w próż nię, nie zo sta ły odło żo ne do biur ka i za po mnia -

ne – mó wi Dy baś. – Zo ba czy li, że na wet ich głów ny szef

mo że być dla nich do stęp ny. To zro bi ło wra że nie. 

PO RAD NIK I BI BLIO TECZ KA 
– W cza sie dwu na sto go dzin ne go dy żu ru wcho dzę na tę

stro nę 3, 4 ra zy, wcho dził bym częściej, ale obo wiąz ki na

to nie po zwa la ją – mó wi sierż. sztab. Ja cek Ko can z ko -

mi sa ria tu na lot ni sku w po drze szow skiej Ja sion ce. 

– Mam tam wszyst ko, co jest po trzeb ne w pra cy, czy li

prze pi sy, dru ki, te le fo ny, jak i zwy kłą, bie żą cą pra sów kę.

Za sta na wia łem się, co jesz cze mo gło by zna leźć się

w por ta lu i ja koś nie znaj du ję ni cze go ta kie go. 

– Por tal jest jed nym z na rzę dzi no wo cze sne go ko mu -

ni ko wa nia się w or ga ni za cji – mó wi Re na ta La dziń ska -

-Ka rol, au dy tor ko men dy wo je wódz kiej. – Umoż li wia

ła twą i szyb ką wy mia nę do świad czeń, co już za czy -

na być wi dać, a na pew no bę dzie mia ło jesz cze więk sze

zna cze nie w przy szło ści. Oszczę dza też wie le cza su pra -

cow ni kom. Za ła twia jąc spra wy oso bo we, nie mu si my już

bie gać po po ko jach w po szu ki wa niu drucz ków. Wy star -

czy otwo rzyć od po wied ni plik na stro nie i zna leźć szu -

ka ny do ku ment. W swo jej pra cy du żo cza su spę dzam

nad we wnętrz ny mi re gu la cja mi, por tal jest więc dla

mnie ogrom nym uła twie niem, gdyż ist nie je w nim baza

ze wszyst ki mi de cy zja mi ko men dan ta wo je wódz kie go

i in ny mi prze pi sa mi we wnętrz ny mi. Od rę ki mam to,

cze go po trze bu ję. 

Ku lig przy zna je, że utwo rze nie baz da nych z de cy zja -

mi i prze pi sa mi oraz wzo ra mi dru ków, pism pro ce so -

wych etc. by ło bar dziej uciąż li we, niż się spo dzie wał.

Nie z po wo du trud no ści z do stę pem, a z pro stej przy -

czy ny – ilo ści do ku men tów, któ re on i in ni pra cow ni cy

Wy dzia łu Ko mu ni ka cji Spo łecz nej mu sie li ręcz nie ska -

no wać.

– Po dwu dzie stej pią tej stro nie za czy nasz się za sta -

na wiać, czy ska nu jesz dwu dzie stą szó stą czy dwu dzie -

stą siód mą – mó wi. – Te raz ma my już faks pod łą czo ny

do kom pu te ra, jak przy cho dzi ja kieś pi smo, mo że my od

ra zu mieć je na ekra nie.

– Ja bym tam do rzu cił jesz cze pa rę wzo rów pism –

mó wi asp. sztab. Ma rek En glot, do cho dze nio wiec

z KPP w Strzy żo wie. – Choć i tak uwa żam, że por tal to

zna ko mi ta po moc dla po li cjan tów. 

Twór ca por ta lu przy zna je, że ma jesz cze do uzu peł -

nie nia kil ka wzo rów pism. Za le gło ści nie są du że, a po -

wsta ły, bo naj zwy czaj niej nie star czy ło mu cza su na

wszyst ko – zwłasz cza że ostat nio czę ściej by wał w War -

sza wie niż w Rze szo wie. Je go do świad cze nia wy ko rzy -

sta no przy two rze niu In ter ne to wej Stro ny Po li cji,

ma ją cej być ogól no pol skim por ta lem skie ro wa nym
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do po li cjan tów i pra cow ni ków Po li cji (nie któ re z po my -

słów zo sta ły wprost za po ży czo ne do ISP). 

TYL KO DLA SWO ICH
Por tal funk cjo nu je ja ko in tra net, w we wnętrz nej sie ci

LAN, nie do stęp nej dla ze wnętrz nych użyt kow ni ków.

Tę her me tycz ność do ce nia nad kom. Syl wia Pu cha lik,

psy cho log z KWP. 

– Ze wzglę du na swo ją do stęp ność in ter ne to wa stro -

na ko men dy nie na da je się do za miesz cza nia nie któ rych

wia do mo ści przy dat nych funk cjo na riu szom – mó wi. 

– Ina czej z in tra ne to wym por ta lem, bo jest on kie ro wa -

ny wy łącz nie do po li cjan tów i pracowników Policji. 

Na sza sek cja da je in for ma cje choć by z nie któ rych szko -

leń, na przy kład na te mat pro fi lo wa nia spraw ców. Ta ka

wie dza, przy dat na po li cjan tom, nie ko niecz nie po win na

zna leźć się na po wszech nie do stęp nej stro nie in ter ne -

to wej. 

Zda niem nad kom. Pu cha lik, in tra ne to wy por tal może

też stać się do brym na rzę dziem spa ja ją cym po li cyj ną 

ro dzi nę, choć za strze ga, że dzia ła on jesz cze zbyt krót -

ko, by po ku sić się o oce ny. 

– Po li cjan ci bar dzo te go po trze bu ją, bo wie le mó wią

o po stę pu ją cej dez in te gra cji śro do wi ska – twier dzi. – Są

nie uf ni i pew no bę dą się oba wiać, że sko ro mo gą wejść

na stro nę je dy nie ze służ bo wych kom pu te rów, to da się

ich na mie rzyć, więc na tym por ta lu pew no nie bę dzie

ta kiej wy pła ki wal ni, jak na IFP, ale da je on wie le in nych

moż li wo ści ce men to wa nia śro do wi ska. Zna ko mi tym

tego przy kła dem jest pod stro na o lu dziach po zy tyw nie

„za krę co nych”. Na gle do wia du jesz się, że ko le ga z pię -

tra ni żej ma hob by, o któ re ni gdy byś go nie po są dzał,

albo że ktoś, ko go co dzien nie mi jasz na ko ry ta rzu, ma

ta ką sa mą pasję, jak ty. To po zy tyw nie dzia ła na lu dzi. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor,

ilu stra cje Woj ciech Ku lig
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Twórca portalu 
asp. Wojciech Kulig 
nie rozstaje się
z laptopem
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Eu ro pej ski Urząd Po li cji – Eu ro pol – po -

sta no wił za dbać nie tyl ko o współ pra cę

po li cji państw człon kow skich, ale i... pism

wy da wa nych przez służ by po rząd ku pu blicz -

ne go. Za pro sił re dak to rów na se mi na rium

do sie dzi by Eu ro po lu w Ha dze. 

Pod czas se mi na rium „Po li cja 997” by ła

pre zen to wa na wśród ma ga zy nów wy da wa -

nych w 15 z 27 państw człon kow skich Unii

Eu ro pej skiej. Dwa pe rio dy ki: au striac ki

i wło ski, wy da wa ny przez Gu ar dia di Fi nan -

za, szczy cą się po nad stu let nią hi sto rią, choć

zu peł nie na to nie wy glą da ją. Wszyst kie ko -

lo ro we, no wo cze śnie ła ma ne, naj czę ściej

mie sięcz ni ki. Naj rza dziej – pięć ra zy w ro ku

– jest wy da wa na sło weń ska „Var nost” (bez -

pie czeń stwo), naj czę ściej – dwa ra zy w mie -

sią cu – ho len der ski „Blauw” (nie bie ski). 

By li re dak to rzy (i pi sma) ze „sta rej” Eu -

ro py, m.in. z: Au strii, Da nii, Fin lan dii, Fran -

cji, Włoch, Hisz pa nii, Ho lan dii, Wiel kiej

Bry ta nii (Niem cy nie do je cha li) oraz z no -

wych państw: Buł ga rii, Czech, Cy pru, Es to -

nii, Sło we nii (Ru mu ni nie do je cha li).

„Po li cja 997” kom pleksów się nie na ba wi -

ła, a na plus za li czy ła so bie do stęp ność pi sma:

naj więk szy na kład, dar mo wa dys try bu cja

w jed nost kach, w sprze da ży ce na po ni żej

1 eu ro. Więk szość pre zen to wa nych pe rio dy -

ków roz cho dzi się głów nie w pre nu me ra cie,

a ce na eg zem pla rza się ga na wet 2 eu ro. 

Pa rę roz wią zań i te ma tów pod pa trzy li śmy,

pa ru po zaz dro ści li śmy. Naj bar dziej – fo to-
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re por ta żu z Afga ni sta nu, któ ry w grud niu

2007 ro ku opu bli ko wa li Ho len drzy. Za to ko -

le dzy z za gra ni cy z za cie ka wie niem oglą da li

na sze zdję cia klas po li cyj nych, a dzię ki

okład ce z po li cjant ką i świę tym Mi ko ła jem

wszy scy po czu li się tro chę świą tecz nie, choć

dzia ło się to w ostat nich dniach li sto pa da. �

IF
zdj. Andrzej Mitura

Dzien ni ka rze za pro sze ni do Ha gi zaj mo -

wa li się w Eu ro po lu nie tyl ko wy mia ną

do świad czeń. Za pre zen to wa no im dzia ła nie

su per bez piecz ne go sys te mu in for ma cyj ne go

i jesz cze bar dziej bez piecz ne go por ta lu gro -

ma dzą ce go wie dzę o ter ro ry stach. O tym na -

pi sze my w ko lej nych nu me rach „Po li cji 997”. 

W la bo ra to rium eu ro moż na by ło wła sno -

ręcz nie i na ocz nie spraw dzić róż ni cę mię dzy

praw dzi wy mi i fałszywymi. Europol, choć sam

nie pro wa dzi żad nych czyn no ści ope ra cyj -

nych, ko or dy nu je wal kę z fał sze rza mi euro

na ca łym świe cie. Naj więk szy do tąd suk ces

mię dzy na ro do wej współ pra cy to skon fi sko -

wa nie w Ko lum bii 11 mi lio nów fał szy wych

eu ro. 

W la bo ra to rium nar ko ty ko wym dzien ni ka -

rze po zna li po szcze gól ne fa zy pro duk cji am -

fe ta mi ny i ec sta sy. � IF
zdj. archiwum

To nie odważniki ani pociski. To „znaki
towarowe” tabletek ecstasy – każdy
producent ma własne, a te skonfiskowane
przez europejskie policje trafiają do piwnic
Europolu

BMK, z którego produkuje się amfetaminę,
trafia do Europy najczęściej z Chin i z Rosji.
Butelka widoczna na zdjęciu ma zawierać
egzotyczny olej. W środku jest jednak
śmierdzący kwas

Coś swojskiego – typowo polska instalacja
do produkcji amfetaminy

Te pięćsetki są najzupełniej prawdziwe.
Brakuje im tylko numerów seryjnych

W la bo ra to riach

Dziennikarze 
w Europolu
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Czy wiesz, że

� Na te re nie Nor we gii zor ga ni zo wa ne
mię dzy na ro do we gru py prze stęp cze zaj -
mu ją się zwłasz cza prze my tem nar ko ty -
ków, pa pie ro sów, al ko ho lu i sprzę tu elek tro nicz ne go. W skład
tych grup wcho dzą też Po la cy miesz ka ją cy na sta łe w Szwe -
cji czy Nor we gii, któ rzy są czę sto or ga ni za to ra mi prze my tu.
Istot nym za gro że niem jest też han del ludź mi. 
� Nor we ska po li cja pod le ga mi ni ster stwu spra wie dli wo ści
i za trud nia oko ło 12 tys. osób. Od 2000 r. funk cję jej sze fa peł -
ni In ge lin Kil len gre en. Pa ni ko mi sarz jest z wy kształ ce nia
praw ni kiem, a wcze śniej pra co wa ła w mi ni ster stwie spra wie -
dli wo ści.
� W Kra jo wym Dy rek to ria cie Po li cji Kró le stwa Nor we gii pra-
cu je tyl ko 120 osób. W 2002 r. licz ba dys tryk tów po li cyj nych,
na któ re po dzie lo na jest Nor we gia, zo sta ła zmniej szo na 
z 54 do 27. 
� Każ dy z ko men dan tów dys tryk tu od po wia da za pa tro le po -
li cji wod nej na swo im te re nie. Zaj mu ją się one ochro ną wód lą -
do wych i przy brzeż nych, a dys po nu ją w su mie 42 ło dzia mi.
� W 2000 r. po wsta ła ra da ds. zwal cza nia prze stęp czo ści zor -
ga ni zo wa nej. W jej skład wcho dzą m.in. przed sta wi cie le Kra -
jo we go Dy rek to ria tu Po li cji, służb kry mi nal nych i śled czych.

Chociaż Królestwo
Norwegii nie należy

do Unii Europejskiej, to wspiera jej kraje członkowskie.
Dzięki środkom z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego (NMF) polska Policja kupi m.in. morską
łódź patrolową, ruchome stanowiska dowodzenia 
czy mobilne terminale noszone.

Fin an so wa po moc Nor we gii dla Pol ski jest moż li wa dzię ki na szej

przy na leż no ści do Unii Eu ro pej skiej i Eu ro pej skie go Ob sza ru

Go spo dar cze go (EOG). Ob szar ten obej mu je pań stwa człon -

kow skie unii oraz na le żą ce do EFTA (Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze -

nia Wol ne go Han dlu) Is lan dię, Liech ten ste in i Nor we gię. Pol ska

ko rzy sta z tej po mo cy w ra mach NMF i Me cha ni zmu Fi nan so we go

EOG.

ZA NOR WE SKIE PIE NIĄ DZE
W 2004 r., w ra mach sta rań o gran ty NMF, Ko men da Głów na Po li cji

i Kra jo wy Dy rek to riat Po li cji Kró le stwa Nor we gii na wią za ły współ -

pra cę. Nor we ska de le ga cja od wie dzi ła jed nost ki Po li cji w pół noc no -

-wschod niej Pol sce, le żą ce w bez po śred nim są siedz twie ze wnętrz nej

gra ni cy Unii Eu ro pej skiej. Do re ali za cji w ra mach NMF zo stał przy -

ję ty pro jekt KWP w Lu bli nie – je go cel ogól ny to wzmoc nie nie

ochro ny ob sza ru Schen gen przez po pra wę in fra struk tu ry na ze -

wnętrz nej gra ni cy unii, a ce lem bez po śred nim jest prze bu do wa i roz -

bu do wa ko mi sa ria tu w Te re spo lu. Trwa re ali za cja te go pro jek tu; je go

war tość to po nad 950 tys. eu ro, a pla no wa ny ter min za koń cze nia –

czer wiec 2009 ro ku (pi sa li śmy o tym w nu me rze paź dzier ni ko wym

ub.r.).

W su mie, w ra mach re ali za cji pię ciu pro jek tów, pol ska Po li cja

otrzy ma ła z NMF bli sko 30 mln eu ro, za któ re bę dą ku pio ne m.in.:

mo to cy kle, sa mo cho dy, więź niar ki, mor ska łódź pa tro lo wa, ru cho me

sta no wi ska do wo dze nia, prze woź ne re flek to ry, urzą dze nia do szyb -

kiej iden ty fi ka cji dak ty lo sko pĳnej. Sprzęt ten ma tra fić do jed no -

stek Po li cji na wschod niej i pół noc nej gra ni cy w po ło wie 2009 roku.

OD DZIAŁ DS. RE NI FE RÓW
Po li cja nor we ska ma spe cjal ny od dział (dosł. The Re in de er Po li ce)

zaj mu ją cy się ochro ną i nad zo rem wy pa su re ni fe rów w okrę gach Finn -

mark i Troms po ło żo nych na pół no cy kra ju. Po wstał on w 1950 r., by

chro nić lud ność Sa mów, od wie ków za miesz ku ją cą te te re ny i zaj -

mu ją cą się ho dow lą re ni fe rów.

Opie ka nad ty mi zwie rzę ta mi

nie jest za ję ciem ła twym: 

po nad 200 tys. sztuk jest 

roz dzie lo ne mię dzy kil ku set

pa ste rzy, a po nie waż nie ma

pło tów od dzie la ją cych pa stwi -

ska, sta da ła two się mie sza ją,

co pro wa dzi do kon flik tów

mię dzy ich wła ści cie la mi. Je śli

do dać do te go eks tre mal ne

wa run ki kli ma tycz ne (re gion

sub po lar ny!), czę ste spo ry

o nie licz ne pa stwi ska oraz kłu sow nic two, moż na so bie wy obra zić

ogrom pra cy po li cjan tów z od dzia łu ds. re ni fe rów. Jest ich tyl ko 15,

czę sto nie zna ją ani ję zy ka Sa mów, ani spe cy fi ki ich za ję cia. Po nad -

to po li cjan ci ci ma ją jesz cze za za da nie zwal cza nie prze stępstw prze -

ciw ko śro do wi sku na tu ral ne mu na ca łym pod le ga ją cym im te re nie

(56 tys. km kw.). 

Na zwa re gio nu Fin n mark ozna cza po nor we sku „Kra ina Sa mów”.

W Nor we gii miesz ka naj wię cej Sa mów, około 60–100 tys. Są uzna wa -

ni za rdzen nych miesz kań ców te go kra ju. Mniej sze gru py za miesz -

ku ją Szwe cję (15–25 tys.), Fin lan dię (6 tys.) i Ro sję (2 tys.). Bardziej

znana na zwa Sa mów to La poń czy cy. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. ma te ria ły pra so we po li cji nor we skiej

W kra inie re ni fe rów
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„Po li cjant, któ ry mi
po mógł” – kon kurs
pod tym ha słem
w 2007 ro ku wy my -
śli ła Be ata An dru -
czyk, psy cho log
z Ko men dy Miej skiej
Po li cji w Su wał kach.
Za nim w grud -
niu 2008 ro ku roz -
strzy gnię to dru gą
edy cję su wal skie go
kon kur su, po mysł
pod chwy ci ło Ogól -
no pol skie Po go to -
wie Po mo cy dla
Ofiar Prze mo cy

w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia”. Pa tro no wał mu ko men dant głów ny Po li cji gen. insp. An -
drzej Ma te juk, któ ry w li sto pa dzie wrę czył na gro dy pię ciu lau re atom (na zdję ciu od
lewej: mł. asp. Sławomir Sperkowski, mł. asp. Agnieszka Makowska, nadkom. Ewa
Nowak, podkom. Joanna Cichla, sierż. Tomasz Piletrzak).

zdj. An drzej Mi tu ra

W Suwałkach rozstrzygnięto
konkurs. Lokalny, na policjanta,
który w sposób szczególny pomógł
ofiarom przemocy domowej.
Zgłoszeń było pięć. Wygrała 
mł. asp. Ewa Łangowska, która
uratowała Annę i jej pięcioro dzieci. 

Dziś dzie ci ma ją od sze ściu do pięt na -

stu lat. Naj star sze pa mię ta ją naj wię cej

i naj bar dziej się bo ją.

– Czy oj ciec mo że nas za bić? – jed na 

z có rek za py ta ła nie daw no mat kę.

Ostat ni raz oj ciec pod niósł na nich rę kę

kil ka lat te mu. Z do mu wy pro wa dził się

w 2004 ro ku. Za znę ca nie się nad ro dzi ną

do stał wy rok w za wie sze niu, od wie dza dzie -

ci. Naj star sze dziew czy ny uni ka ją go. Naj -

młod szy syn nie wie le pa mię ta, po zo sta łe

pa mię ta ją, ale z ro ku na rok jak by mniej się

bo ją. An na mó wi, że stał się jej obo jęt ny. Że

ma za so bą etap stra chu, etap nie na wi ści

i roz pa mię ty wa nia naj gor szych chwil. Nie

sta ra się też na si łę za po mnieć. Wie, jak 

by ło i te raz chce nor mal nie żyć. Ale gdy opo -

wia da, co dzia ło się w jej do mu, za czy na się

trząść i ki wać. Z ner wów.

BIŁ, DU SIŁ, STRZE LAŁ
O mę żu mó wi, że nie ra dził so bie z agre -

sją. I że miał w so bie mo że pięć pro cent po -

zy tyw nych cech. Resz ta to by ła złość,

za wiść, nie na wiść, za cię tość. Uwa żał, że 

bi cie to do bra me to da wy cho waw cza. Lu bił

za stra szać i na pa wał się wła dzą. Do dzie ci

strze lał z wia trów ki. 

Po tym strze la niu An na zde cy do wa ła, że

trze ba iść na po li cję. Od ko le żan ki wie dzia -

ła, że jest ta ka po li cjant ka, Ewa Łan gow ska,

któ ra w każ dej sy tu acji po tra fi zna leźć do bre

roz wią za nie i na któ rą moż na li czyć. 

– Ni gdy wcze śniej na po li cji nie by łam, 

ni cze go nie zgła sza łam. Ba łam się, że nikt

mi nie uwie rzy, bo prze cież nie mia łam żad -

nych do wo dów – mó wi. – Nasz kosz mar roz -

gry wał się w czte rech ścia nach, z da la

od lu dzi.
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– Trój ka bie ga ła po po dwór ku, on był

w do mu, wziął wia trów kę. Chciał, że by

do do mu wró ci ły – opo wia da An na. – On im

w ten spo sób ła mał psy chi kę.

WSPAR CIE
– Włos mi się na gło wie zje żył. Prze ra ża ją ce

by ło też to, że on to robił na trzeźwo –mó wi

Łan gow ska.

Pa mię ta pierw szą wi zy tę w ich do mu.

Pod czas roz mo wy mąż za czął pła kać, mó wił,

że ża łu je.

– Nie pod cho dzi łam do nie go z po zy cji

wła dzy, sta ra łam mu się uzmy sło wić, jak je -

go za cho wa nie wpły wa na funk cjo no wa nie

ro dzi ny – mó wi Łan gow ska, a An na do da je:

– Nie my śla ła tyl ko o mnie, ale też o dzie -

ciach i o spraw cy prze mo cy. Każ de mu z nas

po ka za ła dro gę, każ de go skie ro wa ła do od -

po wied niej gru py te ra peu tycz nej. Udzie lił

mi się jej spo kój, za czę łam wie rzyć, że mo że

być do brze.

Za nim na praw dę za czę ło być do brze, mi -

nę ło kil ka lat. Mąż był na za ję ciach te ra peu -

tycz nych tyl ko raz. Nie uspo ko ił się. Za czął

pić. W są dzie cią gnę ły się spra wy – roz wo do -

wa i o znę ca nie się nad ro dzi ną.

– Cięż ko się ży ło, w du żym na pię ciu, stra -

chu. Mąż po tra fił po pchnąć, pa lec w że bra

wbić, sto so wał już mniej prze mo cy fi zycz nej,

bar dziej psy chicz ną. Na tym się sku pił –

mó wi An na.

Je dy ną oso bą, któ ra da wa ła jej wspar cie,

by ła Łan gow ska. Bez niej An na nie ru szy ła -

by z miej sca, nie mia ła by si ły i od wa gi, że by

tę dro gę przejść. 

– Przy szła, za czę ła opo wia dać, co się dzie -

je. Mia ła pod bi te oko, ale bro ni ła mę ża. Że

to jej wi na, bo go spro wo ko wa ła – wspo mi na

Łan gow ska. – Nie wie rzy ła, gdy jej mó wi -

łam, że nikt nie ma pra wa jej bić. 

An na pa mię ta, że po czu ła się bez piecz nie.

Na ty le, że by opo wie dzieć o tym, jak

w pierw szym ro ku mał żeń stwa mąż ska to wał

ich kil ku mie sięcz ne dziec ko, zbił je tak, że

od pa sa do ko lan nie by ło ani cen ty me tra

bia łej skó ry, ca ła pur pu ro wa. Po tem, że du sił

ją ka blem w ła zien ce, pod no sił do gó ry aż

stra ci ła przy tom ność i że póź niej tym sa mym

ka blem bił dzie ci, no i ostat nio, że do nich

strze lał. 

Mł. asp. Ewa Łangowska

Dziś wszy scy
ży je my
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– Za każ dym za krę tem mia łam wąt pli wo -

ści: czy trze ba, czy war to. Gdy by nie Ewa

Łan gow ska, za ła ma ła bym się, pod da ła al bo

skoń czy ła bym w szpi ta lu psy chia trycz nym –

mó wi An na.

W chwi lach kry zy su po li cjant ka pod trzy -

my wa ła ją na du chu: Bę dzie do brze, pro szę
uwie rzyć, tyl ko pa ni mu si chcieć – mó wi ła. 

Ni gdy też ni cze go jej nie ka za ła, zwłasz cza

na po cząt ku. Ra czej ra dzi ła. Gdy bym by ła
na pa ni miej scu, zro bi ła bym tak – mó wi ła.

A na ko niec py ta ła: Co pa ni o tym są dzi?
An na nie za wsze wie dzia ła. Nie wie dzia ła

na przy kład, czy ma brać roz wód, czy nie. Bo

z jed nej stro ny kat, a z dru giej oj ciec. Nie

chcia ła, że by dzie ci by ły bez oj ca. Osta tecz -

nie to dzie ci zde cy do wa ły.

– Za py ta łam trzech naj star szych có rek.

Po wie dzia ły, że mam się roz wieść. Moż na

po wie dzieć, że wszyst kie czte ry się z nim

roz wio dły śmy – mó wi An na.

Łan gow ska pa mię ta, że z tym roz wo dem

fak tycz nie był pro blem. 

– Przy jeż dża łam do nich do do mu, dzwo -

ni łam, by łam z ni mi w cza sie pra cy i w cza -

sie urlo pu. Ale ta kich de cy zji, jak roz wód,

nie mo głam za pa nią An nę pod jąć. Po trze bo -

wa ła cza su. Dziś ma dziew czy na świę ty spo -

kój i jest szczę śli wa – mó wi Łan gow ska.

ZA RA ZA
Na sze ży cie pod jed nym da chem ze spraw cą
prze mo cy moż na po rów nać do za ra zy, któ ra
stop nio wo wy nisz cza wszyst ko i wszyst kich.
Dzie ci nie mia ły na wet ma rzeń – na pi sa ła 

An na w uza sad nie niu zgło sze nia. I da lej:

Gdy by nie po moc pa ni Ewy Łan gow skiej, sa mi
nie da li by śmy ra dy. Od niej do sta li śmy no we
ży cie. Tam to po przed nie by ło ży ciem w stra chu,
w za gro że niu, nie bez pie czeń stwie, po ni ża niu,
bi ciu, wy zwi skach. Dziś zmie ni ło się wszyst ko.
Dzie ci ma ją pla ny, czu ją się bez piecz niej sze,
mą drzej sze, z ra do ścią śpie wa ją pio sen ki. Wy -
gry wa ją za wo dy i kon kur sy. Znik nę ły wszyst -
kie kło po ty i ner wo wość. Dzie ci sta ły się lep sze.

Lep sza sta ła się też An na.

– W tam tych la tach czu łam, jak ro sła we

mnie agre sja, nie na wiść, jak obo jęt nia łam.

Tra ci łam czło wie czeń stwo. Wiem, że za czy -

na łam się sta wać kimś gor szym – mó wi. –

Tak jest ze wszyst ki mi ofia ra mi prze mo cy.

Bi ty czło wiek sta je się zły. Cór ki bi ły się pię -

ścia mi, wy ry wa ły so bie wło sy z gło wy, ko pa -

ły się. Star szy syn bił młod sze go. To dzia ło

się co dzien nie. Dziś wszy scy je ste śmy in ni.

Dziś wszy scy ży je my. �

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. KMP w Su wał kach

Imię bo ha ter ki zo sta ło zmie nio ne.
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Podziękowanie
Z przy jem no ścią in for mu ję, że mię dzy in ny mi Pa na pu bli ka cja pt. „Tu

chce się żyć?” w gru dnio wym wy da niu ga ze ty mia ła nie wąt pli wie wpływ
na ko rzyst ną dla lesz czyń skich po li cjan tów de cy zję  Pa na Mi ni stra Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 11 grud nia 2008 r. o anu lo wa niu pod ję tej
z ra żą cym na ru sze niem pra wa de cy zji wo je wo dy wiel ko pol skie go z 18 lip -
ca 2004 r. do ty czą cej dar mo we go prze ka za nia na rzecz mia sta Lesz na po li cyj ne go bu dyn ku
przy ul. Nie pod le gło ści. 

Rów no cze śnie in for mu ję, że wspo mnia na pu bli ka cja za ini cjo wa ła do cho dze nie rosz czeń
w po dob nych spra wach w re jo nie Sie ra dza i Su wałk. 

Dzię ku ję, po zdra wiam
W. Ko sek, Lesz no

Proś ba
Za wa szym po śred nic twem chciał bym na gło śnić ak cję: „5. gru pa dla dziel ni co wych”, któ -

ra zo sta ła za ini cjo wa na 3 li sto pa da 2008 r. na IFP. Słu żę w Po li cji od 1990 ro ku, a od 1992
przez ca ły czas w re wi rze dziel ni co wych. Od 10 lat je stem kie row ni kiem re wi ru, więc pra cę
dziel ni co we go znam od pod szew ki. Uda ło mi się ze brać i wy szko lić zgra ny i do świad czo ny ze -
spół po li cjan tów. Od kil ku lat pra cu je my w nie zmien nym skła dzie. Co oczy wi ście po zy tyw -
nie wpły wa na pod sta wo we za da nia wy ni ka ją ce z tre ści za rzą dze nia 528/07. W swo jej pra cy
kie ro wa łem się pod sta wo wą za sa dą, dziel ni co wy ma być ban kiem in for ma cji o swo im re jo nie,
lu dziach i ich pro ble mach. To oczy wi ście prze kła da się na wy kry wal ność i za do wo le nie oby -
wa te li. Ale że by to osią gnąć, dziel ni co wy mu si po znać lu dzi i re jon. Na to po trze ba cza su.
Sa mo na ucze nie po li cjan ta rze mio sła dziel ni co we go nie jest trud ne i nie trwa dłu go, ale zro -
bie nie z dziel ni co we go cho dzą cej en cy klo pe dii o re jo nie trwa dłu go i po trze ba na to cza su.
Kie ro wa łem już re wi rem zło żo nym z sa mych no wych dziel ni co wych bez wie dzy o re jo -
nie. I mam po rów na nie. Za pew niam pań stwa, że le piej dla wi ze run ku Po li cji i oby wa te li,
aby dziel ni co wi w re jo nie by li jak naj dłu żej.

W li sto pa dzie 2007 ro ku by ła gło śna ak cja pod nie sie nia pre sti żu dziel ni co wych w struk tu -
rach Po li cji. Na dwa mie sią ce dziel ni co wi zo sta li prze su nię ci z ów cze snej 5. na 6. gru pę. Jed -
nak już w stycz niu 2008 ro ku oka za ło się, że dziel ni co wi zo sta li prze mia no wa ni na 4. gru pę.
Oczy wi ście nu mer gru py jest bez zna cze nia, ale na gle oka za ło się, że dziel ni co wy miał swój
pre stiż tyl ko dwa mie sią ce, po nie waż in ni w pod wyż ce 2008 r. wy rów na li mnoż nik lub do sta -
li jesz cze wię cej. (...) Nie wol no ni ko mu sta wać na dro dze awan su, więc przy ta kiej sy tu acji
z gru pa mi dziel ni co wi odej dą.

Dla te go, kie ru jąc się in te re sem spo łecz nym, pro po nu ję roz wa że nie prze nie sie nia dziel ni co -
wych na 5. gru py. To spo wo du je, że dziel ni co wi po zo sta ną na swo ich sta no wi skach. Zróż ni -
co wa nie mnoż ni ka mię dzy 4. a 5. gru pą w pro po no wa nej pod wyż ce jest zna czą ce, co bu dzi
roz go ry cze nie dziel ni co wych.

Kierownik rewiru dzielnicowych

Re kor do wy je den pro cent
Odro bi na do bra, oka za na dru gie mu czło wie ko wi, lep sza jest niż ca ła mi łość do ludz ko ści. 

Ri chard Deh mel

Fun da cja Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan tach skła da ser decz ne

podziękowania wszyst kim, któ rzy prze ka za li na na sze kon to 1 pro cent swe go po dat ku

do cho do we go za 2007 rok. 

Ze bra li śmy 360 ty się cy zło tych!

Dzię ki tej kwo cie bę dzie my da lej mo gli nieść po moc na szym pod opiecz nym

i re ali zo wać ce le sta tu to we. 

W imie niu pod opiecz nych za rząd fun da cji ser decz nie dzię ku je.

Fun da cja Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan tach
KRS 0000101309
Kon to PKP BP VI O/War sza wa nr 741020 1068 0000 1802 0059 9167

Gdy by nie las an ten sa te li tar nych na bal ko nach

i pod okna mi rząd sa mo cho dów z 10-let ni mi me -

try ka mi, moż na by od nieść wra że nie, że dla

miesz kań ców blo ków przy ul. Nie pod le gło ści i Wło dar -

cza ka w Lesz nie czas się za trzy mał.

PO LI CYJ NE, CZY LI SZA RE
Do daj my – jed nak nie dla wszyst kich miesz kań ców tych

lesz czyń skich blo ków. Je dy nie tyl ko tych spod nu me -

rów 74/84 (ul. Nie pod le gło ści) oraz 24/35 i 32/36 

(ul. Wło dar cza ka). Wśród ko lo ro wych fa sad od re mon to -

wa nych i ocie plo nych są sied nich bu dyn ków te czte ro -

pię tro we blo ki z sza rej, od py cha ją cej wiel kiej pły ty sto ją

od ćwierć wie cza za po mnia ne. Sto ją i nisz cze ją. 

Pod ich da cha mi ży ją mi li cyj no -po li cyj ne ro dzi ny, zaj -

mu jąc otrzy ma ne nie gdyś od re sor tu lo ka le funk cyj ne

(służ bo we). Ich głów ny mi lo ka to ra mi są dziś w więk -

szo ści mun du ro wi eme ry ci, nie gdyś funk cjo na riu sze

byłej Ko men dy Wo je wódz kiej MO (póź niej Wo je wódz -

kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych) w Lesz nie, ale

miesz ka ją tu tak że po li cjan ci z miej sco wej KMP. 

Pod insp. w st. spocz. Wła dy sław Ko sek wpro wa dził

się do blo ku przy ul. Nie pod le gło ści 74/84 ja ko je den

z pierw szych, jesz cze w 1986 roku.

– Tuż po za sie dle niu za rów no mój, jak i po zo sta łe 

po li cyj ne blo ki prze ję ło w ad mi ni stro wa nie Przed się -

bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej

w Lesz nie. Nikt nas wte dy nie py tał, czy chce my.

Zresz tą in ne by ły cza sy. Na czym po le ga ło to ad mi ni -

stro wa nie, naj le piej wi dać po sta nie tech nicz nym tych

nie ru cho mo ści. Urzęd ni cy ogra ni cza ją się je dy nie do po -

bie ra nia wy so kie go czyn szu. Ze ro re mon tów, ocie pleń

itp., bo – jak tłu ma czą – brak fun du szy i ro sną ce za dłu -
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Tu chce się żyć?

że nia lo ka to rów. Tym cza sem ża den z re sor to wych na -

jem ców ni gdy nie za le gał i nie za le ga z opła ta mi czyn -

szu. 

Po dob nie za nie dba ne są blo ki przy ul. Wło dar cza ka.

No wej, ko lo ro wej fa sa dy do cze kał się je dy nie czte ro pię -

tro wy blok przy ul. 17 Stycz nia 16/22. Mo że dla te go, że

tuż obok mie ści się sie dzi ba lesz czyń skiej KMP?

DRO GIE „KO MU NAŁ KI”
– Gdy by tyl ko o ko lor fa sa dy cho dzi ło, to pal li cho – de -

ner wu je się eme ry to wa ny pod insp. Zbi gniew So bo ciń -

ski, lo ka tor spod ósem ki. – Naj gor sze jest to, że te

bu dyn ki to efekt prze sta rza łej po gier kow skiej tech no -

lo gii: cien ka be to no wa pły ta po dat na na prze ma rza nie,

du że nie szczel ne okna, szpa ry w miej scach łą cze nia

płyt, ko ro du ją ce ru ry itp. W efek cie wszy scy na ra że ni

je ste śmy na znacz ne ubyt ki cie pła i wyż sze opła ty zwią -

za ne z ogrze wa niem miesz kań. 

– Pan wie, ja kie my pła ci my czyn sze za te „ko mu nał -

ki”? – wtrą ca Wła dy sław Ko sek. – Chy ba naj wyż sze

w Pol sce, po 500–600 zł, jak w spół dziel niach miesz ka -

nio wych i wspól no tach. A co ma my w za mian? Nic. Nie

mo że my przy tym wy ko nać żad nych ru chów: ani się za -

mie nić, bo nie ma chęt nych do po no sze nia ta kich opłat,

ani sprze dać, bo nie ma my ak tów wła sno ści. Je ste śmy

jak ubez wła sno wol nie ni. 

– Dla cze go więc nie wy ku pi cie swo ich miesz kań? –

py tam. 

– Już daw no chcie li śmy to zro bić – Ry szard Wier kie -

wicz, pod insp. w st. spocz., by ły ko men dant RUSW we

Wscho wie, jest wy raź nie zde ner wo wa ny. – Oka za ło się

jed nak, że na prze szko dzie stoi de cy zja wo je wo dy wiel -

ko pol skie go z 2004 r. „o ko mu na li za cji ma jąt ku Skar bu

Cztery policyjne
bloki mieszkalne
w Lesznie,
zbudowane
w latach
1976–1986 
ze środków MSW,
zostały potajemnie
przekazane
miastu. 
Dwustu rodzinom
odmówiono prawa
pierwokupu
zajmowanych
lokali. Wbrew
obowiązującym
przepisom.

– Blok przy ul. Niepodległości 74/84 ma
sześć klatek – wskazuje pan Kosek. – Cztery
skomunalizowano, a dwie uwłaszczono
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Zjed no czo na Eu ro pa uzna ła, że tym, co naj bar dziej

bo li prze stęp ców, jest zmniej sze nie ich sta nu po -

sia da nia. Dla te go 6 grud nia 2007 ro ku Ra da Eu ro -

py wy da ła dy rek ty wę nr 845. W jej ar ty ku le 1. czy ta my:

„Każ de pań stwo człon kow skie two rzy lub wy zna cza kra -

jo we biu ro ds. od zy ski wa nia mie nia w ce lu uła twie nia

wy kry wa nia i iden ty fi ka cji ko rzy ści z prze stęp stwa oraz

in ne go mie nia zwią za ne go z prze stęp stwem, któ re 

mo gą być ob ję te wy da nym przez wła ści wy or gan są do wy

na ka zem za bez pie cze nia lub za ję cia lub na ka zem kon fi -

ska ty w trak cie po stę po wa nia kar ne go lub też, w mia rę

moż li wo ści okre śla nych przez pra wo kra jo we da ne go

pań stwa człon kow skie go, po stę po wa nia cy wil ne go”.

JEST PRO GRAM
Kra jo we biu ra ma ją wy mie niać mię dzy so bą in for ma cje

i wzor ce sku tecz nych dzia łań. W Pol sce funk cję kra jo -

we go BOM ma peł nić Po li cja, wspo ma ga na przez służ -

by pod le głe Mi ni ster stwu Fi nan sów i Mi ni ster stwu

Spra wie dli wo ści. 

Kie dy ten tekst był przy go to wy wa ny do dru ku (po ło -

wa grud nia 2008) trwa ły uzgod nie nia mię dzy re sor ta mi. 

Szczę śli wym zbie giem oko licz no ści przez ostat nie

dwa la ta Pol ska uczest ni czy ła w mię dzy na ro do wym pro -

jek cie Trans i tion Fa ci li ty 2006, któ ry był po świę co ny

wzmac nia niu stra te gii an ty ko rup cyj nej w Pol sce. Środ -

ki po cho dzą ce z te go pro jek tu po zwo li ły na stwo rze nie

pol skiej wer sji pro gra mu kom pu te ro we go, któ ry

umożliwi do kład ne i wszech stron ne po szu ki wa nie za -

so bów prze stęp ców. Elek tro nicz ny Sys tem Od zy ski wa -

nia Mie nia ma być pro gra mem mię dzy re sor to wym,

na bie żą co ak tu ali zo wa nym przez fa chow ców z Wyż szej

Szko ły Po li cji w Szczyt nie. W grud niu był te sto wa ny

mię dzy in ny mi w Cen tral nym Biu rze An ty ko rup cyj nym

i w Po li cji. ESOM, za pre zen to wa ny na kon fe ren cji koń -

czą cej pol sko -nie miec ko -bel gĳ ski pro jekt, spra wia 

wra że nie wy czer pu ją ce go i wy god ne go w ob słu dze.

Uwzględ nio no w nim wszel kie moż li we in sty tu cje, któ -

re moż na za py tać o za so by kon kret ne go prze stęp cy. Za -

łą czo ne są for mu la rze wy ma ga nych przez nie wnio sków

i ad re sy, pod któ re na le ży je wy słać. Wszyst ko to za dzia -

ła pod wa run kiem, że re sor ty spraw we wnętrz nych, spra -

wie dli wo ści i fi nan sów do ga da ją się co do prze pły wu

in for ma cji. Po li cjan ci, któ rzy uczest ni czy li w pre zen ta cji

ESOM, mie li oba wy, że trud no bę dzie „prze sko czyć”

np. ta jem ni cę skar bo wą i brak bez piecz nej elek tro nicz -

nej łącz no ści mię dzy urzę da mi i in sty tu cja mi. Prze -

wi dy wa li, że spraw dze nie sta nu po sia da nia oby wa te -

la X bę dzie wy ma ga ło wy sła nia ki lo gra mów „kwi tów”

i ty go dni ocze ki wań. Przy zna wa li jed nak, że sa mo za -

miesz cze nie w pro gra mie for mu la rzy i da nych te le adre -

so wych in sty tu cji w kra ju i za gra ni cą, pra cę po win no

uła twić. 

SĄ BA DA NIA
Fun du sze Unii Eu ro pej skiej po zwo li ły rów nież na sfi -

nan so wa nie ba dań son da żo wych na te mat ko rup cji

w Pol sce, któ re na zle ce nie MSWiA prze pro wa dził
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Policja tworzy biuro
10-osobowy
wydział w Biurze
Kryminalnym KGP
pełni funkcję
krajowego biura 
ds. odzyskiwania
mienia. Obowiązek
powołania takich
biur do 
18 grudnia 2008 r.
na wszystkie
państwa
członkowskie
nałożyła 
Unia Europejska. 

Łapówki to w wielu zawodach uzasadnione
dodatki do niskich pensji

Łapówka zawsze w każdym obszarze życia jest
niemoralna

Nieraz wręczenie łapówki jest usprawiedliwione,
bo zmusza do tego sytuacja

Ludzie mają prawo odwdzięczać się za przysługi
z życzliwości

Nigdy w żadnej sytuacji nie wręczyłbym 
łapówki

Przysługi lub prezenty to nie jest korupcja.
Łapówka to pieniądze

Co jest łapówką? Zgadzam się

50,1%                                                           39,7%                    9,8%

54,7%                                                         27,2%                17,7%

74,4%                                                                         18,4%      6,9%

50,8%                                                            40,3%                  8,6%

81,3%                                                                            12,4%   6,1%

30,9%                                                   62,2%                            6,7%

Nie zgadzam się Trudno powiedzieć
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CBOS. An kie te rzy za py ta li 1107 Po la ków w wie ku

18 lat i wię cej w dniach 2–8 paź dzier ni ka 2008 ro ku. Co

trze ci ba da ny uwa ża, że ko rup cja jest naj waż niej szym

pro ble mem w Pol sce, ale 61,9 proc. przy zna je, że są 

pro ble my waż niej sze. Ponad po ło wa an kie to wa nych 

(59,4 proc.) uwa ża, że nie ist nie ją w Pol sce wy star cza -

ją ce moż li wo ści praw ne, or ga ni za cyj ne i ad mi ni stra cyj -

ne do te go, by zwal czać ko rup cję, a 68,8 proc. dzia ła nia

rzą du oce nia ja ko ma ło sku tecz ne. Ba da ni po stu lu ją za -

ostrza nie kar (57,1 proc. wska zań), sku tecz ne ści ga nie

(50,2) oraz przej rzy stość i jaw ność pro ce dur (40,2). 

An kie te rzy pro si li o wska za nie trzech naj waż niej szych

dzia łań sku tecz nych w zwal cza niu ko rup cji. 

Przy tych ka te go rycz nych są dach więk szość re spon -

den tów (71,2 proc.) twier dzi, że nie ze tknę ła się z oso -

bą, o któ rej wia do mo, że bie rze ła pów ki, a 74,4 proc. nie

zna oso bi ście oso by, któ ra wrę cza ła pów ki. �

IRE NA FE DO RO WICZ
da ne: ba da nia CBOS na zle ce nie MSWiA
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2,04Sejm

2,77NIK

2,36Pełnomocnik rządu ds. zwalczania korupcji

2,74CBA

2,67Policja

2,71Urzędy skarbowe

2,57Prokuratura

2,25Administracja rządowa

2,26Samorządy zawodowe

2,63Organizacje pozarządowe

3,4Media

Korupcja jest
podłożem
terroryzmu, 
handlu ludźmi 
i innych
najpoważniejszych
przestępstw –
twierdzą
uczestnicy
antykorupcyjnego
projektu. 

Bardzo Trochę Dopuszczalne Całkowicie Trudno
naganne naganne w pewnych akceptowalne powiedzieć

sytuacjach

32,1% 20,1% 30,0% 11,6% 5,6%

54,0% 22,8% 17,0% 1,7% 4,3%

30,8% 22,1% 33,0% 9,8% 4,0%

58,9% 22,6% 8,9% 1,8% 7,4%

27,9% 19,9% 33,0% 6,1% 12,6%

Udzielanie przez nauczyciela korepetycji 
uczniowi z klasy, którą uczy

Wręczenie lekarzowi prezentu 
wartości 200 zł w trakcie leczenia

Wręczenie pielęgniarce prezentu za opiekę
wartości 200 zł przy wyjściu ze szpitala

Zaoferowanie urzędnikowi, 
który wydaje w naszej sprawie decyzję, 
3% rabatu na zakupy we własnym sklepie

Przekazywanie dziennikarzowi sprzętu do
testowania na długi czas (telefony, samochody)

Jak ocenia Pan(i) działalność następujących instytucji w zwalczaniu zjawisk korupcji? Przy ocenie proszę
posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza, że ocenia je Pan(i) źle, a 5 – dobrze.

Gdzie zaczyna się korupcja?

Ocena instytucji
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Ru da Pa bia nic ka, dziś jed no z osie dli 

kil ku dzie się cio ty sięcz nej dziel ni cy

Łódź -Gór na. W la tach 30. ubie głe go

wie ku ubo gie przed mie ście z ni ską za bu do -

wą, z rzad ka tyl ko oświe tlo ny mi i utwar dzo -

ny mi uli ca mi. Przy jed nej z nich, na par te rze

dwu pię tro wej ka mie ni cy mie ścił się Po ste ru -

nek Po li cji Pań stwo wej, pod le gły łódz kiej 

ko men dzie po wia to wej PP. W 1934 r. pra co -

wa ło tu taj dzie wię ciu po ste run ko wych. 

Do wo dził ni mi star szy przo dow nik PP 

Alek san der Ró życ ki, któ ry kil ka mie się cy

wcze śniej za stą pił na tym sta no wisku przo -

dow ni ka Igna ce go Zaj per ta. Wśród za ło gi

rudz kie go po ste run ku by li m.in. dwaj 

ser decz ni ko le dzy, nie speł na 40-let ni Ka rol

Ste fa niak i je go ró wie śnik Jó zef Waw rzon -

kow ski. Za przy jaź ni li się jesz cze w woj sku,

po tem – choć dzie li ło ich kil ka dzie siąt ki lo -

me trów – utrzy my wa li sta ły kon takt, od cza -

su do cza su by wa jąc u sie bie. Ste fa niak

miesz kał w Ło dzi, Waw rzon kow ski na pro -

win cji, u ro dzi ców. 

Po li cyj ny mun dur pierw szy za ło żył Ka rol

Ste fa niak. W 1925 r., po kil ku mie sięcz nym

prze szko le niu, za si lił za ło gę po ste run ku

w Ru dzie Pa bia nic kiej. Miał już wów czas za

so bą kil ku let ni staż mał żeń ski i per spek ty -

wę za wo do wych awan sów. W pra cy był

sumienny i zdy scy pli no wa ny, ze swo ich obo -

wiąz ków wy wią zy wał się bez za rzu tu. Do

tego był czło wie kiem bez kon flik to wym.

Praw do po dob nie za je go na mo wą po li cjan -

tem zo stał rów nież Jó zef Waw rzon kow ski.

Jak to się sta ło, że i on tra fił do po ste run ku

w Ru dzie Pa bia nic kiej, nie wia do mo. Mo że

do po mo gła w tym de kla ra cja po ste run ko we -

go Ste fa nia ka, że przyj mie ko le gę pod swój

dach jako sub lo ka to ra. 

To, oczy wi ście, tyl ko do my sły, ale fak tem

jest, że w po ło wie 1928 r. Jó zef Waw rzon -

kow ski prze niósł się do Ło dzi, za miesz kał

ką tem u ko le gi i roz po czął no wy, tym ra zem

mun du ro wy etap w swo im ży ciu. Nie ste ty,

nie trwał on dłu go.

MAŁ ŻEŃ SKI TRÓJ KĄT?
Po cząt ko wo nic nie za po wia da ło nie szczę ścia

w ro dzi nie Ste fa nia ków. Ko le dzy ży li zgod -

nie i bez więk szych pro ble mów, kon cen tru -

jąc się na do mu i pra cy za wo do wej. Nie zwra -

ca li uwa gi są sia dów ani po dej rza nym

za cho wa niem, ani kłót nia mi. Ża den z nich

nie nad uży wał al ko ho lu, nie miał też za tar -

gów z miesz kań ca mi ka mie ni cy. Co jed nak

dzia ło się za pro giem miesz ka nia, te go nikt

nie wie dział. Mo że my tyl ko przy pusz czać, że

po cząt ko wa sie lan ka ule gła stop nio we mu

ochło dze niu. Po wo dem by ła 37-let nia Anie -

la Ste fa niak, żo na Ka ro la, do któ rej Jó zef

zapałał pło mien nym uczu ciem. I chy ba

z wza jem no ścią, o czym świad czy dal szy roz -

wój wy pad ków.

Je śli oprzeć się na usta le niach „Taj ne go

De tek ty wa” oraz „Ilu stro wa ne go Ku rie ra Co -

dzien ne go”, Ka rol Ste fa niak bar dzo mu siał

prze ży wać tę sy tu ację. Po dej rze wał żo nę

o zdra dę, ale do koń ca nie był prze ko na ny

o jej nie wier no ści. Za czął więc śle dzić ko -

chan ków, na bie ra jąc z każ dym dniem co raz

więk szej pew no ści, że stał się przy sło wio -

wym ro ga czem. 

Wpraw dzie od kry cie to uczy ni ło na nim
wstrzą sa ją ce wra że nie – pi sał łódz ki ko re -

spon dent „Taj ne go De tek ty wa” – opa no wał
się jed nak i po czął roz my ślać nad tym, jak wy -
brnąć z tra gicz nej sy tu acji. 

STRZA ŁY NA SŁUŻ BIE
Swój dra mat Ka rol Ste fa niak po sta no wił roz -

wią zać osta tecz nie pod czas noc nej służ by

7 ma ja 1934 r. Za bar dzo jed nak ko chał żo nę,
aby go dzić na jej ży cie – pi sał da lej TD. – Po -
sta no wił prze to za bić tyl ko ry wa la. Kie dy jed -
nak za sta no wił się nad tem, że w grun cie rze czy
za to, co się sta ło i on rów nież po no si wi nę, boć
prze cież Waw rzon kow skie go sam pod wspól ny
dach wpro wa dził, za de cy do wał, aby za bi ja jąc
przy ja cie la, za bić rów nież sie bie sa me go.

Jak po sta no wił, tak zro bił. Ze służ bo we go

pi sto le tu od dał naj pierw kil ka strza łów

do ko le gi, po tem broń przy ło żył do wła snej

skro ni.

We dług TD zbrod nię w rudz kim po ste -

run ku ujaw nił je den z miesz kań ców, któ ry

oko ło pół no cy zja wił się tam, aby zgło sić wła -

ma nie do swe go miesz ka nia. Drzwi by ły 

jed nak za mknię te, na pu ka nie nikt nie od -

po wia dał, cho ciaż w oknach by ło ja sno. Kie -

dy zaj rzał do środ ka, zmar twiał. Zo ba czył

dwóch mun du ro wych w ka łu ży krwi. Je den

le żał na pod ło dze, dru gi, bez wład nie prze -

chy lo ny, zwi sał z krze sła. Gło wa opie ra ła się

o biur ko, obok le żał pi sto let.

Prze ra żo ny męż czy zna po biegł na tych -

miast do miesz ka ją ce go nie opo dal ko men -

dan ta Ró życ kie go.

In for ma cja o śmier ci po ste run ko wych

z Ru dy Pa bia nic kiej za miesz czo na zo sta ła

po raz pierw szy 9 ma ja 1934 r. w po ran nej

Kro ni ce Łódz kiej „Ilu stro wa ne go Ku rie ra

Co dzien ne go”. Po za jed nym „drob nym”

szcze gó łem: że spraw ca stał się ofia rą, resz ta

by ła bez za rzu tu. Co praw da na stęp ne go

dnia IKC, opi su jąc tło dra ma tu, na pra wił

swój błąd, jed nak bez sło wa spro sto wa nia czy

prze pro sin pod ad re sem po grą żo nych w ża -

ło bie ro dzin zmar łych po li cjan tów.

Za dzi wia brak re ak cji re sor to wej pra sy

na wy da rze nia w Ru dzie Pa bia nic kiej. Ty go -

dnik „Na Po ste run ku”, na czel ny or gan PP,

roz pi su ją cy się w szcze gó łach m.in. o imie ni -

nach pa na pre zy den ta i je go mał żon ki, wi zy -

tach za gra nicz nych do stoj ni ków w Pol sce

i sy tu acji po li tycz nej na świe cie, nie zna lazł

na swych ła mach miej sca ani na pu bli cy -

stycz ny ar ty kuł o wy da rze niach nad zwy czaj -

nych w Po li cji Pań stwo wej (któ rych wów czas

nie bra ko wa ło), ani na wet na kil kuz da nio wą

wzmian kę.

GDZIE PRAW DA?
Ani w Ar chi wum Akt No wych w War sza wie,

ani w Ar chi wum Pań stwo wym w Ło dzi, któ -

re prze ję ło zbio ry za cho wa nych do ku men tów

do ty czą cych Po li cji Pań stwo wej w tym mie -

ście, nie zna la złem sło wa na te mat tra ge dii

w Ru dzie Pa bia nic kiej. Praw dę po wie dziaw -

szy, spo dzie wa łem się te go. Ak ta pro wa dzo -

ne go po stę po wa nia zo sta ły za pew ne

utaj nio ne, a po tem prze pa dły pod czas wo jen -

nej za wie ru chy. Gdy by więc nie ów cze sna

pra sa, peł nią ca ro lę kro ni ki, ślad po tym zda -

rze niu prze padł by na za wsze.

Brak ma te ria łów źró dło wych unie moż li wił

mi, nie ste ty, zwe ry fi ko wa nie wie lu in for ma -

cji po cho dzą cych z tzw. dzien ni kar skie go

Dramat z sercem w tle
Nazwisk niektórych policjantów zmarłych tragicznie próżno szukać w księgach pamięci. Milczy o nich również
resortowa prasa okresu międzywojnia. Dlaczego? Bo popełnili czyny naganne. Cóż, już wtedy nie wszyscy
policjanci byli aniołami. 
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śledz twa. Przy ta czam je więc z peł ną świa -

do mo ścią, że po cho dzą ze zdo bycz nych prze -

cie ków i są wy ni kiem re por ter skiej in wen cji.

Ich wia ry god ność po zo sta wiam oce nie czy -

tel ni ków.

Kry tycz ne go dnia – pi sał TD – oby dwaj
przy ja cie le ra zem mie li peł nić służ bę (…). Kie -
dy zna leź li się już na miej scu, Ste fa niak na -
głym ru chem wy rwał z fu te ra łu re wol wer
i mie rząc do Waw rzon kow skie go wy strze lił. Ten
tra fio ny trze ma ku la mi zwa lił się na pod ło gę,
nie da jąc już żad nych oznak ży cia. Ste fa niak
siadł spo koj nie przy biur ku i pi sał li sty. Po 
kil ku na stu mi nu tach, kie dy za po śred nic twem
tych li stów skoń czył po ra chun ki ze świa tem,
przy ło żył do skro ni pi sto let i znów wy strze lił.

Po dob no na pi sał trzy li sty: do żo ny, ro dzi -

ny i ko men dan ta po ste run ku. We dług „Ilu -

stro wa ne go Ku rie ra Co dzien ne go” – tyl ko

je den, do ro dzi ny. Tre ści żad ne go jed nak nie

ujaw nio no, choć moż na przy pusz czać, że

pró bo wał wy tłu ma czyć się ze swe go de spe -

rac kie go czy nu.

„GI NĘ PRZEZ TE GO ŁO BU ZA…”
Kie dy dwa ty go dnie póź niej wy da wa ło się, że

tło dra ma tu w rudz kim po ste run ku zo sta ło

już do kład nie wy ja śnio ne i spra wę bę dzie

moż na odło żyć ad ac ta, „Taj ny De tek tyw”

wy dru ko wał ko lej ne re we la cje. Wy ło ni ły się
bo wiem no we oko licz no ści – pi sał – któ re z pro -
stej, i zda wa ło by się nie skom pli ko wa nej,
sprawy uczy ni ły na gle fra pu ją cą za gad kę kry -
mi nal ną. Ist nie ją bo wiem po szla ki, że li sty zo -
sta wio ne rze ko mo przez Ste fa nia ka pi sa ne by ły
rę ką… Waw rzon kow skie go.

Po dob no w jed nym z nich Waw rzon kow ski

na pi sał: Gi nę przez te go ło bu za! Ile w tym

praw dy, trud no osą dzić. I ra czej ni gdy się

tego nie do wie my. Eks per ty zy gra fo lo gicz nej

brak, in nych do wo dów też. Ale to jesz cze nie

ko niec tej po nu rej hi sto rii. Epi log do pi sał

brat Ka ro la Ste fa nia ka, Adam. Po wia do mio -

ny o ro dzin nej tra ge dii te go sa me go jesz cze

dnia przy je chał do Ru dy. Po mo dlił się

nad zwło ka mi Ka ro la, po czym po biegł

do miesz ka nia bra to wej. Już w pro gu rzu cił

oskar ży ciel sko: Nie po win naś prze żyć mę ża!
Po czym chwy cił le żą cy na sto le nóż i z ca łej

si ły wbił go w pierś ko bie ty. 

Ste fa nia ko wą za bra no w cięż kim sta nie

do szpi ta la, jej szwa gra osa dzo no w aresz cie. 

�

5 i 6 mar ca 1934 r., na dwa mie sią ce

przed rudz ką tra ge dią, w Zgie rzu od by ła się

od pra wa służ bo wa ko men dan tów po ste run -

ków po wia tu łódz kie go. Jed nym z po ru sza -

nych te ma tów by ła sy tu acja ro dzin na

i ma te rial na funk cjo na riu szy PP. Nad kom.

Edward Lan ge, ów cze sny ko men dant po wia -

to wy PP w Ło dzi, ape lo wał do pod ko mend -

nych, aby nie po zo sta wa li obo jęt ny mi

na pro ble my swo ich po ste run ko wych. Kło-
po ty ro dzin ne prze kła da ją się bar dzo czę sto
na służ bo we – pod kre ślał. – Dla te go nie wol no
ba ga te li zo wać te go, co się dzie je w mał żeń skim
sta dle, jak się uczą dzie ci i czy w do mu nie nad -
uży wa się al ko ho lu.

Gdy by ko men dant po ste run ku w Ru dzie

Pa bia nic kiej star szy przo dow nik Alek san der

Ró życ ki nie pu ścił tych uwag mi mo uszu,

mo że nie do szło by tam do tra ge dii. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Taj ny De tek tyw”

Posterunkowy Józef Wawrzonkowski ofiara romansu. Obok najbliższa
rodzina

Na katafalku, obok siebie, zabójca i ofiara

Posterunek Policji Państwowej w Rudzie Pabianickiej – miejsce tragedii
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Wi dząc go na uli cy, w ubra niu, trud no uwie rzyć,

że ten nie po zor ny (172 cm wzro stu) męż czy -

zna wy ci ska w jed nym po dej ściu cię żar 240 kg.

A jed nak! 

AK TYW NOŚĆ, 
CZY LI SPORT OD ZA WSZE 
Sierżant sztabowy Ar ka diusz Włoch za czął cho dzić

na si łow nię po ukoń cze niu szko ły śred niej. Nie – że by

za raz bić re kor dy w trój bo ju si ło wym czy pod no sze niu

cię ża rów. Ot, zwy czaj nie, chciał roz wi jać ogól ną

spraw ność. 

– Wcze śniej za fa scy no wa ny byłem ka ra te – wspo -

mi na po li cyj ny si łacz. – Po tem przy szedł czas na kick

bo xing, któ ry, co praw da spo ra dycz nie, ale ćwi czę

do tej po ry. W wol nych chwi lach do sko na li łem pły wa -

nie na kra kow skiej AWF. Pró bo wa łem też wspi nacz ki

skał ko wej, ale stwier dzi łem, że nie mam ku te mu 

pre dys po zy cji i zre zy gno wa łem. 

Przy oka zji wspi na czek za ko chał się w gó rach. Prze -

szedł wszyst kie szla ki w Ta trach Pol skich i Sło wac kich.

Cho dził po Al pach. Tre no wał na pod kra kow skich

skał kach.

Pa sje spor to we po dzie la też jego pię cio let ni syn Szy -

mon. Cię ża rów jesz cze nie dźwi ga, za to, po dob nie jak

wcze śniej ta ta, cho dzi na ka ra te, gim na sty kę, na pły -

wal nię i wspi na się na sztucz nych ścian kach. Dwu let -

ni Pa weł na ra zie cze ka, aby od kryć dys cy pli ny, któ rym

chciał by się po świę cić. 

– Ruch, ak tyw ność są waż ne – mó wi po li cyj ny

mistrz. – Dla te go za szcze piam je tak że swo im dzie -

ciom. Jed nak od spor tu wy czy no we go bę dę je trzy mał

z da le ka. 

WY TRWA ŁOŚĆ, 
CZY LI PO WER AND PA IN 
Nie wia do mo jak po to czą się lo sy la to ro śli mun du ro we -

go si ła cza. On sam też nie pla no wał ka rie ry za wod ni ka

w wy ci ska niu sztan gi. 
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To jest moja pasja
– O ta kiej kon ku ren cji do wie dzia łem się od ko le -

gów z si łow ni – uśmie cha się sier żant Włoch. – Zaj -

rza łem po tem do in ter ne tu, że by zo ba czyć, ja kie są

wy ni ki i oka za ło się, że miał bym szan se za wal czyć

o do brą lo ka tę. W 2003 r. po je cha łem na swo je pierw -

sze za wo dy o za się gu re gio nal nym do Skar ży ska-Ka -

mien nej. Z mar szu, bez wy czy no we go tre nin gu,

wy gra łem swo ją ka te go rię wa go wą. Bar dzo mnie to za -

chę ci ło do dal szych ćwi czeń. 

W tym sa mym ro ku wy star to wał w swo ich pierw -

szych Mi strzo stwach Pol ski, gdzie za jął ósme miej sce.

Po tem na ko lej nych tur nie jach zdo by wał me da le, to -

ro wał so bie dro gę do suk ce sów na are nie kra jo wej.

Teraz re gu lar nie bie rze udział za rów no w mi strzo -

stwach, jak i w Pu cha rze Pol ski. 

Za czy nał w ka te go rii do 75 kg (wte dy jesz cze się

wspi nał). Po tem wró cił do swo jej na tu ral nej wa gi, 

czy li 82 kg. Naj więk szym suk ce sem w tej ka te go rii

(do 82,5 kg) by ło dru gie miej sce w Pu cha rze Pol ski.

Arkadiusz Włoch na co dzień pracuje 
w komendzie miejskiej w Krakowie. 
Bardziej znany jest jednak w sportowym
świecie siłaczy. W ubiegłym roku zajął
drugie miejsce w Pucharze Polski
i trzecie w Mistrzostwach Polski
w wyciskaniu sztangi leżąc. Teraz
przygotowuje się do nowego sezonu
startowego.

Trening na siłowni w KWP w Krakowie. Asekuruje Józef
Cisak, pracownik cywilny komendy wojewódzkiej, były
ciężarowiec, który za namową Arkadiusza Włocha
zaczął także „wyciskać”. W wieku 64 lat wyciska 115 kg.
Jest drugi w Polsce w swojej kategorii wiekowej
i wagowej
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spor to wy mi osią -

gnię cia mi, ale wiem, że

pa rę osób z ko men dy

wcią gnął do wy ci ska nia

i to z nie zły mi wy ni -

ka mi. 

Kra kow ski po li -

cjant nie ogra ni -

cza się do spor tu.

Pra cu jąc i tre nu -

jąc, ukoń czył stu dia

w Wyż szej Szko le Fi lo -

zo ficz no -Pe da go gicz nej IGNA -

TIA NUM, pro wa dzo nej przez

księ ży je zu itów. 

– Z wy kształ ce nia je stem na -

uczy cie lem re li gii i pe da go -

giem spo łecz no-opie kuń czym

– mó wi. – Stu dia trwa ły sześć

Od trzech lat star tu je w ka te go rii do 90 kg. W czerw -

cu ub.r. wy grał Pu char Ma zow sza, po pra wia jąc swój

rekord ży cio wy do 240 kg. We wrze śniu w Pu cha rze

Pol ski za jął dru gie miej sce. 

– Przy dru gim po dej ściu ude rzy łem le wą rę ką w sto -

jak, chwy cił mnie skurcz – krę ci gło wą po li cyj ny

mistrz. – Ten bój już był spa lo ny. Do trze cie go 

nie pod cho dzi łem, że by nie na ba wić się więk szej 

kon tu zji. 

Mi mo to wy nik z pierw sze go po dej ścia – 230 kg –

po zwo lił mu na za ję cie dru gie go miej sca w swo jej ka -

te go rii i pią te go wśród wszyst kich za wod ni ków (w ka -

te go rii OPEN prze li cza się wy ci śnię ty cię żar

w sto sun ku do ma sy cia ła). 

– W tym spo rcie po trzeb na jest wy trwa łość – wy ja -

śnia Ar ka diusz Włoch. – Li czy się sys te ma tycz na pra -

ca na du żych ob cią że niach. Mam swo je ha sło: Po wer
and pa in – Moc i ból. Nic nie przy cho dzi za dar mo.

Trze ba wło żyć wie le wy sił ku, cza sa mi oku pio ne go 

bó lem, że by dojść do suk ce sów. Trze ba ćwi czyć 

wie le, wie le lat. 

3 W 1, 
CZY LI PO LI CYJ NY KA TE CHE TA ZE SZTAN GĄ 
Sier żant Włoch sys te ma tycz ny i wy trwa ły jest nie tyl -

ko w spo rcie. Do służ by po sta no wił wstą pić w wie -

ku 20 lat i od 14 lat jest wier ny sło wom po li cyj nej ro ty.

Za czy nał w pa tro lów ce w No wej Hu cie, po tem prze -

szedł do wy wia dow ców, pod le ga ją cych wte dy pod ko -

men dę wo je wódz ką. Po re or ga ni za cjach zna lazł się

w ko men dzie miej skiej, gdzie pra cu je do dzi siaj. 

– Ar ka diusz Włoch jest su mien nym i bar dzo skrom -

nym po li cjan tem – mó wi aspirant sztabowy Ro bert

Żmudz ki, na czel nik Sek cji do wal ki z Prze stęp czo ścią

Nar ko ty ko wą z KMP w Kra ko wie. – Pra cu je

w ze spo le do cho dze nio wo – śled czym,

pro wa dzi po stę po wa nia

przy  go  to  waw cze .

Nie chwa li się

lat, zro bi łem je w czte ry. Za wsze in te re so wa ła mnie

wia ra. Przy da je się na co dzień i po ma ga się roz wi jać.

Po dob nie jak w spo rcie, trze ba mieć sil ny cha rak ter,

aby wie rzyć w dzi siej szym świe cie po mi mo te go, co

wi dzi się do oko ła.

Ar ka diusz Włoch nie ukry wa, że rodzina z re zer wą

pod cho dzi do je go star tów. – To wszyst ko kosz tu je –

mó wi po li cjant. – Siłownia, odpowiednie odżywianie,

wy jaz dy na tur nie je, li cen cja za wod ni ka. Nie mam

spon so ra, wszyst ko opła cam sam. No i sport wy ma ga

cza su. Ćwi czę czte ry, pięć ra zy w ty go dniu po dwie

go dzi ny. Sta ram się też bie gać i pły wać. Dla cze go

star tu ję? To jest mój sposób na

życie, to jest mo ja 

pa sja. �

PA WEŁ
OSTA SZEW SKI

zdj. au tor
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Medale i puchary
Arkadiusz Włoch trzyma
w mieszkaniu. 
Nie afiszuje się nimi
w pracy

W treningu skupiam się
na ćwiczeniu mięśni klatki
piersiowej, barków
i tricepsów, to one głównie
wyciskają ciężar – mówi
policyjny siłacz.
– Bicepsów nie ćwiczę
prawie w ogóle
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W 1998 r. w filmie Jacka Bromskiego „U Pana Boga
za piecem” zagrał Pan po raz pierwszy Henryka
Wołkołyckiego, komendanta posterunku Policji
w Królowym Moście. Wracając do tej roli po 10 latach
w „U Pana Boga w ogródku”, przyznał Pan, 
że nie było to łatwe.

– Nie jest ła two wejść w sta re bu ty. Mu sia łem na nowo

na uczyć się cho dzić i za cho wy wać jak ta po stać, od na -

leźć ją w so bie. I ma jąc w pa mię ci to zda rze nie, teraz,

przy krę ce niu trze ciej czę ści, „U Pa na Bo ga za mie dzą”,

też się oba wia łem, że sy tu acja się po wtó rzy. Ale

na szczę ście tym ra zem po szło ła twiej – był mniej szy

dy stans mię dzy czę ścią dru gą i trze cią niż mię dzy

pierw szą a dru gą. Do szło kil ka no wych po sta ci, ale

głów ny szkie let eki py to na dal ak to rzy z Bia ło stoc kie go

Te atru La lek.

Jak to się stało, że aktorzy lalkarze z Białegostoku
trafili na duży ekran?

– Gra li śmy spek takl w war szaw skim Te atrze Ma łym;

obej rzał go Ja cek Brom ski, a po nie waż szu kał ob sa dy

do „U Pa na Bo ga za pie cem”, za pro po no wał współ pra -

cę na sze mu ze spo ło wi. Więk szość z nas nie mia ła ni gdy

do czy nie nia z fil mem, np. Krzysz tof Dzier ma, któ ry gra

pro bosz cza An to nie go, w ogó le nie jest ak to rem za wo -

do wym – jest kom po zy to rem w na szym te atrze. Dla te -

go wiel ka w tym za słu ga Jac ka, że tak traf nie do brał nas

do od po wied nich po sta ci.

Czy po tej roli miał Pan kolejne propozycje filmowe?
– Po li czy łem, że od mo men tu po ja wie nia się dzie sięć

lat te mu u Jac ka Brom skie go za gra łem po nad 40 ról

w fil mach i se ria lach, czy li cał kiem spo ro jak na ak to ra

te atral ne go. Cza sa mi mu szę od ma wiać ko lej nym pro -

po zy cjom, bo aku rat gram wię cej w te atrze. Ob cho dzi -

łem nie daw no 30-le cie pra cy sce nicz nej i z tej oka zji

zo stał wzno wio ny „Płaszcz” Go go la. Ra zem z ko le ga mi

z jed ne go rocz ni ka te atral ne go, Ali cją Bach i Pio trem
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Lu bię po rzą dzić
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Da mu le wi czem, za gra li śmy w na szym te atrze je go

setne przed sta wie nie. 

Ale to dzięki roli podlaskiego komendanta Henryka stał
się Pan rozpoznawalny, także dla policjantów. 

– Zga dza się. Kie dy któ re goś ra zu je cha łem z Ustro -

nia i spie szy łem się do War sza wy, po li cjan ci zła pa li mnie

za przekroczenie pręd kości. Je den z nich spoj rzał na

mnie i py ta: „A co ko men dant tak szyb ko jeź dzi?”. No

to ja od po wia dam: „Pa no wie, chy ba nie bę dzie cie swo -

je go ka rać?”. I po po ucze niu, jak ko le ga ko le gę, umoż -

li wio no mi dal szą jaz dę.

Bar dzo się lu bi my z pa na mi po li cjan ta mi. Ostat nio,

po nie waż by łem kon tu zjo wa ny, nie mo głem uczest ni -

czyć ra zem z ak to ra mi z te atru, Ada mem Zie le niec kim,

Krzysz to fem Pi la tem i Paw łem Szy mań skim, we wspól -

nej kon tro li dro go wej, do któ rej za pro si li nas po li cjan ci

z ko men dy bia ło stoc kiej. Wszy scy gra my stró żów pra wa

w ko lej nych czę ściach „U Pa na Bo ga...” i kie dy po pro -

szo no nas o wspar cie na dro dze, od ra zu się zgo dzi li śmy.

Ko le dzy na gra dza li kie row ców ja dą cych zgod nie z prze -

pi sa mi, ale i po ucza li za drob ne wy kro cze nia.

To znaczy, że dobrze się Pan czuje w tej roli? Czytając
scenariusz do pierwszej części, od razu Pan
powiedział, że komendant to rola specjalnie dla Pana. 

– Ta ro la bar dzo mi pa su je. Ma my z ko men dan tem

po dob ny tem pe ra ment, lu bi my wy da wać roz ka zy. Mo -

je mu bo ha te ro wi wy da je się, że rzą dzi we wła snym

domu: je go żo na, któ rą zresz tą gra ko le żan ka z te atru

Eli za Kra sic ka, dy ry gu je nim, a on się jej od gry za. Za to

w po ste run ku to ko men dant rzą dzi. Wszyst ko jest na

je go gło wie: pod wład ni, bez pie czeń stwo oby wa te li, ro -

dzi na – prze cież w koń cu mu si wy dać cór kę, pan nę

z dziec kiem, za mąż za ko goś przy zwo ite go. 

Konkurentem do sprawowania władzy w Królowym
Moście jest chyba ksiądz Antoni, proboszcz grany
przez Krzysztofa Dziermę.

– Po dział ról mię dzy księ dzem a ko men dan tem został

już daw no usta lo ny; każ dy wpraw dzie ob słu gu je swo ją

dział kę, ale ge ne ral nie kar ty w mia stecz ku roz da je pro -

boszcz. 

Naprawdę na Podlasiu jest tak, że faktycznie rządzi
ksiądz proboszcz?

– Bar dzo prze pra szam, pro szę mi po wie dzieć, a gdzie

tak nie jest? Pro szę po je chać do pierw szej lep szej miej -

sco wo ści i zo ba czyć, kto tam jest naj waż niej szy. Rzą dzą

prze waż nie ksiądz i bur mistrz, to są au to ry te ty lo kal ne

i już. Cza sem jest nim i ko men dant po li cji. Ale naj waż -

niej sze jest i tak to, co ksiądz po wie z am bo ny. Bo może

cho dy ma gdzieś wy żej, ja kąś go rą cą li nię z sa mą gó rą

i co wte dy?

Czy trzecia część filmu to już definitywny koniec tej
kresowej historii?

– Zro bi li śmy „U Pa na Bo ga za mie dzą” ja ko ostat nią

część try lo gii o Pod la siu, ale we dług mnie te raz jest

chyba je dy ny mo ment, że by krę cić ją da lej. Trze cia

część jest pró bą ści ga nia się z in ną sław ną try lo gią

„Sami swoi”, a czwar ta, gdy by po wsta ła, by ła by szan są,

by prze go nić ten film, przy naj mniej pod wzglę dem

licz by od cin ków. Na te mat ja ko ści fil mu nie bę dę się

wy po wia dał, bo to za da nie wi dzów. Dla te go na pla nie

żar to wa li śmy so bie, że te raz jest je dy na szan sa, że by

tak z roz pę du od ra zu po czę ści trze ciej zro bić ko lej -

ną. A po tem to już chy ba da my so bie spo kój z tym te -

ma tem. 

A byłby materiał na tę ewentualną czwartą część?
– Cze mu nie? Prze cież po ka zu je my pew ną spo łecz -

ność, a tam na Pod la siu nie ustan nie coś się dzie je. Ja

bym wo lał wcią gnąć do fil mu wię cej hi sto rii kre so wych,

ta kich smacz ków lo kal nych. Pra wo sła wie i ka to li cyzm,

dwie re li gie i dwie kul tu ry, któ re wciąż się prze ni ka ją,

współ ży ją mi mo tarć mię dzy so bą. Ja ko eki pa fil mo wa

ma my na dzie ję, po dob nie chy ba jak i wi dzo wie, że będą

ko lej ne czę ści – hi sto rie przez nas opo wia da ne w tych

fil mach są cie ka we i praw dzi we.

Wróćmy jednak do filmów już nakręconych.
W „U Pana Boga za miedzą” pojawi się srebrny
radiowóz dla policjantów z Królowego Mostu. A może
przydałby się nowy komisariat, bo ten, w którym
pracujecie, nie wygląda imponująco...

– Ale ten no wy ra dio wóz jest od ra zu prze ze mnie,

czy li przez ko men dan ta, za mknię ty do ga ra żu. Nie bę -

dzie my nim jeź dzić, bo by się jesz cze znisz czył! Ma my

prze cież sta re po lo ne zy do jeż dże nia! A w na szym ko mi -

sa ria cie też się do brze czu je my, nie ma po trze by bu do -

wać no we go. Zresz tą, gra go sta ra pocz ta, któ ra ma swój

kli mat, jest po pro stu fan ta stycz nym miej scem. A tu

wy re mon to wa li ją i że by w fil mie wszyst ko wy glą da ło

tak jak po przed nio, trze ba by ło zbu do wać w środ ku sce -

no gra fię na wią zu ją cą do sta nu sprzed re mon tu. Dba łość

na szych sce no gra fów o każ dy de tal na pla nie jest nie sa -

mo wi ta.

Bar dzo dzię ku ję za roz mo wę. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. R. Lenczewski
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An drzej Za bor ski (ur. w 1951 r.), dy plo mo wa ny per ku si sta (nie dłu go roz -
po czy na kon cer ty z wła snym ze spo łem roc ko wym), wy kła dow ca, ak tor
lal karz Bia ło stoc kie go Te atru La lek, z któ rym współ pra cu je od 1978 r.
Rola ko mi sa rza Hen ry ka Woł ko łyc kie go, ko men dan ta Po ste run ku Po li cji
w Kró lo wym Mo ście, w fil mie „U Pa na Bo ga za pie cem” otwo rzy ła mu
drzwi do świa ta fil mu – w 1998 r. otrzy mał za nią na gro dę na Fe sti wa lu
Pol skich Fil mów Fa bu lar nych w Gdy ni. In ne ro le fil mo we to m.in. gra barz
Jan Wła de czek („Ka rie ra Ni ko sia Dyz my”, reż. Ja cek Brom ski, 2002 r.)
czy ksiądz Adam („We se le”, reż. Woj ciech Sma rzow ski, 2004 r.). 
W 2005 r. ak tor otrzy mał Krysz ta ło wy Gra nat za ca ło kształt twór czo ści
na IX Ogól no pol skim Fe sti wa lu Fil mów Ko me dio wych w Lu bo mie rzu.
Obec nie An drze ja Za bor skie go moż na oglą dać w se ria lu „39 i pół”, gdzie
gra oj ca głów ne go bo ha te ra. Na to miast w ro lę ko men dan ta Woł ko łyc -
kie go wcie lił się jesz cze dwu krot nie w fil mach „U Pa na Bo ga w ogród ku”
(2007 r.) oraz w „U Pa na Bo ga za mie dzą” (pre mie ra te go ostat nie go jest
pla no wa na na wio snę 2009 r.). Po wsta ły rów nież se ria le pod ty mi ty tu ła -
mi, w su mie 12 od cin ków. 
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Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 

za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia 
re dak cyj ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo

nie od płat ne go pu bli ko wa nia li stów.
Re dak cja za strze ga so bie rów nież moż li wość 

nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko wa nych 
ma te riałów na wła snej stro nie in ter ne to wej. 

Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów
i ma te riałów spon so ro wa nych re dak cja 

nie od po wia da.
Zamówienia na prenumeratę przyjmują: 

• jed nost ki kol por ta żo we „RUCH” SA wła ści we dla 
miej sca za miesz ka nia. In for ma cja pod nu me rem

in fo li nii 0-804-200-600
• (prenumerata zbiorowa) od działy fir my „Kol por ter”

na te re nie całe go kra ju pod nu me rem in fo li nii
0-801-205-555 lub na stro nie in ter ne to wej 

http://www.kol por ter -spo lka -ak cyj na.com.pl/pre nu me ra ta.asp

Miesięcznik wydawany jest przez 
Gospodarstwo Pomocnicze KGP ,,Karat’’.
Egzemplarze miesięcznika 

w policyjnej dystrybucji wewnętrznej
są bezpłatne.

miesięcznik KGP

P o czą tek ro ku, czas pod su mo wa nia po -

przed nie go, roz wią za nia ple bi scy tów,

wrę cza nia sta tu etek. Ja po sta no wi łem

przy znać swo ją pry wat ną na gro dę „Zło te Ło -

sie 2008” dla osób, któ re w po przed nim ro ku

zro bi ły naj wię cej dla roz ba wie nia na ro du.

Dla cze go „Ło sie”? Bo się ry mu je do „osiem”.

W związ ku z tym kry te rium, w przy szłym 

ro ku bę dzie to al bo „Zło te Za rze wie 2009”,

al bo „Zło te Ba dzie wie 2009”. W za leż no ści

od te go, ja ki nam wyj dzie rok. 

De cy zją ju ry, w któ rym za sia da li: Ar tur An -

drus – prze wod ni czą cy i Ar tur An drus – czło -

nek, „Zło te Ło sie 2008” otrzy ma li ex aequo:
pre zy dent RP i mar sza łek Sej mu. Pierw szy

za udział w słyn nej ba ta li stycz nej sce nie fil -

mo wej pod czas wi zy ty w Gru zji, dru gi za ko -

men tarz do tej sce ny. Pew nie Pań stwo

pa mię ta ją – mar sza łek Ko mo row ski ko men -

tu jąc zda rze nie, w któ rym ko lum na sa mo -

cho dów z pre zy den ta mi Pol ski i Gru zji

na sku tek czy jejś pro wo ka cji zo sta ła trosz kę

ostrze la na, po wie dział: „Ja ka wi zy ta, ta ki za -

mach”. Od ra zu coś mi za świ ta ło. Gdy by od -

by ła się uro czy sta ga la, w cza sie któ rej

wrę czał bym „Zło te Ło sie 2008”, po pro sił -

bym Edy tę Gep pert o za śpie wa nie pew nej

pio sen ki w no wej wer sji:

Ja ka ró ża, ta ki cierń – nie dzi wi nic,
Ja ka czer wień, ta ka czerń – nie dzi wi nic,
Ja kie cię cie, ta ka szra ma – nie dzi wi nic,
Ja ka wi zy ta, ta ki za mach – nie dzi wi nic,
Ja ki gra barz, ta ki cmen tarz – nie dzi wi nic,
Ja ki ko men ta tor, ta ki ko men tarz – nie dzi wi nic,
Ja ka grusz ka, ta kie ki wi – to już tro chę dzi wi.

Wrę cza nie na gród, sta tu etek, przy zna wa -

nie ty tu łów to świet ne oka zje do wy ra ża nia

swo je go sto sun ku do pew nych kwe stii. A po -

czą tek ro ku to świet na oka zja do ta kich

świet nych oka zji. Dla te go pro po nu ję – przy -

zna waj my, wrę czaj my, na gra dzaj my. Każ de

śro do wi sko, każ da gru pa za wo do wa, wszy scy

po win ni wy my ślać ple bi scy ty. Na zwy nie ko -

niecz nie mu szą się ry mo wać, ale mu szą da -

wać sy gnał, o co cho dzi: „Zło ta Bań ka 2008”

(na gro da spół dziel ni mle czar skich), „Zło ty

Zło ty 2008” (na gro da Na ro do we go Ban ku

Pol skie go). Moż na je łą czyć: „Zło ta Bań ka,

czy li Mi lion Zło tych Zło tych” (na gro da NBP

dla naj lep szej spół dziel ni mle czar skiej).

Moż na wy ko rzy sty wać i lek ko zmie niać już

ist nie ją ce: „Te raz Ukra ina” (na gro da bu dow -

ni czych pol skich sta dio nów na „Eu ro 2012”,

ma ją ca za chę cić na szych part ne rów do roz -

po czę cia swo je go eta pu bu do wy).

Aspi rant Mag da B. (da ne do wia do mo ści

re dak cji, zresz tą po co Pań stwu one, jak i tak

zmy ślo ne) twier dzi, że je śli ona w imie niu

po li cjan tów mia ła by przy zna wać ja kieś ty tu -

ły, to z te go, na co na ra zie się za no si, by ły by

to:

– „Zło ta Pu sta Uli ca 2009” (bo w związ ku

z bra kiem po bo ru do woj ska, tro chę ta kich

pu stych ulic bę dzie),

– „Zło ty Pu sty Bak 2009” al bo „Zło ty

Rzęch 2009” (bo ma być mniej pie nię dzy

na pa li wo i sprzęt),

– „Zło te Go dy 2009” (dla po li cjan tów, któ -

rzy w związ ku ze zmia na mi w prze pi sach

eme ry tal nych naj pięk niej się ze sta rze ją

w służ bie).

Aspi rant Mag da nie chcia ła po wie dzieć,

ko mu na le ża ło by przy znać te na gro dy, ale

wy my śli ła, co by ło by śpie wa ne na ga li i kto

by śpie wał. Trosz kę to jesz cze nie po rad ne,

bo aspi rant Mag da sta wia pierw sze kro ki

w po ezji, ale da je na dzie ję na przy szłość:

Ja kie ży cie, ta ka wiecz ność – nie dzi wi nic,
Ja ki sprzęt, ta ka sku tecz ność – nie dzi wi nic,
Ja ka ku ra, ta kie ja ja – Ja ka ja Kay ah.

ARTUR ANDRUS
zdj. GA/JP

Nie dzi wi nic
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