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Powyborach zawsze zaczynajà si´ spekulacje kadrowe. Dzien-

nikarze zastanawiajà si´, kto kim b´dzie w Policji, jakby to

by∏o najwa˝niejsze. Policjanci nauczyli si´ ju˝, ˝e du˝o istotniej-

sze od personaliów sà konkretne propozycje rozwiàzaƒ naros∏ych

od lat problemów. Co to zmieni, ˝e ktoÊ zamiast pi´ciu biur w ko-

mendzie g∏ównej zrobi siedem, dziewi´ç albo trzy? Co to zmieni,

˝e Y zastàpi X? Chyba ˝e Y wie, co robiç, ale skàd ma wiedzieç,

skoro w Polsce nie sà prowadzone ˝adne badania nad Policjà. 

Mo˝e wi´c najpierw otworzyç debat´? Pos∏uchaç kryminologów,

prawników, dyskutowaç z prokuratorami, s´dziami, wciàgnàç

do rozmowy burmistrzów, starostów, ludzi z organizacji pozarzàdo-

wych, wreszcie ws∏uchaç si´ w g∏os policjantów pracujàcych

na pierwszej linii. Zapis takiej spo∏ecznej dysputy, toczonej

przy otwartej kurtynie, móg∏by staç si´ fundamentem do stworze-

nia ustawy o Policji na miar´ XXI wieku. Nowa ustawa stanowi∏aby

zaÊ punkt wyjÊcia do przeprowadzenia dojrza∏ych, g∏´bokich, a co

najwa˝niejsze – spo∏ecznie oczekiwanych reform w ca∏ej organiza-

cji. Mo˝e wówczas na ulice polskich miast ka˝dego dnia wysz∏o-

by 30 proc. stanu etatowego Policji, a nie, tak jak dzisiaj, ledwie 10?

O czym wi´c warto rozmawiaç? Chocia˝by o tym, jak przekazaç

konwoje aresztowanych i skazanych do resortu sprawiedli-

woÊci albo w r´ce prywatnych firm, podobnie jak fotorada-

ry. Jak uwolniç policjantów od prowadzenia Êledztw, a pro-

cedur´ dotyczàcà dochodzeƒ jeszcze bardziej uproÊciç

(zmiany w kodeksie post´powania karnego). Jak poprawiç

ustaw´ o bezpieczeƒstwie imprez masowych, by podatni-

cy nie fundowali, kosztem swojego bezpieczeƒstwa na ulicach, pry-

watnym przecie˝ klubom darmowej ochrony. Jak radykalnie i szyb-

ko ucywilniç oraz zmodernizowaç policyjnà logistyk´. Jak zbli˝yç

Policj´ do lokalnych spo∏ecznoÊci i równoczeÊnie nie dopuÊciç

do powstania sitw. 

Sensowne rozwiàzanie tych problemów mo˝e sprawiç, ˝e

na polskich ulicach b´dzie wi´cej godnych zaufania policjantów.

Ale to nie wszystko. Muszà oni byç jeszcze dobrze zarzàdzani. Tu

warto skorzystaç z doÊwiadczeƒ organizacji policyjnych, które

skutecznie i trwale potrafià redukowaç przest´pczoÊç, tak˝e we

w∏asnych szeregach. Nie trzeba wywa˝aç drzwi, które inni ju˝

wczeÊniej otworzyli, choçby w Nowym Jorku. ■
PAWE¸ BIEDZIAK

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

mieszczone teksty. Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy na ∏amach

naszego miesi´cznika. Zapraszamy te˝ do dyskusji – www.ifp.pl
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Twórcy CBÂ
(…) W nr. 3. z czerwca 2005 r., na str. 3.,

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

genera∏ Józef Semik (MSWiA)
Od autora: 
Pozwol´ sobie przypomnieç, ˝e Adam Rapacki (razem z Mar-

kiem Ochockim) tworzy∏ Biuro do walki z Przest´pczoÊcià Zorga-
nizowanà, a nast´pnie budowa∏, znów od „zera”, Biuro do walki
z Przest´pczoÊcià Narkotykowà. Pod koniec lat 90. istnia∏y wi´c ju˝
we wszystkich województwach komórki zmagajàce si´ z przest´p-
czoÊcià zorganizowanà i narkotykowà. Scentralizowane i po∏àczone
w jedno, g∏ównie dzi´ki determinacji ministra Biernackiego, sta∏y
si´ Centralnym Biurem Âledczym. Dlatego w∏aÊnie dziennikarze
w Polsce, tak˝e z miesi´cznika „Policja 997”, wymieniajà Rapackie-
go wÊród twórców CBÂ. Ale sukces ma oczywiÊcie wielu ojców
i dlatego nie wolno zapomnieç, ˝e do narodzin CBÂ i jego rozwoju
aktywnie przyczyni∏ si´ tak˝e wiceminister Krzysztof Budnik
(UW), inspektorzy: Borek, Kotu∏a, Domaƒski i Walendziak, nadzo-
rujàcy ich nadinspektor Józef Semik, oraz przede wszystkim ów-
czesny szef Policji generalny inspektor Jan Michna. 

Pawe∏ Biedziak

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

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

(imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji)

�
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Tego jeszcze nie by∏o. Wobec Policji i „Gazety Wyborczej” 

zastosowano prowokacj´. Komendant z ¸odzi Janusz Tkaczyk

– jak twierdzi – w dobrej wierze (wydawa∏o mu si´, ˝e ratuje ho-

nor s∏u˝by) poinformowa∏ dziennikarzy o aferze w KGP. Dzisiaj

Tkaczyk mówi, ˝e w b∏àd wprowadzi∏ go Markowski (szef CBÂ

z Olsztyna). Markowski zaÊ oskar˝a Tkaczyka o k∏amstwo. Na ra-

zie wi´c historia wyglàda jak z magla. I oby tylko ta interpretacja

znalaz∏a potwierdzenie w faktach. Inaczej, jeÊli za∏o˝yç, ˝e by∏a to

zemsta na „Gazecie Wyborczej” i ludziach w Policji, którzy ujaw-

nili jakieÊ nieczyste interesy, mamy do czynienia z mafià, w pe∏-

nym tego s∏owa znaczeniu. Dlatego spraw´ trzeba wyjaÊniç

do koƒca. Na szcz´Êcie wi´kszoÊç afer, dzi´ki pracy Biura Spraw

Wewn´trznych, Policja wykrywa dzisiaj sama. Samooczyszczanie

organizmu jest oznakà jego zdrowia. Mimo to go∏ym okiem widaç,

˝e ca∏a formacja rozedrgana, nadmiernie upolityczniona, zm´czo-

na r´cznym sterowaniem, choç walczy, to, wbrew sobie, wcià˝

ulega erozji. To nie wina ministra Brachmaƒskiego ani tym bar-

dziej ministra Kalisza, który, trzeba przyznaç, próbuje przywracaç

demokratyczne standardy w nadzorze nad Policjà. To nie wina

Biernackiego czy te˝ Rapackiego, którzy, tworzàc CBÂ, na serio

rozpocz´li walk´ z mafià, ani ekipy obecnego komendanta g∏ów-

nego, która porzàdkuje Policj´ na tyle skutecznie, ˝e Polacy czu-

jà si´ w roku 2005 du˝o bezpieczniej ni˝ jeszcze kilka lat temu

(marcowy sonda˝ CBOS). 

Co wi´c si´ dzieje? Wyglàda na to, ˝e kresu dobiega

projekt z poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych, kiedy to

w wolnej Polsce postanowiono zbudowaç policj´ jako

prostà kontynuacj´ Milicji Obywatelskiej. Wówczas

pewnie nie mo˝na by∏o inaczej. Ale ta formu∏a, bar-

dziej w sensie organizacyjnym i mentalnym ni˝ kadro-

wym, z czasem si´ wyczerpa∏a i przypomina obecnie gàbk´,

z której ju˝ nic si´ nie wyciÊnie. Policja miota si´ przez ostat-

nich 15 lat, od Êciany do Êciany, w nieudanych reformach, wymy-

Êlanych przez kolejnych decydentów. Dzisiaj pomóc jej mogà ju˝

nie retusze, wprowadzane nerwicowo pod wp∏ywem zdarzeƒ

nadzwyczajnych, lecz solidnie i odwa˝nie napisane programy.

Wydaje si´ jednak, ˝e szuflady sà puste. W Polsce nie prowadzi

si´ ˝adnych badaƒ i studiów nad Policjà. Nikt kompleksowo nie

przyjrza∏ si´ rozwiàzaniom zagranicznym, odczuwalny jest brak

dojrza∏ej debaty o bezpieczeƒstwie wewn´trznym, nic wi´c

dziwnego, ˝e o sensownym i spójnym programie raczej nie s∏y-

chaç. I znów, zgodnie z narodowà tradycjà, wszyscy czekajà, ˝e

w oddali pojawi si´ ktoÊ na bia∏ym koniu... �
PAWE¸ BIEDZIAK

gazeta.listy@policja.gov.pl

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

na zamieszczone teksty. Najciekawsze wypowiedzi zamieÊcimy

na ∏amach naszego miesi´cznika oraz na stronie internetowej

www.gazeta.policja.pl
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P ierwszy etap, trwajàcy rok, przeprowadzany w szko∏ach policyj-

nych lub oÊrodkach szkolenia, pozwoli nowo przyj´tym do Po-

licji nabyç umiej´tnoÊci niezb´dne do wykonywania zawodu poli-

cjanta. Po zakoƒczeniu tego etapu s∏uchacz musi nie tylko wie-

dzieç, co to jest legitymowanie, zatrzymanie, przeszukanie, ogl´-

dziny, przes∏uchanie, ale, przede wszystkim, umieç nabytà wiedz´

zastosowaç w praktyce.

Kolejny etap to roczny sta˝ w jednostce, która zatrudni∏a poli-

cjanta. W∏aÊnie tam, pod nadzorem wyznaczonego opiekuna,

uczestnik szkolenia ma zdobywaç swoje pierwsze doÊwiadczenia

zawodowe.

Trzecim etapem b´dzie samodzielne realizowanie zadaƒ.

12 miesi´cy praktyki zakoƒczy si´ egzaminem certyfikacyjnym.

Zdanie go oznaczaç b´dzie zaliczenie szkolenia podstawowego

i przyj´cie policjanta do s∏u˝by sta∏ej. Ci, którzy oblejà egzaminy,

rozstanà si´ z pracà.

– Wszystko to pozwoli nie tylko na rzetelne zawodowe przygoto-

wanie policjanta, ale równie˝ pomo˝e precyzyjnie okreÊliç jego pre-

dyspozycje. To u∏atwi zaplanowanie dalszej jego kariery – mówi 

m∏. insp. Irena K∏uciƒska-G∏uszczak, naczelnik Wydzia∏u Progra-

mowo-Egzaminacyjnego Gabinetu Komendanta G∏ównego Policji.

Propozycje wprowadzenia nowego systemu szkolenia podstawo-

wego spotka∏y si´ z przychylnym przyj´ciem przez komendantów

szkó∏ policyjnych.

– Wreszcie b´dziemy dbaç o to, by s∏uchacz zdoby∏ umiej´tnoÊci

niezb´dne do pracy w jednostce, a nie tylko zna∏ formu∏ki wbijane

w g∏ow´ przed egzaminem, które zresztà, szybko zapominane, 

niczemu nie s∏u˝y∏y – mówi insp. Stanis∏aw Bukowski, komendant

Szko∏y Policji w S∏upsku.

– Szko∏y policyjne majà przede wszystkim przygotowywaç do

zawodu, dlatego dobrze, ˝e w nowym programie tak du˝à wag´

przywiàzuje si´ do zaj´ç praktycznych – dodaje m∏. insp. Jacenty

Bàkiewicz, zast´pca komendanta Centrum Szkolenia Policji 

w Legionowie. �
GRA˚YNA BARTUSZEK

zdj. Pawe∏ Ostaszewski

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

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

(mmkk24@interia.pl)

Kategoryzacja
jednostek

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

kom. Marek Chmiel

11

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

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

w koƒcu proporcjonalna do stanu zatrudnienia. Ich

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

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

szych komend wypomnà tym z mniejszych, ˝e zabój-

stwo zdarza si´ w miasteczkach raz na kilka lat,

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

zgodziç, ˝e na zwyk∏ych stanowiskach wykonawczych

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

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

jak tu mówiç, ˝e zarzàdzanie komendà powiatowà, czy

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

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

mendanci i naczelnicy w tych jednostkach powinni za-

rabiaç podobnie i mieç ten sam stopieƒ etatowy? Nie. 

Obecnie komendantowi z ma∏ej, dobrze funkcjonu-

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

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

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

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

majà ch´tnych na stanowiska kierownicze. Dlaczego

tak si´ dzieje? Przez 15 lat istnienia Policji wszyscy

decydenci, wspierani przez zwiàzki zawodowe, dzieli-

li bied´ po równo. W warunkach niedoboru trudno

o racjonalny system motywacyjny. Ale dziÊ wyraênie

widaç, ˝e dalsze utrzymywanie takiego stanu nie ma

g∏´bszego sensu. Komendant komisariatu musi mieç

wyraêny cel – bodziec, aby zostaç komendantem po-

wiatowym. Ale te˝ komendant komisariatu o stanie

etatowym poni˝ej 30 osób musi widzieç sens, aby 

staraç si´ zostaç komendantem komisariatu

liczàcego 100 etatów. JeÊli nie zostanie wprowadzone

zró˝nicowanie wynagrodzenia i stopnia etatowego,

trudno b´dzie wykrzesaç motywacj´ do rozwoju ka-

riery. Trzeba wróciç do kategoryzacji biur komendy

g∏ównej, komend wojewódzkich, miejskich, powiato-

wych oraz komisariatów. 

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

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

Komendantom z jednostek pierwszej kategorii trzeba

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

nych. Tak samo naczelnikom. Reszta policjantów, nie-

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

adekwatnà do zajmowanego stanowiska. 

Reforma systemu przyzna-

wania stopni etatowych te˝ nie

dotyczy∏aby osób, które ju˝

stopnie te posiadajà. Ale nowo

powo∏ywani komendanci i na-

czelnicy muszà mieç Êwiado-

moÊç, ˝e ich droga awansu

na wy˝sze stopnie oznacza

przejÊcie do pracy w wi´kszych

jednostkach. 

A co z policjantami, którzy

pozostanà na stanowiskach

wykonawczych? Jak ich moty-

wowaç? Jednym z rozwiàzaƒ

jest stworzenie Êcie˝ki tzw.

awansu poziomego. Pierwsze,

lecz jeszcze niewystarczajàce,

kroki poczyniono ca∏kiem niedawno, stwarzajàc szan-

s´ awansu finansowego na tym samym stanowisku, 

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

wysokoÊç pensji) o 0,1 po nienagannym przepracowa-

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

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

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

su finansowego bez koniecznoÊci zmiany stanowiska.

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

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

tywa, eksperta lub dzielnicowego na stanowisko kie-

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

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

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

go lekarza specjalisty, który zosta∏ nieudolnym dyrek-

torem szpitala? Wielu policjantów chcia∏oby zmieniç

swój status materialny, nie zmieniajàc rodzaju i miej-

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

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

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

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

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

dyrektor 
Gabinetu Komendanta G∏ównego Policji

Kto straci, kto zarobi?
Czy policjantom op∏aca si´ awansowaç? 
Czy warto byç prze∏o˝onym? 
Zwolenników kategoryzacji jednostek, 
czyli zró˝nicowania zarobków w zale˝noÊci
od wielkoÊci komendy, jest prawdopodobnie 
tyle samo, co przeciwników.

POLICJA 997        lipiec 2005 r. Kategoryzacja jednostek  TYLKO S¸U˚BA 

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

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

Filips

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

zdj. Przemys∏aw Kacak
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Najlepsi

W czasie, gdy wiele
osób przedstawia
swoje pomys∏y
na popraw´
bezpieczeƒstwa 
w naszym kraju,
warto przyjrzeç si´,
jak pracuje najlepsza
policja na Êwiecie.
Nowy Jork to miasto,
w którym
przest´pczoÊç spada
systematycznie,
poczàwszy od
1994 roku. Zamiast
wywa˝aç drzwi 
i siliç si´
na oryginalnoÊç,
wystarczy po prostu
skorzystaç
z doÊwiadczeƒ
organizacji i ludzi,
którzy odnieÊli sukces.

7.5-9  10-10-05  8:23  Page 5



PROWOKACJE Program dla Policji POLICJA 997        paêdziernik 2005 r.6

Pozamachu na WTC, kiedy nowojorska policja (NYPD) mu-

sia∏a si´ zajàç usuwaniem skutków ataku oraz zapobiega-

niem nast´pnym aktom terroryzmu, wielu kryminologów uwa˝a-

∏o, ˝e cenà b´dzie wzrost przest´pczoÊci. 

– Przed 11 wrzeÊnia 2001 r. sprawami zwiàzanymi z zagro˝e-

niem terrorystycznym zajmowa∏o si´ u nas 17 osób – mówi Phil

Pulaski, odpowiedzialny w NYPD za zwalczanie terroryzmu.

– W ciàgu ostatnich trzech lat do tych zadaƒ odde-

legowaliÊmy ponad 1000 policjantów. 

K∏opoty bud˝etowe sprawi∏y te˝, ˝e

ogólna liczba funkcjonariuszy

zmniejszy∏a si´ o 4000. Obecnie

NYPD posiada 37 tysi´cy

etatów. Jeden policjant

przypada wi´c na 215 mieszkaƒców (pomagajà mu w niektórych

dziedzinach agencje stanowe i federalne). W du˝ych

aglomeracjach w Polsce proporcje te sà podobne – jeden funkcjo-

nariusz obs∏uguje od 200 do 240 mieszkaƒców. I te˝ ma wsparcie

innych agencji o charakterze policyjnym (Stra˝y Miejskiej, CBÂ,

ABW, AW, PIP, PIH, Stra˝y Granicznej, ˚andarmerii Wojskowej,

Urz´du Celnego i wielu innych).

WOLA WALKI
– Nowojorscy policjanci na serio wzi´li si´ za walk´ z wszelkimi

naruszeniami prawa. Owszem, kryminolodzy mówià o spo∏ecz-

nych powodach spadku liczby przest´pstw – t∏umaczy prof. Joe

Ryan z Pace University – ale niesprawiedliwe by∏oby obarczanie

policji winà za wzrost zagro˝enia i niedostrzeganie jej wk∏adu

w popraw´ bezpieczeƒstwa.

Na przestrzeni ostatnich dwunastu lat policjanci z Nowego

Jorku zmniejszyli zagro˝enie przest´pstwami o charakterze kry-

minalnym o blisko 70 proc. 

– JeÊli myÊlicie, ˝e to takie ∏atwe, spróbujcie to zrobiç – powta-

rza sceptykom Michael Scagnelli, jeden z zast´pców szefa nowo-

jorskiej policji, odpowiedzialny za bezpieczeƒstwo w Êrodkach

transportu. – Wiesz, ile osób przewala si´ codziennie przez nasze

metro? Cztery miliony. A wiesz, ile przest´pstw rejestrujemy tam

ka˝dego dnia? Osiem. Tylko osiem. By osiàgnàç taki wynik, trze-

ba si´ narobiç. Po prostu walczyç i si´ nie poddawaç.

– Kluczem do sukcesu NYPD sta∏ si´ sposób zarzàdzania ca∏à

formacjà, czyli legendarny ju˝ „Comstat” – wyjaÊnia prof. Ryan.

REGU¸Y GRY
– Zasady sà proste – mówi Garry McCarthy, zast´pca szefa NYPD

prowadzàcy  odprawy  Comstat.  – Najpierw musimy dok∏adnie

zidentyfikowaç zagro˝enia. Im bardziej precyzyjnie, tym lepiej.

Póêniej nale˝y okreÊliç strategi´ rozwiàzywania dostrze˝onych

problemów. Wdro˝yç jà i na koƒcu sprawdziç, czy niebezpieczeƒ-

stwo zosta∏o za˝egnane.

Aby uniknàç ogólnikowych rozwa˝aƒ statystycznych (tak cha-

rakterystycznych dla polskiej Policji), analizy stanu zagro˝enia

odbywajà si´ przy wykorzystaniu elektronicznych map miasta,

na których naniesiono punkty obrazujàce rodzaj pope∏nianych

przest´pstw. Rozwini´cie zaznaczonego na mapie punktu pozwa-

la  na uzyskanie  szczegó∏owych  informacji  o ka˝dym narusze-

niu prawa.

– Musz´ mieç dok∏adne informacje do cotygodniowych odpraw.

Chc´ z moimi ludêmi rozmawiaç o konkretnych problemach, a nie

o statystyce – kontynuuje objaÊnianie Comsta-

tu Garry McCarthy. – Istotà tego sposobu 

zarzàdzania policjà jest poszukiwanie metod 

likwidacji wyst´pujàcych nieprawid∏owoÊci.

Regularnie od blisko dwunastu lat szef poli-

cji nowojorskiej oczekuje od swoich podw∏ad-

nych zarzàdzajàcych rejonami i komisariatami

nie tylko precy-

zyjnej znajo-

moÊci

niebezpieczeƒstw wyst´pujàcych na ich terenie, ale przede

wszystkim kreowania i wcielania strategii przywracania porzàdku. 

– Comstat nie s∏u˝y omawianiu statystyki przest´pczoÊci i do-

pingowaniu do jej poprawy przez narzucanie jakichÊ wskaêników.

To mog∏oby si´ zakoƒczyç manipulacjami statystycznymi – t∏u-

maczy McCarthy. – Mnie interesuje, w jaki sposób komendant

odpowiedzialny za fragment miasta zamierza uporaç si´ z zagro-

˝eniami, które wystàpi∏y w jego rejonie. Czy jest kreatywny? Czy

jest przywódcà, który potrafi swoje pomys∏y wcieliç w ˝ycie? 

Komendanci rejonowi muszà przedstawiç w kilku punktach

konkretne rozwiàzania, jakie zastosujà, aby uporaç si´ z proble-

mami, które wystàpi∏y w czasie ostatnich 7 dni. I tak z tygodnia

na tydzieƒ. Konsekwentnie. Od dwunastu lat.

– JeÊli nie znasz szczegó∏ów na temat niebezpieczeƒstw, które

u ciebie wyst´pujà, jeÊli nie potrafisz opowiedzieç, jak uzdrowisz

sytuacj´, mo˝e to byç twój ostatni dzieƒ na stanowisku szefa jed-

nostki – mówi kapitan Thomas Ryan, szef detektywów w kilku-

milionowej dzielnicy Queens.

PRAKTYKA
Realne zagro˝enie terroryzmem spowodowa∏o, ˝e szefowie

NYPD zmuszeni zostali do wysy∏ania codziennie 180 uzbrojo-

nych po z´by policjantów w ró˝ne strategiczne miejsca w Nowym
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Jorku. I tak w okolicach gie∏dy na Wall Street, na Times Square,

w pobli˝u mostów, na stacjach metra i promów, a tak˝e w wielu

innych miejscach mo˝na dzisiaj spotkaç funkcjonariuszy w he∏-

mach, kamizelkach kuloodpornych, z bronià maszynowà w r´ku. 

– Codziennie na ulice Nowego Jorku wysy∏am 90 takich dwu-

osobowych patroli. Funkcjonariusze przemieszczajà si´, wycho-

dzà z radiowozu i tworzà przez jakiÊ czas posterunek sta∏y. Poten-

cjalni terroryÊci zawsze muszà zak∏adaç ich obecnoÊç – tak zada-

nia specjalnego programu „Herkules” definiuje Phil Pulaski.

Na Manhattanie widaç te˝ zwyk∏e piesze patrole. Mieszkaƒcy

i turyÊci cenià sobie taki w∏aÊnie rodzaj obecnoÊci policji – czujà

si´ bezpiecznie. W innych dzielnicach policjanci pe∏nià s∏u˝b´ ra-

czej w radiowozach, poniewa˝ ruch pieszy jest tam ma∏y, zwykle

wyst´puje jedynie w pobli˝u centrów handlowych. 

– ObawialiÊmy si´, ˝e nasze dzia∏ania antyterrorystyczne spo-

wodujà wzrost przest´pczoÊci pospolitej, tak si´ jednak nie sta∏o.

Widok uzbrojonych w broƒ automatycznà patroli odstrasza bo-

wiem nie tylko potencjalnych terrorystów, ale tak˝e pospolitych

przest´pców – podsumowuje komisarz Raymond W. Kelly, szef

NYPD.

Podobnie jest z dzia∏aniami z zakresu community poli-

cing. Policja nowojorska bardzo dba o dobre relacje

z lokalnà spo∏ecznoÊcià. Zagro˝enie

terroryzmem da∏o nowy, mocny impuls do spotkaƒ z mieszkaƒca-

mi. To znakomity pretekst do odwiedzin w siedzibach firm, któ-

rych sprz´t mogliby wykorzystaç terroryÊci, oraz w obiektach,

które mog∏yby staç si´ celami zamachu.

– Raz jeszcze sprawdzi∏y si´ w 100 proc. wypróbowane, klasycz-

ne metody walki z przest´pczoÊcià: piesze patrole oraz spotkania

z mieszkaƒcami – ostro˝nie o swoich osiàgni´ciach mówi komi-

sarz Kelly. – OdnieÊliÊmy sukces, bo mamy Êwietnych ludzi. Âcià-

gnà∏em do zarzàdzania NYPD znakomitych liderów. Przyszli do

nas wybitni specjaliÊci z biznesu. OczywiÊcie mieli oni do czynie-

nia wczeÊniej z ró˝nymi agencjami policyjnymi, ale przede

wszystkim sà urodzonymi przywódcami.

LUDZIE
Policjanci jednak, jak wsz´dzie na Êwiecie, narzekajà na zbyt 

niskie zarobki. 

– Moi podw∏adni przez ca∏y rok wyciàgajà Êrednio jakieÊ 50 ty-

si´cy USD, ale w Nowym Jorku ˝ycie jest drogie. Po 20 latach

mogà iÊç na emerytur´, ale dostanà wtedy tylko 50 proc. ostat-

nich zarobków – mówi William Matusiak, komendant jednostki

przy 19 Elizabeth Street. – A ˝e w ma∏ych miejscowoÊciach

w okolicach metropolii policjantom p∏acà lepiej, przenoszà si´

tam do pracy, a ja wcià˝ dostaj´ nowych. 

Dwaj ludzie Matusiaka, którzy patrolujà s∏ynne z filmu „Gangi

Nowego Jorku” miejsce – Five Point’s (dzisiaj Columbus Park)

nie zamierzajà jednak zmieniaç pracy.

– Kocham to miasto. Zobacz, stoj´ tutaj, gdzie kiedyÊ rzàdzi∏y

gangi, dzisiaj jest tu bezpieczny park. Wiesz, kto zaprowadzi∏ tu

porzàdek? My – nowojorscy gliniarze.

NYPD w swojej historii mia∏ te˝ i ciemne strony. W latach 60.

i 70. raporty niezale˝nych komisji wskazywa∏y na pot´˝nà korup-

cj´ w policji, pasywnoÊç jej funkcjonariuszy, oddanie miasta we

w∏adanie gangów.

– Policjanci byli bardzo êle postrzegani przez opini´ publicznà.

Zamkni´ci w sobie, nieufni, skorumpowani, narzekajàcy

na wszystko wokó∏, nie mieli po prostu ducha walki. Zwiàzki za-

wodowe blokowa∏y wszelkie zmiany, a funkcjonariusze wcià˝ wi-

nà za wzrost przest´pczoÊci obarczali wszystkich i wszystko, tyl-

ko nie siebie – opowiada prof. Ryan.

Sytuacja ta zacz´∏a si´ zmieniaç na po-

czàtku lat 90. NYPD zdecydowa∏

si´ oczyÊciç swoje szeregi. Sto-

sujàc wiele operacji specjal-

nych i prowokacji (ok. 1000

rocznie), na aren´ wkroczy∏o

Biuro Spraw Wewn´trznych, które w Nowym Jorku liczy obecnie

600 funkcjonariuszy.

Policja otworzy∏a si´, nauczy∏a s∏uchaç. Kryminolodzy wyt∏uma-

czyli jej, jak wielkà wag´ majà patrole piesze oraz spotkania i roz-

mowy z mieszkaƒcami. Policjanci obecni na ulicach, rozmawiajà-

cy z ludêmi zyskiwali spo∏eczne zaufanie. Policja zacz´∏a si´

przejmowaç sprawami, o których mówili jej nowojorczycy. Tak

zrodzi∏o si´ s∏awne „zero tolerancji” – czyli reagowanie na wszel-

kie naruszenia prawa, których mieszkaƒcy nie chcà tolerowaç. 

– To nieprawda, ˝e gonimy za ka˝dym, kto przejdzie nieprawi-

d∏owo przez jezdni´. JeÊli nie stwarza zagro˝enia, niech

Nowy Jork

1993 rok      2004 rok

Zabójstwa: 1927 572 = - 70,3%
Rozboje: 85 892 24 125 = - 71,9%
W∏amania: 100 936 26 822 = - 73,4%
Ogó∏em kryminalne: 430 460 140 109 = - 67,4%

▲
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sobie idzie dalej. Ale ju˝ osoby zaczepiajàce przechod-

niów spotkajà si´ z naszà szybkà reakcjà. Bo ˝ebranie albo narzu-

canie si´ z jakimiÊ us∏ugami, jak np. pilnowanie samochodu czy

mycie okien, lub te˝ próba nielegalnej sprzeda˝y ró˝nych towa-

rów rodzà w istocie l´k i dyskomfort u mieszkaƒców i turystów

– t∏umaczy zasad´ „zero tolerancji” jeden z policjantów 

z V komisariatu w Chinatown. 

TO NIE JEST SKOMPLIKOWANE
– Wreszcie zrozumieliÊmy, ˝e przyczynà przest´pczoÊci jest

po prostu przest´pca – mówi kapitan Thomas Ryan z Queensu.

– W ka˝dej dzielnicy zagro˝enie stwarza ma∏a, policzalna grupa.

Trzeba te osoby zidentyfikowaç, aresztowaç, skazaç, a po wyjÊciu

z wi´zienia monitorowaç. Wtedy spada przest´pczoÊç. 

Ostatnio oczkiem w g∏owie szefów NYPD jest Real Time Cri-

me Center – ca∏odobowe, analityczne centrum wspierania

zespo∏ów dochodzeniowo-Êledczych. Najwi´ksza szansa na wy-

krycie sprawców powa˝nych zbrodni istnieje w pierwszych go-

dzinach od ujawnienia przest´pstwa. Policjanci z ekipy docho-

dzeniowej otrzymujà wi´c ju˝ na miejscu zdarzenia komplet da-

nych o ofierze, jej znajomych, sàsiadach itp. Na bie˝àco zasilani

sà przez analityków wieloma rozmaitymi podpowiedziami.

DLACZEGO?
Nie tylko w wielu miastach USA, ale tak˝e na ca∏ym Êwiecie sà

organizacje policyjne, w których funkcjonariusze zarabiajà lepiej

od nowojorskich gliniarzy, majà nowoczeÊniejszy sprz´t i du˝o

bardziej przyjazne otoczenie spo∏eczne (mniej emigrantów, za-

mo˝niejsze spo∏eczeƒstwo, brak zagro˝eƒ terrorystycznych itp.),

a mimo to liczba przest´pstw tam nie spada, a jeÊli ju˝, to tak, jak

w Polsce. Jednego roku kilka procent w dó∏, nast´pnego kilka

w gór´ i znów po roku troch´ w dó∏. Dreptanie w miejscu.

A w tym czasie w Nowym Jorku w ostatnich czterech latach zre-

dukowano przest´pczoÊç o 20 proc., przy zmniejszajàcych si´ na-

k∏adach na Policj´. Dlaczego? Po prostu policjanci i mieszkaƒcy

majà szcz´Êcie do silnych i uczciwych polityków (burmistrzów)

oraz do szefów NYPD, którzy sà prawdziwymi przywódcami.

Sprawny system zarzàdzania (Comstat) oraz duch walki z prze-

st´pczoÊcià obecny wÊród funkcjonariuszy, zero tolerancji dla z∏a,

którego nie tolerujà mieszkaƒcy, czynià Nowy Jork coraz bardziej

bezpiecznym. ■
PAWE¸ BIEDZIAK

zdj. autor 

PS. W kolejnych numerach naszego miesi´cznika zamieÊcimy

wywiad z szefem nowojorskiej policji oraz napiszemy o tym, jak

funkcjonariusze NYPD radzà sobie z przest´pczoÊcià.

▲
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Kto chce byç policjantem?
Miejsce zamieszkania kandydatów Wiek kandydatów

êród∏o: Wydzia∏ Doboru i Rezerwy Kadrowej KGP

Wykszta∏cenie kandydatów

Garnizon Liczba kandydatów % kobiet
na jedno miejsce

KWP w Bia∏ymstoku 17,9 53,0
KWP w Opolu 12,1 44,8
KWP w Kielcach 38,8 33,1
KWP w Olsztynie 7,3 51,2
KWP w Gorzowie Wlkp. 17,5 54,4
KWP w Szczecinie 12,7 55,7
KSP w Warszawie 5,0 55,9
KWP w Bydgoszczy 18,7 52,2
KWP w Gdaƒsku 14,6 52,0
KWP w Radomiu 19,9 38,5
KWP w ¸odzi 15,5 53,5
KWP w Rzeszowie 37,4 36,4
KWP we Wroc∏awiu 12,1 51,5
KWP w Krakowie 16,4 47,3
KWP w Katowicach 41,7 45,8
KWP w Poznaniu 16,5 53,0
KWP w Lublinie 18,0 43,8
KRAJ 15,1 48,1

W ca∏ym kraju do ostatniego post´powania kwalifikacyjnego zg∏osi∏o si´ ∏àcznie
ponad 30 tysi´cy kandydatów do s∏u˝by w Policji. Najstarszy z nich mia∏ 56 lat.
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Spotkania i odprawy
(...) Kiedy zosta∏em burmistrzem, zda∏em sobie spraw´, ˝e nowe obowiàzki mogà mnie przygnieÊç. Bez sys-

temu przetwarzania codziennych wyzwaƒ ogrom spraw wymagajàcych mojego osobistego zainteresowania móg∏
z ∏atwoÊcià zdominowaç porzàdek ca∏ego mojego dnia. G∏ównym celem porannego spotkania by∏o przej´cie
kontroli nad przebiegiem dnia i zapobie˝enie takiemu obrotowi sprawy. W ciàgu tej pierwszej godziny mogliÊmy
bardzo wiele osiàgnàç, w du˝ej mierze dlatego, ˝e linie komunikacji by∏y tak jasne. Ludzie, którzy potrzebowali
si´ ze mnà skontaktowaç – tak jak cz∏onkowie jakiejkolwiek wielkiej organizacji, którzy chcieli przekazaç infor-
macje swojemu g∏ównemu prze∏o˝onemu – wiedzieli, ˝e ich problemy b´dà w uporzàdkowany sposób zebrane
przez osoby reprezentujàce ich na spotkaniu. A ja mog∏em zapewniç, ˝e moi zast´pcy i komisarze pracujà wspól-
nie nad tymi samymi zagadnieniami i mogà przekazaç spójnà informacj´ podleg∏ym sobie pracownikom. (...) 

W ka˝dej wielkiej organizacji spotkania sà cz´sto wyÊmiewane jako zapory post´pu, ustanowione przez biuro-
kratów, którzy wolà raczej mówiç ni˝ dzia∏aç. W rzeczywistoÊci moje poranne spotkania by∏y nadzwyczaj po-
mocne w reformowaniu zamierzeƒ, które chcia∏em osiàgnàç. Niemniej jednak podejmowa∏em kroki, by broniç
si´ przed blokadà, którà czasem kojarzy si´ ze s∏owem „spotkanie”.

Pracownicy urz´du miasta wiedzieli, ˝e spotkajà si´ ze mnà codziennie w okreÊlonym czasie i miejscu. Prze∏o-
˝eni wszelkiego typu, nawet burmistrz Nowego Jorku, sà znani z ukrywania si´ za falangà sekretarek i asysten-
tów, pozostawiajàc podrz´dne figury na pastw´ ˝ywio∏ów. Codzienne spotkanie, podczas którego ka˝dy ma pra-
wo publicznie wy∏o˝yç swojà kwesti´, sprawia∏o, ˝e moi ludzie wiedzieli, i˝ mogà us∏yszeç od szefa tak lub nie.
Wiedzieli, ˝e b´dà mogli powiedzieç komukolwiek, kto czeka na to ,,tak’’ lub ,,nie’’, ˝e zapytajà mnie o to 
nast´pnego dnia. A nawet je˝eli decyzji nie mo˝na by∏o podjàç w ciàgu 24 godzin, bo sprawa wymaga∏a wi´cej
zastanowienia lub dodatkowego zbadania, pracownicy wiedzieli przynajmniej, ˝e dana kwestia zosta∏a mi przed-
stawiona i mogli wiarygodnie wyt∏umaczyç komuÊ, kto czeka∏ na decyzj´, ˝e sprawa jest rozwa˝ana.

Ten dost´p dzia∏a∏ w obie strony. Moi ludzie wiedzieli, ˝e spotkam si´ z nimi, byli pewni, ˝e mnie zobaczà. 
To powodowa∏o, ˝e mieli gotowe odpowiedzi na wszelkie pytania z zakresu ich odpowiedzialnoÊci, które móg∏-
bym zadaç. Gdy pojawia∏a si´ jakaÊ kwestia, powiedzmy, dotyczàca czystoÊci na ulicach, mo˝e nasz
system kontroli wychwyci∏ wzrost liczby przepe∏nionych koszy na Êmieci albo jakaÊ gazeta napi-
sa∏a, ˝e w danej okolicy jest brudno – zast´pca burmistrza do spraw operacyjnych, odpowie-
dzialny za Wydzia∏ Gospodarki Komunalnej, nie móg∏ po prostu siedzieç cicho w nadziei, ˝e nie
spotka si´ ze mnà, dopóki nie znajdzie czasu, by rozwiàzaç problem. Wiedzia∏, ˝e zapytam o to
nast´pnego dnia rano i b´d´ oczekiwa∏ omówienia sprawy i pomys∏ów, jak jà rozwiàzaç.

Nie zawsze ∏atwo jest sprawiç, by ludzie przyznali, ˝e nie znajà odpowiedzi na wszystkie 
pytania. Ka˝dy prze∏o˝ony powinien oczekiwaç, ˝e jego kluczowi wspó∏pracownicy b´dà oso-
bami doÊwiadczonymi i osiàgajàcymi sukcesy. Czasami ten typ ludzi nie jest przyzwyczajony do
publicznego przyznawania przed ca∏à grupà, ˝e nie wie wszystkiego, szczególnie, je˝eli w grupie 
istnieje rywalizacja i manewrowanie w poszukiwaniu dobrej pozycji, które sà znakami zdrowej
konkurencji. Szef powinien odpowiednio wczeÊnie i cz´sto odparowywaç t´ niech´ç. Jednà z naj-
lepszych lekcji, jakà przywódca mo˝e przekazaç swoim pracownikom, jest ta, ˝e nale˝y spodzie-
waç si´ problemów. Ale niewspominanie o problemach – lub co gorzej ich ukrywanie – nie 
powinno byç tolerowane.

Innym sposobem unikania pu∏apek „nudy spotkaƒ” jest utrzymywanie ich szybkiego tempa. 
Codzienne wyczerpujàce spotkanie mo˝e ∏atwo staç si´ ci´˝arem. By zapewniç dobre tempo, 
jasno stawia∏em spraw´, co do celu, w jakim ludzie uczestniczà w tym spotkaniu – nie po to, by po-
kazywaç mistrzostwo szczegó∏ów w dziedzinach, za które odpowiadajà, lecz po to, by przekazywaç
i otrzymywaç informacje, które b´dà u˝yteczne dla ca∏ej grupy. Ka˝dy uczestnik powinien byç Êwia-
dom, ˝e zawsze mo˝e mówiç, ale nigdy nie musi mówiç. (...)

By∏a jeszcze inna przyczyna, by odbywaç takie spotkania codziennie – wysoka ich cz´stotli-
woÊç pozwala∏a na sta∏e posuwanie spraw do przodu. Zbyt cz´sto, szczególnie w polityce,
Êmia∏e inicjatywy sà og∏aszane tylko po to, by od razu upad∏y. Podczas naszych 
porannych spotkaƒ moi ludzie wiedzieli, ˝e je˝eli w poniedzia∏ek zdecydowa∏em, ˝e trze-
ba coÊ zrobiç z danym problemem, to we wtorek zapytam w∏aÊciwego komisarza o plan
dzia∏aƒ, a w Êrod´ b´d´ chcia∏ wiedzieç, jak wyglàda jego realizacja. Je˝eli przerwa 
pomi´dzy tymi etapami wynios∏a zamiast dwóch dni dwa tygodnie, to zazwyczaj dlate-
go, ˝e komisarz potrzebowa∏ dwóch tygodni, nie z lenistwa, lecz dlatego, ˝e tyle zaj´∏o
uzyskanie aprobaty dla danego planu. Prawo Parkinsona mówiàce, ˝e  „praca  rozrasta
si´, by  wype∏niç ca∏y dost´pny czas”, w pe∏ni stosuje si´ do pracy w zarzàdzaniu, ale 
tylko wtedy, kiedy si´ na to pozwala. ■

RUDOLPH W. GIULIANI
(fragment ksià˝ki pt. „Przywództwo”)

Przywództwo 1
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Piesze patrole
(...) W USA, a dok∏adnie w Newark pod auspicjami Fundacji Policyjnej i pod kierunkiem z∏o˝onego z fachow-

ców zespo∏u (z udzia∏em Kellinga) przeprowadzono eksperyment w celu zbadania funkcjonowania pieszych
patroli policyjnych. W owych czasach piesze patrole by∏y traktowane przez obywateli i polityków jako coÊ 
ze wszech miar po˝ytecznego, ale policjanci twierdzili, ˝e jest to marnowanie pieni´dzy, które powinno si´
przeznaczaç na „prawdziwà” policyjnà robot´, czyli patrole zmotoryzowane. Przeprowadzone wczeÊniej
przez Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Szefów Policji badania oÊmieszy∏y policj´ bostoƒskà, gdy˝ okaza∏o si´
m.in., ˝e „element przest´pczy wyra˝a policji s∏owa wdzi´cznoÊci za wyznawanie przestarza∏ych metod dzia-
∏ania i kierowanie tak wielu funkcjonariuszy na patrole piesze”. Mimo to, w zwiàzku z popularnoÊcià pieszych
patroli wÊród obywateli, miasto New Jersey w∏àczy∏o je do programu pod nazwà „Bezpieczne i czyste 
miasto”. Komenda policji przyj´∏a fundusze i przeznaczy∏a je przede wszystkim na tworzenie dodatkowych
miejsc pracy, patrole piesze zaÊ wprowadzono jako program dodatkowy, w minimalnym stopniu uzupe∏niajà-
cy pozosta∏e dzia∏ania i bardzo luêno powiàzany z ca∏oÊcià strategii. W trakcie trwania eksperymentu Kelling
przez pewien czas towarzyszy∏ policjantom z Newark podczas pieszych patroli. Nie zostali oni specjalnie prze-
szkoleni, przy podejmowaniu interwencji byli zmuszeni polegaç g∏ównie na w∏asnej zaradnoÊci. Kelling zauwa-
˝y∏, ˝e w wielu dzielnicach, które patrolowali, policjanci dzia∏ali zadziwiajàco podobnie. Wtapiali si´ w ˝ycie
spo∏ecznoÊci, której byli dobrze znani, cz´sto z imienia i nazwiska, i którà tak˝e doskonale znali. Policjanci ci
byli na bie˝àco z problemami dzielnicy, orientowali si´ doskonale, na jakie miejsca i osoby nale˝y zwracaç
szczególnà uwag´, mieli w∏asny system pozyskiwania informacji (ich informatorami byli w∏aÊciciele kamienic,
sklepikarze, ludzie ulicy), stali si´ sta∏ymi goÊçmi lokalnych restauracji, sprawdzali potencjalne punkty zapalne,
jak bary itp. (w jednym przypadku nawet aptek´, która na wystawie mia∏a szeroki asortyment no˝y i brzytew).
Policjanci wszystkich znali i dawali si´ wszystkim poznaç. W koƒcu, przy wspó∏pracy i w imieniu obywateli,
ustanowili „zasady ulicy”, powszechnie znane i przyj´te zarówno przez „porzàdnych obywateli”, jak i „ludzi
ulicy”. Owe nieformalne regu∏y dotyczy∏y ˝ebrania, le˝enia i gromadzenia si´ na chodnikach i w parkach, 
pijaƒstwa w miejscach publicznych, za˝ywania narkotyków. Zakazywa∏y one konkretnych aktów, jak nagaby-
wanie o pieniàdze lub prostytucja, oraz okreÊla∏y warunki, w których dane czyny by∏y dopuszczalne i dozwo-
lone. Nachalne ˝ebranie na przyk∏ad uchodzi∏o na sucho jedynie wówczas, gdy proÊby o pieniàdze nie kiero-
wano do osoby stojàcej nieruchomo, np. czekajàcej na przystanku na autobus. Dopuszczono przesiadywanie
na schodach sklepów, ale zabronione by∏o k∏adzenie si´ na nich; alkohol wolno by∏o piç na ulicy jedynie pod
warunkiem, ˝e butelka by∏a owini´ta bràzowà torbà papierowà i ˝e odbywa∏o si´ to z dala od g∏ównych 
szlaków komunikacyjnych. Zasady te oczywiÊcie nie by∏y we wszystkich dzielnicach identyczne. (...) 

Ale wysoko postawieni policjanci nie mieli dzia∏aƒ patroli pieszych w wielkim powa˝aniu. Inaczej, jak ju˝
wspomniano, rzecz si´ mia∏a ze zwyk∏ymi obywatelami; nawet mieszkaƒcy „czarnych” dzielnic patrolowanych
przez bia∏ych policjantów cenili sobie ich obecnoÊç. Stopniowo poczucie strachu zastàpi∏o uznanie dla dzia∏aƒ
policji. Patrole piesze nie zredukowa∏y co prawda liczby powa˝nych przest´pstw, ale da∏y ludziom poczucie
bezpieczeƒstwa i przekonanie, ˝e przest´pczoÊç zmala∏a. Spowodowa∏o to tak˝e ograniczenie tendencji
do obrony przed przest´pcami na w∏asnà r´k´, zachowania takie jak zamykanie si´ w domu na cztery spusty
itp. Policjanci pracujàcy w patrolach pieszych znajdowali si´ w bli˝szym kontakcie z obywatelami, co bez 
wàtpienia wp∏ywa∏o pozytywnie na ich morale. (...)

Ludzie po prostu, cz´Êciej widzàc policjantów na ulicach, stali si´ bardziej Êwiadomi ich obecnoÊci (ka˝da
zmiana liczby patroli by∏a natychmiast wychwytywana) i poczuli si´ bezpieczniejsi. Czas, jaki policjanci poÊwi´-
cali na patrolowanie poszczególnych dzielnic, nie by∏ jednak nigdy d∏u˝szy ni˝ ok. 30 godzin tygodniowo, z cze-
go wynika, ˝e w stosunku do nak∏adów odniesiono imponujàce wyniki. Bardziej prawdopodobne jest jednak,
˝e zmniejszenie strachu u obywateli nie by∏o rezultatem samej obecnoÊci patroli pieszych na ulicach, ale tego,
jak funkcjonariusze dzia∏ali. Podczas patroli policjanci zwracali bowiem szczególnà uwag´ na wszelkie zacho-
wania noszàce znamiona naruszania porzàdku. W jaki sposób?

Otó˝ do podejmowania takich dzia∏aƒ zostali uprawnieni nie tylko przez zapisy prawa i wewnàtrzpolicyjne
regulaminy, ale przede wszystkim przez tych, o których bezpieczeƒstwo mieli dbaç – czyli obywateli, miesz-
kaƒców poszczególnych dzielnic, sklepikarzy i fryzjerów, równie˝ tych, którzy sami nie zawsze pozostajà
w zgodzie z literà prawa. W miar´ up∏ywu czasu, policjanci i mieszkaƒcy poznawali si´ wzajemnie i coraz 
lepiej zdawali sobie spraw´, ˝e utrzymanie ∏adu i spokoju na ulicach le˝y w interesie obu stron. W koƒcu de-
batowali nad ustaleniem „progu naruszania ∏adu” dla danej dzielnicy i dzia∏aniami, jakie nale˝a∏o podejmowaç
w przypadku przekroczenia tego progu. Kluczowà sprawà by∏o bezpoÊrednie zaanga˝owanie funkcjonariuszy
w ca∏y proces, ich dzia∏ania wspomaga∏o tak˝e wypracowywanie mechanizmów zachowaƒ samych spo∏eczno-
Êci, które okaza∏y si´ na tyle trwa∏e, ˝e funkcjonowa∏y nadal ju˝ pod nieobecnoÊç stró˝ów prawa. (...) ■

GEORGE L. KELLING, CATHERINE M. COLES
(fragment ksià˝ki  pt. „Wybite szyby”)

1Biblia dla prewencji
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N ie by∏oby to mo˝liwe bez osiàgni´cia, po raz

pierwszy od wielu lat, stanu etatowego prze-

kraczajàcego 100 tysi´cy zatrudnionych oraz bez

wprowadzenia zmian prawnych, organizacyjnych

i systemowych, które zwi´kszajà skutecznoÊç Poli-

cji. Sankcjonujà te˝ dalsze oczyszczanie s∏u˝by,

wzmacniajà kontrol´ wewn´trznà, a tak˝e upu-

bliczniajà dobór do Policji oraz zwi´kszajà wymaga-

nia wobec osób ubiegajàcych si´ o stanowiska kie-

rownicze.

PROGRAMY I STRATEGIE
Policja konsekwentnie realizuje zadania postawio-

ne w rzàdowych programach walki z przest´pczo-

Êcià i poprawy bezpieczeƒstwa obywateli, takich

jak „Bezpieczna Polska” czy „Strategia antykorup-

cyjna”. Planowe i kompleksowe rozwiàzania

usprawniajàce prac´ Policji, wzmacniajàce jej po-

tencja∏ wykonawczy i umo˝liwiajàce znaczàcà po-

praw´ efektywnoÊci policyjnych dzia∏aƒ zawiera

natomiast „Strategia rozwoju Policji na lata

2005–2010”. Mam nadziej´, ˝e wyznaczone w niej

cele nie zostanà zapomniane. 

Po tegorocznych zamachach terrorystycznych,

mi´dzy innymi w Londynie, oraz w wyniku wzro-

stu zagro˝enia terrorystycznego w Europie powsta-

∏a koniecznoÊç wprowadzenia przystajàcych

do obecnej sytuacji rozwiàzaƒ. Do ustawy o Policji

zosta∏y wpisane nowe zasady u˝ycia Si∏ Zbrojnych

w stanie zagro˝enia bezpieczeƒstwa publicznego.

Wesz∏y te˝ w ˝ycie cztery rozporzàdzenia wyko-

nawcze Rady Ministrów. OkreÊlono w nich sposób

u˝ycia oddzia∏ów Policji i Si∏ Zbrojnych, wspó∏dzia-

∏anie mi´dzy nimi, u˝ycie przez nie broni palnej,

a tak˝e u˝ycie przez policjantów Êrodków przymu-

su bezpoÊredniego po wprowadzeniu do uzbrojenia

Policji paralizatorów elektrycznych. 

DYSCYPLINA
W Policji nie ma miejsca dla tych, którzy ∏amià pra-

wo i wykorzystujà swojà pozycj´ zawodowà do osià-

gni´cia korzyÊci osobistych. Dlatego te˝ uprosz-

czono procedury zwalniania ze s∏u˝by policjantów

naruszajàcych prawo i dyscyplin´ s∏u˝bowà. Obec-

nie, zgodnie ze zmienionà ustawà o Policji, poli-

cjanta mo˝na zwolniç, jeÊli pope∏nione przez niego

przest´pstwo jest oczywiste. Funkcjonariusze majà

te˝ obowiàzek sk∏adania oÊwiadczeƒ majàtkowych

na polecenie prze∏o˝onego. 

ZASADY DOBORU
Wprowadzono przejrzysty, konkursowy system

przyj´ç do Policji, w którym jedynym kryterium

doboru sà kwalifikacje kandydata. Potrzeba zmian

wynika z procesu doskonalenia organizacji oraz

dà˝enia  do zapobiegania  zjawiskom  korupcjo-

gennym. 

P¸ACE
Nale˝y podkreÊliç, ˝e trudna s∏u˝ba policjantów

musi byç doceniona. Dlatego do∏o˝y∏em wszelkich

staraƒ, aby wzros∏y ich uposa˝enia, w tym podsta-

wowy mno˝nik pensji do wysokoÊci 2,0. 1 lip-

ca 2005 r. nastàpi∏a dodatkowa, w stosunku do po-

wszechnej regulacji wynikajàcej z ustawy bud˝eto-

wej, podwy˝ka wynagrodzeƒ pracowników Policji,

Êrednio o 70 z∏.

WYPOSA˚ENIE
SkutecznoÊç Policji zale˝y nie tylko od kwalifikacji

funkcjonariuszy, ale równie˝ od dobrego wyposa˝e-

nia. Policjanci nie mogà byç w gorszej sytuacji ni˝

przest´pcy. Zwi´kszono wi´c w ostatnich latach

znacznie nak∏ady na finansowanie powiatowych

i miejskich komend Policji. W ustawie bud˝etowej

na 2005 rok dla jednostek szczebla powiatowego

(miejskiego) przeznaczono dodatkowo 103 mln z∏,

z czego 85 mln z∏ na zakup samochodów oraz

18 mln z∏ na remonty obiektów. W roku bie˝àcym

w zakresie uzbrojenia zabezpieczono ok. 1,9 mln z∏

na sprz´t dla CBÂ. 

ORGANIZACJA PRACY
W jednostkach Policji sukcesywnie wdra˝ane 

sà nowe systemy zarzàdzania jakoÊcià. Pozwala

to na lepszà obs∏ug´ osób szukajàcych wsparcia

Policji, sprawniejszà organizacj´ pracy, stosowa-

nie uproszczonych procedur post´powania,

wi´kszà mo˝liwoÊç nadzoru nad prowadzonymi

sprawami oraz lepszà komunikacj´ zewn´trznà

i wewn´trznà. Tym samym wzrasta skutecznoÊç 

Policji.

REZULTATY
Pozytywne skutki wprowadzonych zmian sà wi-

doczne. Jednym z nich jest wzrost wykrywalnoÊci

przest´pstw i poczucia bezpieczeƒstwa obywateli

oraz spadek przest´pczoÊci. W koƒcu uda∏o si´

prze∏amaç trwajàcy od 1993 roku wzrost przest´p-

czoÊci. Spadkowi liczby przest´pstw o charakterze

kryminalnym towarzyszy∏ jednoczeÊnie wzrost

ujawnionych przest´pstw o charakterze gospodar-

Testament ministra
Koƒczàc swoje urz´dowanie na stanowisku ministra, mog´ z ca∏à
odpowiedzialnoÊcià stwierdziç, ˝e w ostatnich latach podj´to wiele
inicjatyw, które poprawi∏y jakoÊç pracy Policji. Ich konsekwencjà jest 
nie tylko odpowiednie przygotowanie ca∏ej formacji do funkcjonowania
w ramach europejskich struktur policyjnych, ale równie˝ skuteczniejsze
zwalczanie zagro˝eƒ przest´pczych zwiàzanych z terroryzmem oraz
nowymi rodzajami przest´pczoÊci gospodarczej.
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czym. Wed∏ug najnowszych danych statystycznych

liczba stwierdzonych przest´pstw kryminalnych

obni˝y∏a si´ o prawie 9 proc. w stosunku do roku

ubieg∏ego. Odnotowano wyraêny spadek prze-

st´pstw stwierdzonych w najbardziej ucià˝liwych

dla spo∏eczeƒstwa kategoriach, takich jak: w∏ama-

nia (16,6 proc.), rozboje (16,1 proc.), kradzie˝ po-

jazdów (o 7,4 proc.), zabójstwa (o 23,5 proc.), bój-

ka i pobicie (o 2,9 proc.) oraz kradzie˝ cudzej 

rzeczy (o 2,8 proc.). W prawie wszystkich wymie-

nionych kategoriach nastàpi∏ wzrost wykrywalnoÊci

sprawców. 

OCENY SPO¸ECZNE
Wyniki badaƒ opinii spo∏ecznej sà dla Policji jed-

nym z podstawowych elementów oceny jej pracy.

W minionym roku opinie te znacznie si´ poprawi-

∏y. Najwa˝niejsze jednak, ˝e we w∏asnym domu

i okolicy zwyk∏y obywatel czuje si´ bezpieczniej.

W ostatnim roku coraz wi´cej osób – wed∏ug badaƒ

CBOS – uwa˝a Polsk´ za kraj, w którym ˝yje si´

bezpieczniej (46 proc. badanych). Za sukces nale-

˝y równie˝ uznaç, ˝e 78 proc. respondentów jest

przekonanych, ˝e na co dzieƒ mieszka w bezpiecz-

nym i spokojnym miejscu. To najcenniejszy dowód

efektywnoÊci dzia∏aƒ, jakie by∏y podejmowane

przez Policj´. Mam nadziej´, ˝e taka tendencja si´

utrzyma. 

WE WSPÓLNOCIE MI¢DZYNARODOWEJ
Polska Policja jest ceniona równie˝ za granicà –

za fachowoÊç, sprawnoÊç i poÊwi´cenie. Obecnie

nasi policjanci pe∏nià s∏u˝b´ w: BoÊni i Hercegowi-

nie, Gruzji, Kosowie, Liberii oraz w Macedonii.

W kwietniu 2005 roku Polacy zakoƒczyli trwajà-

ce 13 miesi´cy szkolenie irackich kolegów w Jorda-

nii. Polscy funkcjonariusze do∏àczyli te˝ do grona

mi´dzynarodowych ekspertów niosàcych pomoc

w identyfikacji osób, które zgin´∏y podczas tsunami

w Azji. Zadania stojàce przed polskà Policjà

w zwiàzku z przystàpieniem naszego kraju do Unii

Europejskiej 1 maja 2004 roku zosta∏y wype∏nione

nale˝ycie. Aktywniejsze ujawnianie przest´pstw

narkotykowych, przemytu kradzionych samocho-

dów oraz prania i fa∏szerstw pieni´dzy umo˝liwia

pe∏noprawne – od listopada 2004 roku – cz∏onko-

stwo Polski w Europolu.

PRZES¸ANIE
Z satysfakcjà mog´ stwierdziç, ˝e Policja jest trwa-

∏ym elementem spo∏eczeƒstwa obywatelskiego – sta-

je si´ organizacjà sprawniejszà, nowoczeÊniejszà,

otwartà na ocen´ spo∏ecznà i potrzeby ludzi. Racjo-

nalnie wykorzystuje Êrodki bud˝etowe na w∏asny roz-

wój. Skuteczniej zapobiega przest´pczoÊci i jà zwal-

cza. Jest Êwiadoma celów i systematycznie je realizu-

je, opierajàc si´ na d∏ugofalowych planach. Stawia

na uczciwoÊç i kompetencj´ swoich pracowników.

Dzia∏a na podstawie wyników badaƒ spo∏ecznych

i priorytetów okreÊlanych przez spo∏ecznoÊci lokalne.

Nale˝y uczyniç wszystko, aby pozytywne ten-

dencje zosta∏y utrzymane, a planowane zmiany re-

alizowane konsekwentnie – w imi´ trwa∏ej popra-

wy bezpieczeƒstwa obywateli. 

Trzeba te˝ pami´taç, ˝e dobrze op∏acany i wy-

posa˝ony funkcjonariusz Policji w jeszcze wi´k-

szym stopniu poÊwi´ci si´ swojej s∏u˝bie, reali-

zujàc zadania na rzecz ca∏ego spo∏eczeƒstwa.

Dlatego zwi´kszenie wydatków na uposa˝enia

policjantów i ich wyposa˝enie musi byç konty-

nuowane.

DO ZROBIENIA
Nale˝y dokoƒczyç prace nad zmianami w projekcie

nowej ustawy o Policji, która okreÊli docelowy 

model ca∏ej formacji, zw∏aszcza na poziomie 

lokalnym. 

Do tej pory nie rozwiàzano kwestii konwojowa-

nia osób tymczasowo aresztowanych i skazanych.

Brakuje uregulowaƒ normatywnych wykonywania

s∏u˝by konwojowej – porozumienie zawarte z mini-

strem sprawiedliwoÊci ma na celu jedynie okreÊle-

nie zasad wspó∏pracy ze S∏u˝bà Wi´ziennà. Prowa-

dzone sà prace legislacyjne nad przekazaniem kon-

wojowania osób, na zlecenie sàdów i prokuratur,

podmiotom gospodarczym.

Cele i zadania Policji zasadniczo

si´ nie zmieni∏y i nie ulegnà zmia-

nie równie˝ w przysz∏oÊci. Najwa˝-

niejsze jednak, ˝eby by∏y one reali-

zowane skutecznie i sprawnie. ■
RYSZARD KALISZ

minister spraw wewn´trznych i administracji
zdj. Wojciech Basiƒski

Panie Ministrze,

˝yczymy powodzenia w roli pos∏a opozycyjnego. B´dziemy pami´tali, ˝e 
w czasie, gdy by∏ Pan szefem MSWiA, a genera∏ Szreder komendantem g∏ów-
nym, powsta∏ nasz miesi´cznik. Podzi´kowania zawsze muszà byç bezintere-
sowne, wi´c czekaliÊmy z nimi na koniec Paƒskiej kadencji. Teraz mo˝emy wy-
raênie, a co najwa˝niejsze niekoniunkturalnie, przyznaç, ˝e policjanci dzi´ki
odwadze Ryszarda Kalisza i Leszka Szredera zyskali czasopismo, w którym
mogà otwarcie dyskutowaç o swoich problemach. Dzi´kujemy. 

Dziennikarze miesi´cznika „Policja 997”

Liczba przest´pstw stwierdzonych (o charakterze kryminalnym)
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Pablob: – Internetowe Forum Policyjne zyska∏o

uznanie wielu funkcjonariuszy. Z postów tam zamiesz-

czonych wy∏ania si´ jednak bardzo bolesny problem

braku  zaufania  do prze∏o˝onych.  Co  jest  jego  przy-

czynà?

Roztroopek: – Przede wszystkim brak reakcji sze-

fów Policji, ró˝nych szczebli, na problemy zg∏aszane,

chocia˝by na forum, przez policjantów. Czasem poja-

wia si´ próba odpowiedzi, ale jest albo zbyt ogólniko-

wa i powierzchowna, albo zaproponowane rozwiàzania

sà wcielane bez konsekwencji. Im dalej do prze∏o˝o-

nych, tym gorsze opinie o nich. Najgorzej na forum

oceniana jest komenda g∏ówna.

Esgenius: – Jak pami´tam, ludzie z komisariatu 

zawsze narzekali na komend´ rejonowà (powiatowà),

ci z powiatowej na wojewódzkà, a w KWP psioczono

na  biurokratów z KGP. Zazwyczaj jednak wszyscy czy-

nili to bardziej z powodów terapeutycznych ni˝ mery-

torycznych. Nikt nie wiedzia∏, ˝e decyzje prze∏o˝o-

nych wymuszone zosta∏y zmianà ustaw czy rozporzà-

dzeƒ. Po prostu winna by∏a „góra” i ju˝. I tak jest

do dzisiaj.

Dziennikario: – Mo˝e „góra” nie potrafi∏a dobrze

wyt∏umaczyç swoich racji.

Pablob: – Do dzisiaj nie umie. Na forum pe∏no jest

wàtków o reformach przeprowadzanych w komendach

miejskich lub powiatowych ponad g∏owami policjan-

tów. Nikt z nimi nie rozmawia. Reformatorzy zamyka-

jà si´ w gabinecie komendanta i planujà zmiany,

w których ludzie sà tylko dodatkiem do ich wizji.

Metro: – Wizji i misji. Policjant nie czuje, ˝e jest

wys∏uchiwany przez prze∏o˝onego, ˝e ktoÊ chce na se-

rio potraktowaç jego uwagi. Z tego rodzi si´ frustracja

i wyobcowanie. Chocia˝ nie wsz´dzie tak jest.

Roztroopek: – Tak. Sà komendy, gdzie szefowie

wys∏uchujà policjantów, ale póêniej nic z tego nie wy-

nika. Pasywny jest te˝ zwiàzek zawodowy, êle

oceniany na forum przez policjantów.

Pablob: – A niektórych krytykujàcych spotykajà

niemi∏e konsekwencje. Je˝ Jerzy z Krakowa, autor

strony www.policjainaczej.prv.pl zosta∏ ostatnio prze-

niesiony na inne stanowisko. Uwa˝a, ˝e by∏a to 

„nagroda” za prezentowanie w∏asnego zdania.

Metro: – Chyba odejdzie z Policji...

Esgenius: – Nie mo˝na generalizowaç. Brak dialo-

gu wynika z b∏´dów konkretnych osób. W wielu jed-

nostkach policjanci sà jednak traktowani podmiotowo.

Prze∏o˝eni rozmawiajà z nimi, liczà si´ z ich opinià,

a zmiany przeprowadza si´, uwzgl´dniajàc zdanie 

pracowników.

Pablob: – A jak by∏o w KGP? Owszem, organizowa-

no spotkania z ludêmi, ale reformatorzy mieli ju˝ swo-

jà wizj´ i w zasadzie tylko komunikowali policjantom,

jak b´dà wyglàda∏y zmiany. Zresztà jak mog∏o byç ina-

czej, gdy w prasie pe∏no by∏o wypowiedzi na temat

nieporadnoÊci KGP, jej inercji.

Dziennikario: – Bo komenda g∏ówna sama jest so-

bie winna. Produkuje ró˝ne idiotyczne rankingi, irytu-

je policjantów, przesy∏ajàc wydumane interpretacje

prawne, ostatnio o koniecznoÊci legitymowania szep-

tem, aby nikt postronny nie us∏ysza∏, albo kupuje

sprz´t powszechnie krytykowany przez gliniarzy, np.

samochody terenowe ARO.

Esgenius: – No tak, ale samochody te zamiast skie-

rowaç do komisariatów w pobli˝u lasów, zbiorników

wodnych, s∏owem – na wieÊ, niektóre komendy woje-

wódzkie przekaza∏y do miast. I policjanci s∏usznie za-

cz´li narzekaç, bo to nie sà pojazdy do patrolowania

i poÊcigów na szosach, lecz klasyczne wozy terenowe,

które Êwietnie si´ nadajà, np. do transportu ∏odzi.

Pablob: – Znów zawiod∏a komunikacja, ktoÊ komuÊ

nie powiedzia∏...

Metro: – Zazwyczaj tak jest, ˝e rzeczywiÊcie winna

jest konkretna osoba, ale ka˝da organizacja mo˝e za-

biegaç  o to, by  jej  pracownicy  czuli, ˝e ich g∏os si´

liczy. Wtedy ludzie zaczynajà mówiç o swoim miejscu

pracy: „moja firma”. 

Esgenius: – Forum wspomaga komunikacj´ we-

wn´trznà, wtóruje mu miesi´cznik POLICJA 997,

pierwsze kroki do wzajemnego zrozumienia zosta∏y

uczynione – jeden oddolny, drugi odgórny – coÊ dobre-

go dzieje si´ w tej materii...  ■

Notowa∏ PABLOB

Rozmowa
W POLICJI 997 goÊcili moderatorzy ifp – Roztroopek i Metro, którzy
rozmawiali z Pablobem, Esgeniusem i Dziennikariem – aktywnymi
uczestnikami forum z Warszawy. Dyskusja toczy∏a si´ tym razem 
nie przez Internet, a przy redakcyjnym stole.

Sprawiedliwy wÊród Narodów Âwiata s. 20 Samochody w Policji  s. 33
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W ed∏ug mnie rozwiàzanie problemu zakupu

jednej marki samochodów dla Policji jest

proste – mówi El˝bieta Cierlica, redaktor naczelna

miesi´cznika „Monitor Zamówieƒ Publicznych”,

ekspert i konsultant zamówieƒ publicznych. – Ja

zrobi∏abym przetarg na dostaw´ radiowozów dla

Policji, w którym jasno uwzgl´dni∏abym wyposa˝e-

nie, serwis, gwarancj´, cen´, kolor, terminy dostaw.

Z firmà, która wygra∏aby przetarg, podpisa∏abym

umow´ na 3 lata, bo na to zezwala ustawa. 

– Kiedy chcemy coÊ kupowaç przez 3 lata z jed-

nego êród∏a, to trzeba pami´taç, ˝e ustawa bud˝e-

towa przyznaje Policji Êrodki tylko na jeden rok –

zauwa˝a m∏. insp. Krzysztof Chyb, naczelnik 

Wydzia∏u Zamówieƒ Publicznych Biura Logistyki

Policji KGP, arbiter z listy prezesa Urz´du

Zamówieƒ Publicznych (UZP). – Ale mo˝na sobie

z tym poradziç. 

Obowiàzujàca ustawa Prawo zamówieƒ publicz-

nych (Pzp) z 29 stycznia 2004 r. pozwala na prze-

prowadzenie przetargu i wybranie jednego dostaw-

cy pojazdów dla jednostek Policji na okres 3 lat, ale

pod pewnymi warunkami – przy zastosowaniu za-

sady okreÊlonej w ustawie z 26 listopada 1998 r.

o finansach publicznych. JeÊli wartoÊç zamówienia

przekroczy 5 mln euro, ca∏e post´powanie obejmie

kontrolà prezes UZP. Ka˝de posiedzenie komisji

przetargowej b´dzie monitorowane wówczas przez

obserwatora wyznaczonego przez prezesa UZP.

Kontrola taka zapewnia przejrzystoÊç prowadzonej

procedury przetargowej i eliminuje jakiekolwiek

podejrzenia o korupcj´. Zamawiajàcy teoretycznie

powinien posiadaç Êrodki finansowe zabezpieczo-

ne na realizacj´ dostaw przez 3 lata. Policja ma

wieloletnie plany, m.in. wymiany taboru samocho-

dowego, jednak˝e bez ustawowej gwarancji finan-

sowania. Czy zatem, wszczynajàc takie post´powa-

nie, nie ryzykuje odpowiedzialnoÊci za naruszenie

dyscypliny finansów publicznych przez zaciàganie

zobowiàzaƒ wykraczajàcych poza wydatki przewi-

dziane w rocznym bud˝ecie? 

– Jest wyjÊcie, które pozwala na zorganizowanie

przetargu na trzyletnià dostaw´ radiowozów

od jednego producenta – twierdzi Krzysztof Chyb.

– Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

(SIWZ), lub wzoru umowy stanowiàcej za∏àcznik

do niej, nale˝y wprowadziç klauzul´ informujàcà

potencjalnych wykonawców, ˝e zamawiajàcy za-

strzega mo˝liwoÊç ograniczenia dostaw. Klauzula

ta powinna byç opublikowana ju˝ na samym po-

czàtku procedury (nie tylko w SIWZ, ale tak˝e

w og∏oszeniu przekazanym do publikacji w Dzien-

niku Urz´dowym Unii Europejskiej, Biuletynie

Zamówieƒ Publicznych oraz dzienniku lub czaso-

piÊmie o zasi´gu ogólnopolskim). Takie zapisy 

by∏y ju˝ stosowane w praktyce. Zamawiajàcy powi-

nien przewidzieç mo˝liwoÊç dostaw cz´Êciowych

w poszczególnych latach obowiàzywania umowy

z p∏atnoÊciami za ich zrealizowanie. Przygotowujàc

si´ do zorganizowania przetargu w ramach zamó-

wienia wspólnego na dostaw´ radiowozów, mo˝na

wykorzystaç doÊwiadczenie pracowników Policji,

którzy prowadzà post´powania na dostaw´ pojaz-

dów, umundurowania oraz Êrodków i odczynników

na potrzeby techniki kryminalistycznej.

Nie sposób jednak pominàç zagro˝eƒ. Zw∏aszcza

mo˝liwoÊci przeciàgania post´powania przez wyko-

nawców, którzy korzystajà ze Êrodków ochrony

prawnej: protestu, odwo∏ania od rozstrzygni´cia

protestu, skargi do sàdu na wyrok lub postanowie-

nia zespo∏u arbitrów. Je˝eli jednak zamawiajàcy

dobrze opracuje og∏oszenie o zamówieniu oraz

SIWZ, a post´powanie zostanie rozpocz´te odpo-

wiednio wczeÊnie przed planowanà pierwszà do-

stawà, to zagro˝enie takie mo˝na ograniczyç. 

– Policja nie musi wszystkiego robiç sama –

mówi Andrzej Kaliƒski z Kancelarii Radcy Prawne-

go Studia Zamówieƒ Publicznych. – Mo˝e skorzy-

staç z pomocy zewn´trznych ekspertów lub wyna-

jàç firm´, która zorganizuje dla niej przetarg. 

Ale koszt takiego przedsi´wzi´cia jest du˝o

wi´kszy ni˝ doradztwo przy sporzàdzeniu SIWZ.

W gr´ bowiem wchodzà procenty od wartoÊci 

zamówienia. Przetarg mo˝na by by∏o zrobiç osob-

no dla poszczególnych s∏u˝b MSWiA, z uwzgl´d-

nieniem ich specyficznych potrzeb. To daje szan-

s´ za∏agodzenia ewentualnych sporów z dostaw-

cami.

Zamówienie, w wyniku którego zosta∏by wybrany dostawca jednej marki
radiowozów oznakowanych, da∏oby Policji spore korzyÊci, m.in.: upusty
cenowe, lepsze warunki serwisu oraz mo˝liwoÊç zamawiania monta˝u
niezb´dnego wyposa˝enia ju˝ u producenta. Wyeliminowa∏oby równie˝
jakiekolwiek podejrzenia o korupcj´ przy og∏aszaniu kolejnych
przetargów. Wielu policyjnych logistyków twierdzi, ˝e jest to niemo˝liwe
ze wzgl´du na wadliwà ustaw´ o zamówieniach publicznych. Tymczasem...

Pomys∏ 
na radiowóz

▲
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– Przepisy obowiàzujàcego Prawa zamó-

wieƒ publicznych zezwalajà na dokonywanie zaku-

pów scentralizowanych – mówi prezes Urz´du Za-

mówieƒ Publicznych Tomasz Czajkowski. – Nale-

˝y przez to rozumieç, ˝e produkt mo˝e byç dostar-

czony przez jednego dostawc´ wy∏onionego w dro-

dze przetargu. Umowa z wybranym przedsi´biorcà

mo˝e zostaç podpisana z mocy ustawy na 3 lata,

a za zgodà prezesa UZP nawet na czas d∏u˝szy.

Uwzgl´dniajàc korzyÊci ekonomiczne, organizacyj-

ne i techniczne, procedura wieloletnich zakupów

centralnych jest jak najbardziej uzasadniona. 

Nowe prawo europejskie i przygotowany projekt

zmiany Prawa zamówieƒ publicznych przewidujà

wprowadzenie instytucji centralnego zamawiajà-

cego. W∏adze unijne preferujà tego typu form´ za-

opatrywania m.in. dla jednostek administracji pu-

blicznej, zw∏aszcza tych, które posiadajà swoje od-

dzia∏y w terenie. 

– Nie rozumiem, dlaczego dotàd, nie czekajàc

na ,,centralnego zamawiajàcego’’, Policja nie wyko-

rzystywa∏a mechanizmów, na które ju˝ zezwala

ustawa – dodaje prezes Czajkowski. 

Wyglàda wi´c na to, ˝e prezes UZP nie stwarza∏-

by przeszkód, gdyby Policja przez kilka lat chcia∏a

kupowaç radiowozy u tego samego producenta. Jak

si´ okazuje, zakup radiowozów pochodzàcych

od jednego wytwórcy nie tyle rozbija si´ o zapisy

ustawy o zamówieniach publicznych, ile raczej

o koncepcj´ modernizacji policyjnego taboru.

Obecnie realizowana sprzyja zakupom ma∏ych 

partii pojazdów ró˝nych marek. Czas to zmieniç. ■
TADEUSZ NOSZCZY¡SKI
zdj. Wojciech Basiƒski

Insp. Zbigniew Czapla – dyrektor Biura Logistyki Policji:

– Trzyletnie zakupy majà niewàtpliwe zalety. Wià˝à si´ jednak˝e z koniecz-

noÊcià zaciàgni´cia przez komendanta g∏ównego Policji zobowiàzaƒ bud˝eto-

wych na taki okres. Uwzgl´dniç nale˝y fakt, ˝e zaoferowane przez potencjalne-

go dostawc´ ceny w kolejnych latach mogà byç przez rynek krajowy weryfiko-

wane wprowadzaniem cen promocyjnych (zakupione wczeÊniej przez Policj´

samochody b´dà wi´c znacznie dro˝sze ni˝ oferowane na rynku).

Obowiàzujàca w Policji zasada decentralizacji zakupów zosta∏a wczeÊniej

zaakceptowana przez wszystkie KWP. Komendanci wojewódzcy twierdzili,

˝e pozwoli to na lepsze gospodarowanie przydzielonymi Êrodkami i zakup

sprz´tu w pe∏ni odpowiadajàcego potrzebom. Taki sposób realizacji zaku-

pów skutkowa∏ koniecznoÊcià opracowania centralnej normy pozwalajàcej

w efekcie na unifikacj´. Chodzi g∏ównie o zachowanie jednakowych stan-

dardów zarówno wyposa˝enia, jak i parametrów technicznych pojazdów.

W 2004 r. BLP KGP opracowa∏o, w uzgodnieniu z jednostkami Policji

do szczebla komisariatu w∏àcznie, dokument okreÊlajàcy wymagania tak-

tyczno-techniczne, jakim powinny odpowiadaç kupowane przez Policj´ po-

jazdy oraz proponowane sposoby oceny oferowanego w przetargach sprz´tu

transportowego. Obecnie rozpocz´to prace nad materia∏em, który okreÊli

strategi´ modernizacji Policji w zakresie m.in. transportu oraz wyznaczy

sztywne normy techniczne dla konkretnych pojazdów u˝ytkowanych przez

poszczególne s∏u˝by.

W ramach dà˝enia do unifikacji sprz´tu transportowego przeprowadzona 

zostanie sukcesywna wymiana wyeksploatowanego na nowy, w pe∏ni spe∏niajàcy

wymagania policjantów. I tak poloneza, podstawowy pojazd s∏u˝b prewencyj-

nych (tzw. radiowóz), zastàpi samochód osobowy klasy Êredniej. Planowana jest

równie˝ wymiana wi´êniarek wykorzystywanych do zadaƒ konwojowych i depor-

tacji, pojazdów typu furgon dla s∏u˝b prewencyjnych i kryminalnych, ambulan-

sów minersko-pirotechnicznych, miotaczy wody oraz motocykli o pojemnoÊci

silnika powy˝ej 200 cm3. Unifikacja jest istotnym za∏o˝eniem modernizacji

sprz´tu Policji, nie stanowi jednak celu samego w sobie. W du˝ej mierze zale˝y

od zachowania si´ podmiotów rynku motoryzacyjnego w Polsce.

▲
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Wyszed∏ do nich komendant insp. Miros∏aw Kocyk. S∏uchali

w milczeniu, gdy mówi∏, ˝e wspó∏czuje rodzinom ofiar, ˝e

w imieniu policjantów przeprasza za to, co si´ sta∏o i ˝e to wielka tra-

gedia tak˝e dla Policji. Nie protestowali, gdy wraz z zast´pcà przy∏à-

czy∏ si´ do marszu. 

– To by∏o straszne prze˝ycie – wspomina insp. Miros∏aw Kocyk,

(dziÊ ju˝ by∏y) komendant powiatowy Policji w Kozienicach. Jeszcze

tego samego dnia poda∏ si´ do dymisji. Mówi, ˝e czu∏ si´ moralnie

wspó∏odpowiedzialny za to, co si´ sta∏o kilkanaÊcie godzin wcze-

Êniej. W nocy z 7 na 8 lipca jego podw∏adny asp. Kazimierz W., jadàc

prywatnym polonezem, uderzy∏ w idàce poboczem dwie m∏ode ko-

biety. Ofiary ponios∏y Êmierç na miejscu, a sprawca zbieg∏. Mia∏ we

krwi 1,8 prom. alkoholu. 

ZABI¸ I UCIEK¸
20-letnia Monika B. ukoƒczy∏a pierwszy rok studiów, 19-letnia Li-

dia T. zdawa∏a dopiero wst´pne egzaminy. 7 lipca wraz z przyjació∏-

mi bawi∏y si´ na prywatce z okazji urodzin kolegi. Oko∏o pó∏nocy

wraca∏y do domu poboczem pustej drogi. Kolega, który szed∏ za ni-

mi, w pewnym momencie us∏ysza∏ pisk hamulców i huk. Kiedy do-

bieg∏, zobaczy∏ poloneza dos∏ownie wbitego w drzewo. W samocho-

dzie nie by∏o nikogo, za to z rowu wydosta∏ si´ pijany, pokrwawiony

m´˝czyzna, który uciek∏. Ch∏opak wezwa∏ policj´. Przybyli na miej-

sce funkcjonariusze znaleêli najpierw cia∏o Lidki, które le˝a∏o

przy drodze, a nieco póêniej, kilkadziesiàt metrów dalej, w krza-

kach, cia∏o Moniki. 

Od Êwiadka wypadku policjanci dowiedzieli si´, ˝e sprawcà jest

znany wszystkim Kazimierz W. Zatrzymano go kilkanaÊcie minut

póêniej, w drodze do domu. Mia∏ liczne obra˝enia g∏owy i krew

na ubraniu. Zosta∏ odwieziony do szpitala w Kozienicach, gdzie leka-

rze rozpoznali u niego wstrzàÊnienie mózgu. Kilka dni póêniej szpi-

tal zamieniono mu na areszt. Prokurator postawi∏ Kazimierzowi W.

zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem Êmiertelnym, ucieczki

z miejsca wypadku i kierowania samochodem w stanie nietrzeêwym. 

DOBRA OPINIA 
Szef kozienickiej prokuratury Tadeusz Andrzejczak jest zdziwiony

opinià, jakà Kazimierzowi W. wystawili prze∏o˝eni.

– Obowiàzkowy, dyspozycyjny, kole˝eƒski, ch´tny do pomocy,

otwarty, s∏u˝àcy pokrzywdzonym pomocà i radà, doÊwiadczony, po-

trafiàcy podejmowaç decyzje itp., itp. – cytuje. – Mo˝na pomyÊleç,

˝e to nieposzlakowana opinia o cz∏owieku, który tylko raz w ˝yciu

zb∏àdzi∏. Tymczasem ze Êledztwa prokuratury wynika, ˝e pi∏ i siada∏

za kierownicà niejeden raz.

– A co mieliÊmy mu napisaç w opinii, skoro taka jest prawda?

– protestuje prze∏o˝ony Kazimierza W., naczelnik sekcji prewencji

podinsp. S∏awomir Pietras. – To by∏ rzeczywiÊcie dobry policjant, ak-

tywny, pe∏en inicjatywy dzielnicowy, chwalony przez lokalne w∏adze.

Nikt nie informowa∏ nas, jego prze∏o˝onych, ˝e jeêdzi po pijaku. Ni-

gdy. Wszystkim usta otworzy∏y si´ dopiero teraz, gdy dosz∏o do tra-

gedii. 

Z ustaleƒ prokuratury wynika, ˝e Kazimierz W. by∏ cz´stym bywal-

cem miejscowego baru, skàd nieraz wychodzi∏ pijany i albo by∏ odwo-

˝ony do domu przez jakiegoÊ trzeêwego znajomego, albo sam siada∏

za kierownicà auta i – jak zezna∏ jeden ze Êwiadków – „odje˝d˝a∏ w´-

˝ykiem”. Wiedzia∏o o tym wiele osób, tylko nie prze∏o˝eni?

Kazimierz W. w czasie, kiedy spowodowa∏ wypadek, by∏ na zwol-

nieniu lekarskim.

– Czy mamy wp∏yw na to, co nasi podw∏adni robià poza s∏u˝bà?

Czy mo˝emy odpowiadaç za ich ˝ycie prywatne? – pyta retorycznie

zast´pca komendanta m∏. insp. Zbigniew Szewczyk.

Aspirant Kazimierz W. by∏ jednak karany. W 1998 roku surowà

naganà za stawienie si´ do s∏u˝by pod wp∏ywem alkoholu. Za to

samo ukarano go w 1999 r. naganà z ostrze˝eniem, podobnie 

w roku 2000. Kilka tygodni póêniej Kazimierz W. by∏ sprawcà

kolizji drogowej. Wprawdzie nie udowodniono, ˝e znajdowa∏ si´

pod wp∏ywem alkoholu, ale komendant powiatowy, zgodnie z ów-

czesnymi uprawnieniami, wyda∏ mu zakaz prowadzenia pojazdów

mechanicznych przez 12 miesi´cy.

O tych karach nie napisano w opinii dla prokuratora z prostej przy-

czyny – uleg∏y zatarciu... 

NAUCZKA 
Komendant  Kocyk  czuje  si´  moralnie odpowiedzialny za tragedi´,

jakà spowodowa∏ Kazimierz W. 

– Po kolejnym  przypadku  jego  nietrzeêwoÊci  w s∏u˝bie  zamiast

karaç, powinienem by∏ go zwolniç. Ale ˝al mi by∏o, bo ma czworo dzie-

ci. Jeszcze raz da∏em mu szans´. I wyglàda∏o na to, ˝e z niej skorzysta∏.

Bardzo si´ stara∏ w pracy i od tamtej pory, czyli od 5 lat, nigdy nie wi-

dzia∏em go w stanie nietrzeêwym – mówi komendant. I dodaje, ˝e

wprowadzi∏ takà zasad´, i˝ ci, których podejrzewa∏ o sk∏onnoÊci do al-

koholu, zaczynali s∏u˝b´ od zameldowania si´ w jego gabinecie i rów-

nie˝ tu jà koƒczyli. W ten sposób dwóch policjantów dosta∏o propozy-

cje nie do odrzucenia – albo leczenie odwykowe, albo zwolnienie ze

s∏u˝by. Wybrali leczenie i dziÊ sà trzeêwi nie tylko w s∏u˝bie.

Kocyk  uwa˝a, ˝e  Kazimierz W. w jakimÊ  sensie  z∏ama∏ te˝ i jego

karier´. 

– To nauczka dla innych prze∏o˝onych – mówi. – DziÊ doradza∏-

bym ka˝demu: ˝adnej tolerancji dla pijaków. Bo dopóty dzban wod´

nosi, dopóki si´ ucho nie urwie. A jak ju˝ si´ urwie, to tragedia doty-

ka, niestety, wiele osób, przede wszystkim rodzin´ ofiary, ale tak˝e

rodzin´ sprawcy, no i nasze Êrodowisko zawodowe. 

NA OCZACH S¢DZIÓW 
Podczas festynu motoryzacyjnego zorganizowanego przez stargardz-

ki Automobilklub jeden z kierowców bioràcych udzia∏ w konkursie

bezpiecznej jazdy samochodem straci∏ panowanie nad kierownicà,

wypad∏ z toru i wjecha∏ w grup´ widzów. Rannych zosta∏o troje dzie-

ci. Kierowcà okaza∏ si´ funkcjonariusz z KPP w Stargardzie Szczeciƒ-

skim. By∏ pijany, mia∏ oko∏o 2,5 prom. alkoholu we krwi. 

– Policjant by∏ na urlopie, a w konkursie bra∏ udzia∏ jako osoba pry-

watna. Dziwi´ si´ organizatorom, ˝e dopuÊcili go do udzia∏u w zawo-

dach, bo musieli przecie˝ widzieç, ˝e nie jest trzeêwy. Zw∏aszcza ˝e

od razu po starcie przewróci∏ pacho∏ki i nie reagowa∏ na sygna∏y s´-

dziów – mówi zast´pca komendanta powiatowego w Stargardzie

Szczeciƒskim m∏. insp. Jan Pytka. 

W samochodzie obok pijanego policjanta siedzia∏ jego kolega. On

te˝ widzia∏, ˝e ten siada za kierownicà po wypiciu kilku piw. Nast´p-

nego dnia po zdarzeniu Artur W. z∏o˝y∏ raport o zwolnienie ze s∏u˝-

by, który komendant powiatowy przyjà∏. Jego zast´pca t∏umaczy, ˝e

gdy komendant wydawa∏ rozkaz o zwolnieniu Artura W. ze s∏u˝by,

nie mia∏ on jeszcze postawionych zarzutów, a tym bardziej nie by∏

aresztowany. Prokurator podjà∏ takie decyzje znacznie póêniej.

Oznacza∏o to, ˝e policjant odszed∏ ze s∏u˝by, zachowujàc prawo

do odprawy. Po pe∏nych  oburzenia  artyku∏ach  w lokalnej  prasie

komendant wojewódzki wszczà∏ wobec komendanta powiatowego

post´powanie dyscyplinarne.

¸AGODNOÂå PRZE¸O˚ONYCH 
W 2004 roku policjanci b´dàcy pod wp∏ywem alkoholu spowodowa-

li 309 przest´pstw i wykroczeƒ. 158 z nich stanowi∏y wypadki i koli-

zje drogowe, których by∏o o 5 proc. wi´cej ni˝ rok wczeÊniej. 

Ulicami Kozienic 8 lipca br. przesz∏a 100-osobowa grupa
ubranych na czarno m∏odych ludzi. NieÊli transparent
z napisem „Pijany kierowca-policjant zabi∏ Lidk´”. 
Zatrzymali si´ przed budynkiem komendy i u∏o˝yli krzy˝
z p∏onàcych zniczy.
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Najwi´cej zdarzeƒ z udzia∏em pijanych funkcjonariuszy mia∏o

miejsce w Warszawie – 39 oraz województwach mazowieckim – 34

i ∏ódzkim – 27. Sytuacja nie poprawia si´ od lat, tote˝ w kwiet-

niu 2004 roku komendant g∏ówny Policji zaleci∏ kierownikom jedno-

stek Policji, aby w stosunku do nietrzeêwych podw∏adnych – spraw-

ców przest´pstw i wykroczeƒ – w wi´kszym stopniu korzystali

z mo˝liwoÊci przewidzianych przez przepisy ustawy o Policji, tj.

zwalniania policjantów w trybie administracyjnym oraz stosowania

instytucji zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych. Wyrazi∏ te˝

szczególnà dezaprobat´ wobec prze∏o˝onych wydajàcych zgod´

na zwolnienie ze s∏u˝by na w∏asnà proÊb´ policjantów pope∏niajà-

cych przest´pstwa z art. 178a k.k., uwa˝ajàc, i˝ ,,post´powanie takie

tworzy sytuacje, w których ww. funkcjonariusze odchodzà ze s∏u˝by

na takich samych zasadach, jak zas∏u˝eni i wzorowi policjanci’’. 

Te zalecenia pozosta∏y jednak tylko na papierze. Kiedy Biuro Ochro-

ny Informacji Niejawnych i Inspekcji KGP zbada∏o, jak sà one realizo-

wane w praktyce, okaza∏o si´, ˝e w 2004 roku na 309 zdarzeƒ z udzia-

∏em nietrzeêwych policjantów w 107 przypadkach prze∏o˝eni przychy-

lili si´ do raportu o zwolnienie na w∏asnà proÊb´. Stanowi to 34 proc.

ogólnej liczby dzia∏aƒ kadrowych w tych sprawach. Najcz´Êciej post´-

powali tak prze∏o˝eni w województwach mazowieckim i ∏ódzkim. Ko-

mendanci t∏umaczyli swoje decyzje tym, ˝e koniecznoÊç wyp∏acania

Êwiadczeƒ pieni´˝nych policjantom w trakcie zawieszenia w czynno-

Êciach jest niekorzystna dla jednostki, argumentowali te˝, ˝e przymus

zwolnienia si´ z Policji jest wystarczajàcà karà dla policjanta. 

W wielu przypadkach nie musia∏oby dojÊç do takich drastycznych

decyzji, gdyby wczeÊniej podj´to dzia∏ania profilaktyczne. W∏aÊciwe

podejÊcie prze∏o˝onych i psychologów do osób z problemem alkoho-

lowym jest jednak ciàgle zbyt rzadkie. W ubieg∏ym roku psychologo-

wie podj´li interwencje wobec 438 policjantów, ale tylko 173 funk-

cjonariuszy dobrowolnie podda∏o si´ terapii odwykowej na oddziale

leczenia uzale˝nieƒ w resortowym szpitalu MSWiA. 

TOLERANCJA ÂRODOWISKA
W Aleksandrowie ¸ódzkim pijany funkcjonariusz potràci∏ samocho-

dem 13-letnià dziewczynk´ i uciek∏ z miejsca wypadku. Dziecko z ci´˝-

kimi obra˝eniami trafi∏o do szpitala. Policjant z∏o˝y∏ raport o zwolnienie

ze s∏u˝by, który komendant powiatowy przyjà∏. Dziewczynka prze˝y∏a.

Prokurator nie zastosowa∏ aresztu, lecz dozór i por´czenie majàtkowe.

Komendant wojewódzki natychmiast powo∏a∏ zespó∏ do zbadania dys-

cypliny w komisariacie w Aleksandrowie. Komisja nie stwierdzi∏a nicze-

go nagannego. Policjant, który spowodowa∏ wypadek, mia∏ dotychczas

dobrà opini´. Podobnie jak dzielnicowy z Kozienic czy policjant ze Star-

gardu. Dlaczego wi´c po pijanemu siadali za kierownicà?

– Policjanci, zw∏aszcza w ma∏ych miejscowoÊciach, bardzo cz´sto

czujà si´ pod tym wzgl´dem bezkarni. Uwa˝ajà, ˝e jeÊli nawet ktoÊ

ich zatrzyma, to przecie˝ b´dzie to kolega i jakoÊ si´ uda – mówià

oficerowie z inspektoratu komendanta g∏ównego. – To wypaczone

poczucie zawodowej solidarnoÊci. 

W ka˝dej jednostce jest tajemnicà poliszynela, kto lubi wypiç,

a ju˝ zw∏aszcza, kto pije w pracy. W wi´kszoÊci wypadków wszyscy

udajà, ˝e tego nie widzà, bo przecie˝ nie wypada donosiç. Tolerancja

dla pijàcych jest powszechna.

– Jak na razie do wyjàtków nale˝à ci, którzy nie chowajà g∏owy

w piasek i nie przechodzà oboj´tnie, lecz reagujà, widzàc, ˝e ktoÊ ma

problem z alkoholem. Nie tzw. kablowaniem czy zwolnieniem ze

s∏u˝by, lecz ofertà konkretnej pomocy – mówi Jerzy Jechalski, kie-

rownik Oddzia∏u Leczenia Uzale˝nieƒ Szpitala Specjalistycznego

MSWiA w Otwocku. 

OczywiÊcie wybór nale˝y do uzale˝nionego, ale trzeba daç mu

szans´. Propozycja nie do odrzucenia – leczenie albo zwolnienie ze

s∏u˝by – bardzo cz´sto odnosi pozytywny skutek. I mo˝e zapobiec

wielu tragediom... ■
EL˚BIETA SITEK

zdj. Anna Michejda
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Trzeêwienie
Szpital Specjalistyczny MSWiA – Oddzia∏ Leczenia Uzale˝nieƒ,

przeznaczony jest wy∏àcznie dla funkcjonariuszy. Terapia trwa

6 tygodni. Wszystkie miejsca zaj´te. 48 m´˝czyzn uczy si´ ˝ycia

na nowo. To ci, którym si´ uda∏o. Sami lub z czyjàÊ pomocà w por´

rozpoznali swój na∏óg. Na rozmow´ zgadza si´ czterech z nich.

Anonimowo (imiona zmienione) opowiadajà o piciu na s∏u˝bie,

o sposobach oszukiwania prze∏o˝onych, o reakcjach kole-

gów. I o tym, jak trafili na ten oddzia∏. 

O PICIU NA S¸U˚BIE
Wojtek, 7 lat sta˝u, prewencja, komenda powiatowa:

– Wódka towarzyszy∏a mi od pierwszego dnia w Policji. Najpierw

trzeba by∏o postawiç flaszk´, ˝eby zdaç egzamin, potem wkupiç si´

do grona kolegów, bo kto nie pije, ten nie jest swój, a póêniej to ju˝

alkohol by∏ na porzàdku dziennym. Zawsze znalaz∏ si´ jakiÊ kum-

pel, z którym mo˝na by∏o wypiç. W komendzie baliÊmy si´ pod-

paÊç, wi´c przewa˝nie po s∏u˝bie szliÊmy do pubu, knajpy, baru. Pi-

∏em ostro, 10 piw to by∏a norma, do tego cz´sto wódka i wino. A po-

niewa˝ moi prze∏o˝eni w czasie odprawy sprawdzajà wyrywkowo

trzeêwoÊç policjantów alkotestem, wi´c po du˝ym pijaƒstwie tele-

fonicznie informowa∏em prze∏o˝onego, ˝e z wa˝nych powodów 

rodzinnych musz´ odebraç dzieƒ wolny. Tak by∏o coraz cz´Êciej...

Zbyszek, 15 lat sta˝u, kryminalny, komenda wojewódzka:

– Kiedy zaczyna∏em w ma∏ej jednostce, pi∏o si´ tam w∏aÊciwie

bez ˝adnego ukrywania si´ i o ró˝nych porach. W komendzie woje-

wódzkiej, do której przeszed∏em po kilku latach, zwyczaje by∏y 

inne. Tu rozpija∏o si´ flaszk´ tu˝ przed 16.00 i szybko ucieka∏o

do domu. Od paru lat picie alkoholu w pracy jest ostro t´pione,

wi´c w jednostce piliÊmy rzadko i o wiele ostro˝niej. Za to po s∏u˝-

bie cz´sto, niektórzy, tak jak ja – codziennie. Dwóch moich kole-

gów zastrzeli∏o si´ pod wp∏ywem alkoholu. Ten problem jest o wie-

le wi´kszy, ni˝ si´ komukolwiek wydaje. Moim zdaniem alkoholu

nadu˝ywa wi´cej ni˝ 10 proc. funkcjonariuszy.

Micha∏, 8 lat sta˝u, dochodzeniówka, komenda powiatowa:

– Cz´Êç moich kolegów pije, inni biorà leki uspokajajàce, a nie-

którzy i jedno, i drugie. Przecià˝enie pracà, brak mo˝liwoÊci roz∏a-

dowania stresu, brak zrozumienia ze strony kierownictwa powodu-

jà, ˝e alkohol staje si´ niezb´dny. Butelk´ mia∏em schowanà

w biurku albo w szafie. ˚aden prze∏o˝ony tam nie zaglàda∏. Po kie-

liszek si´ga∏em kilka razy w ciàgu dnia. W∏aÊciwie to zawsze by∏em

„na obrotach”. Wszyscy o tym wiedzieli...

O PRZE¸O˚ONYCH
Zbyszek:

– W ciàgu 15 lat s∏u˝by moi kolejni szefowie udawali, ˝e nie wi-

dzà, jak pij´. Nieraz, b´dàc po gorzale, natknà∏em si´ na zwierzch-

nika. Poczu∏ alkohol, popatrzy∏, pogrozi∏ palcem: „Uwa˝aj!” i szyb-

ko odchodzi∏. Bo tak naprawd´, co on móg∏? Gdyby chcia∏ mnie

ukaraç, to uciek∏bym na zwolnienie lekarskie. A wtedy dochodze-

nia by le˝a∏y, terminy ucieka∏y, zaleg∏oÊci ros∏y. Dobrze wiedzia∏, 

˝e sam sobie zrobi∏by k∏opot...

Wojtek:

– W przypadku nadu˝ywania alkoholu mój naczelnik widzia∏ tyl-

ko jedno rozwiàzanie – zwolniç. Tak si´ sta∏o z moim kolegà. Nie

próbowa∏ mu pomóc, nie rozumia∏, ˝e alkoholizm to choroba. Par´

miesi´cy po tym, jak go zwolniono, nie majàc ju˝ ˝adnych hamul-

ców, zapi∏ si´ na Êmierç... 

Micha∏:

– Prze∏o˝eni wolà nie widzieç. A jak ju˝ dostrzegà, ˝e ktoÊ ma

problem z alkoholem, to najcz´Êciej bojà si´ k∏opotów. Straszà wi´c

zwolnieniem albo ka˝à znaleêç sobie robot´ w innej jednostce... 

O TYM, JAK PODJ¢LI LECZENIE
Wojtek:

– Âmierç kolegi, który si´ zapi∏, by∏a dla mnie wstrzàsem. Zoba-

czy∏em, w jakà stron´ zmierzam. By∏em jednak bezradny, nie mia-

∏em wiedzy ani dost´pu do materia∏ów na temat alkoholizmu i spo-

sobu radzenia sobie z tà chorobà. Naczelnika si´ ba∏em, nie ufa∏em

te˝ policyjnemu psychologowi. Gdy ultimatum: „wódka albo ma∏-

˝eƒstwo!” postawi∏a mi ˝ona, w akcie desperacji postanowi∏em

zwróciç si´ nie do swojego naczelnika, lecz do komendanta. By∏ 

nowy, stosunkowo m∏ody, wierzy∏em, ˝e b´dzie mia∏ w∏aÊciwe po-

dejÊcie do sprawy. I nie pomyli∏em si´. Jeszcze tego samego dnia

komendant nawiàza∏ kontakt z psychologiem z KWP, który popro-

wadzi∏ mnie dalej. Po kilku spotkaniach z lekarzem z poradni zdro-

wia psychicznego resortowej kliniki zrozumia∏em, ˝e jestem alko-

holikiem i sam sobie nie poradz´. Dosta∏em propozycj´ terapii

w Otwocku... 

Adam:

– W mojej jednostce na ogó∏ nie cackajà si´ z pijakami. Ale ja 

zawsze mia∏em bardzo dobre wyniki w s∏u˝bie i potrafi∏em si´

Êwietnie kamuflowaç. Prze∏o˝ony nie zauwa˝y∏, ˝e coraz cz´Êciej

odbieram wolne dni nagle, bez uprzedzenia lub uciekam na krót-

kie zwolnienia lekarskie. Dlatego, gdy si´ dowiedzia∏ o moim pro-

blemie alkoholowym, by∏ zszokowany. A dowiedzia∏ si´ od kolegi,

który, widzàc, ˝e zaczynam koncentrowaç si´ wy∏àcznie wokó∏ 

picia, zwróci∏ si´ do niego o pomoc. Szef zasi´gnà∏ rady psycholo-

ga. Zaproponowano mi terapi´ i zgodzi∏em si´. DziÊ wiem, ˝e sam

bym z tej choroby nie wyszed∏... 

Micha∏:

– Problem pomog∏a mi zrozumieç rodzina, a potem lekarze z po-

radni odwykowej. Od nich dowiedzia∏em si´ o oddziale dla poli-

cjantów w Otwocku. Nie chcia∏em podejmowaç leczenia w swojej

miejscowoÊci, bo móg∏bym si´ tam spotkaç z tymi, których niedaw-

no zatrzymywa∏em. Nie wtajemnicza∏em w spraw´ prze∏o˝onych,

ba∏em si´. Terapi´ podjà∏em w ramach urlopu... 

Zbyszek:

– Pomogli mi koledzy. Od lat wiedzieli, ˝e pij´ na∏ogowo. Ostat-

nio zdarza∏y mi si´ b∏´dy w pracy, na razie niegroêne, ale oni zacz´-

li si´ baç, ˝e wywin´ jakiÊ numer, który odbije si´ na wszystkich.

Zawsze by∏em dobry w swojej dziedzinie, wi´c chyba doszli

do wniosku, ˝e szkoda mnie straciç. Naradzili si´ z szefem, a on da∏

mi wybór: albo podejm´ leczenie, albo zwolni´ si´ ze s∏u˝by. DziÊ

jestem im wszystkim wdzi´czny, bo uratowali nie tylko mojà zawo-

dowà pozycj´, ale i moje ˝ycie rodzinne. Wiem, ˝e sam bym tego

nie zrobi∏, by∏em za s∏aby, wczeÊniej wszelkie próby zerwania 

z na∏ogiem koƒczy∏y si´ fiaskiem... ■
EL˚BIETA SITEK

zdj. Anna Michejda
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Rozpoznaç alkoholika

Jaka jest skala alkoholizmu wÊród policjantów?
– Z badaƒ prowadzonych na Êwiecie wyni-

ka, ˝e oko∏o 10 proc. doros∏ej populacji jest

dotkni´te tà chorobà. Podobne dane dotyczà

naszego kraju. W Êrodowisku policjantów, ze

wzgl´du na szczególnà stresogennoÊç pracy,

ten procent mo˝e byç nieco wi´kszy.

Policjanci alkoholicy, którzy tu si´ leczà,
twierdzà, ˝e znacznie wi´kszy, mo˝e si´gaç
nawet 20 procent... 

– MyÊl´, ˝e ich widzenie jest nieco

skrzywione, poniewa˝ alkoholicy obracajà

si´ na ogó∏ w Êrodowisku pijàcych. Trzeba

jednak odró˝niaç osoby pijàce od uzale˝-

nionych. Leczyç nale˝y tych, u których

stwierdzono zespó∏ uzale˝nienia od alko-

holu, co jest, jak wiadomo, chorobà. 

Zarówno jedni, jak i drudzy potrafià w pracy
kamuflowaç swoje sk∏onnoÊci. Jak prze∏o˝eni
mogà rozpoznawaç osoby z problemem
alkoholowym?

– Symptomów jest wiele. Jedne sà wyraê-

ne, jak wyczuwalny zapach alkoholu, dr˝e-

nie ràk czy rosnàce trudnoÊci z wywiàzywa-

niem si´ z obowiàzków zawodowych, inne

bardziej zawoalowane, jak cz´ste korzysta-

nie z odÊwie˝aczy do ust lub ˝ucie gumy,

opuszczanie stanowiska pracy, przed∏u˝ajà-

ce si´ przerwy na papierosa czy wreszcie

nadmierna absencja t∏umaczona nag∏à nie-

dyspozycjà lub sytuacjà rodzinnà, b∏´dy

w pracy, niedotrzymywanie terminów, nie-

uzasadniona nerwowoÊç, unikanie kontaktu

z prze∏o˝onymi, zaciàganie po˝yczek wÊród

kolegów. Charakterystyczne jest te˝, ˝e

osoby z problemem alkoholowym cz´Êciej

ni˝ inni ulegajà ró˝nym wypadkom w pracy,

w drodze do niej i w domu.

Jaka jest zazwyczaj reakcja prze∏o˝onych,
gdy ju˝ rozpoznajà osoby z problemem alko-
holowym?

– Na podstawie moich 6-letnich obserwa-

cji w pracy z uzale˝nionymi policjantami

mog´ powiedzieç, ˝e ich prze∏o˝eni sà s∏abo

przygotowani do rozwiàzywania problemów

mi´dzyludzkich, w tym tak˝e zwiàzanych

z alkoholem. Cz´sto nie potrafià tego rozpo-

znaç, jeszcze cz´Êciej nie wiedzà, jak post´-

powaç. Typowymi reakcjami sà strach i ch´ç

unikni´cia k∏opotów. Wi´kszoÊç prze∏o˝o-

nych udaje wi´c, ˝e nie widzi, i˝ podw∏adny

ma problem z alkoholem. Podj´cie dzia∏ania

wymaga bowiem od szefa zaanga˝owania:

skontaktowania pracownika z psycholo-

giem, a potem byç mo˝e wys∏ania go na

kilkutygodniowà terapi´ i zorganizowania

zast´pstwa. Drugim typem reakcji prze∏o˝o-

nych jest pozbycie si´ niewygodnego pod-

w∏adnego, który mo˝e sprawiaç k∏opoty. Al-

bo dostaje on propozycj´, aby przeniós∏ si´

do innej jednostki, albo szuka si´ powodów

do zwolnienia go. Wcià˝ trudno o prawid∏o-

we reakcje. 

Prawid∏owe, to znaczy jakie?
– Rozpoznanie problemu alkoholowego

pracownika i podj´cie odpowiedniej inter-

wencji. Osoby na kierowniczych stanowi-

skach powinny to umieç. Muszà te˝ uwie-

Rozmowa z Jerzym Jechalskim,
terapeutà, kierownikiem Oddzia∏u Leczenia
Uzale˝nieƒ Szpitala Specjalistycznego
MSWiA w Otwocku

rzyç, ˝e ci, którzy przeszli terapi´, b´dà dla

nich wsparciem. ˚ycie pokazuje, ˝e alkoho-

licy po terapii stajà si´ liderami trzeêwoÊci

w swoich Êrodowiskach. Dla tych, którzy

pijà, sà jak wyrzut sumienia albo jak ˝ywa,

namacalna szansa na inne ˝ycie. 

My, jako zespó∏ psychologów oddzia∏u 

leczenia uzale˝nieƒ, ch´tnie s∏u˝ymy pomo-

cà. Mamy specjalny program: „Interwencja

prze∏o˝onych wobec osób nadu˝ywajàcych

alkoholu”. Podpowiadamy równie˝, jak bu-

dowaç bezpiecznà atmosfer´ w miejscu pra-

cy, aby ∏agodziç stresy wynikajàce ze s∏u˝by.

Te szkolenia prowadzimy bezp∏atnie, w ra-

mach funduszy z Narodowego Programu

Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych.

Zapraszajàca nas komenda ponosi jedynie

koszt noclegu, bo szkolenie jest przewidzia-

ne na dwa dni. Jednorazowo obejmujemy in-

strukta˝em grup´ do 25 osób. Pomagamy

równie˝ podnosiç umiej´tnoÊci psycholo-

gów policyjnych w zakresie wczesnego roz-

poznawania uzale˝nieƒ. 

Czy osoby z problemem alkoholowym sà
w stanie poradziç sobie same? Nie wystarczà
silna wola i dyscyplina?

– A czy wystarczà, gdy ktoÊ ma nadci-

Ênienie, chore serce, cukrzyc´? Zespó∏ uza-

le˝nienia od alkoholu jest chorobà, a zatem

musi byç leczony. Od leczenia zaÊ sà fa-

chowcy – lekarze. Alkoholizm to choroba,

która jest w g∏owie. Pomoc terapeuty jest

niezb´dna, w jakim zakresie natomiast

i na jak d∏ugo, zale˝y od stopnia wspó∏pra-

cy ze strony chorego. 

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■
EL˚BIETA SITEK

PS. W sprawie szkolenia kadry kierowni-

czej informacji udziela mgr Jerzy Jechalski:

J.Jechalski@szpital-mswia.civ.pl

Wydarzenia z udzia∏em pijanych policjantów

7
9 10

12 13 13 13 13
16

20 20 20 21 22

27

34

39

zac
ho

dn
iop

om
ors

kie

op
ols

kie

lub
us

kie

wiel
ko

po
lsk

ie

po
dla

ski
e

po
mors

kie

ku
jaw

sko
-po

mors
kie

Êw
i´t

ok
rzy

ski
e

warm
iƒs

ko
-m

azu
rsk

ie
Êlà

ski
e

po
dk

arp
ac

kie

do
lno

Êlà
ski

e

ma∏o
po

lsk
ie

lub
els

kie

∏ód
zki

e

mazo
wiec

kie KSP

7.20-25  10-10-05  8:35  Page 25



KRAJ  Warszawski Mokotów POLICJA 997        paêdziernik 2005 r.26

Ró˝norodny pod wzgl´dem ukszta∏towania, zabu-

dowy, zagospodarowania, struktury ludnoÊci

na dobrà spraw´ móg∏by funkcjonowaç jako odr´bna

jednostka administracyjna. DziÊ to jedna z najwi´k-

szych i najstarszych dzielnic Warszawy. Do tego naj-

modniejsza w opinii wi´kszoÊci warszawiaków, którzy

ch´tnie by si´ tu zadomowili. Bo – jak mówià – na Mo-

kotowie jest zielono, wsz´dzie blisko, no i przede

wszystkim bezpiecznie. Metro zaÊ rozwiàzuje spraw´

komunikacji ze ÂródmieÊciem.

– No, mo˝e tak idealnie, jak byÊmy sobie tego 

˝yczyli, to jeszcze nie jest – opo-

nuje insp. Boles∏aw Stanejko,

od trzech lat dowodzàcy Komendà

Rejonowà Policji Warsza-

wa II przy ul. Malczewskie-

go 3/5/7. – Ale rzeczywiÊcie, stan

bezpieczeƒstwa i porzàdku pu-

blicznego w naszej dzielnicy ulega

poprawie. Niedawne badania sta-

tystyczne wykaza∏y, ˝e na 10 tys.

mieszkaƒców osiàgn´liÊmy jeden z najni˝szych wskaê-

ników zagro˝enia przest´pczoÊcià w Warszawie.

W TLE BIA¸YSTOK, OPOLE, KIELCE
– Mokotów to podobno ósme miasto w Polsce – wtrà-

ca m∏. insp. Waldemar Bejgier, zast´pca komendanta

jednostki. – Nasza dzielnica jest wi´ksza ni˝ niektóre

wojewódzkie metropolie. Zrozumia∏e wi´c, ˝e i pro-

blemy muszà dorównywaç tej wielkoÊci. A mamy tu

naprawd´ co robiç, zajmujemy si´ zabójstwami, ale te˝

kradzie˝à kur z kurnika.

Ró˝norodnoÊç ta wynika z charakteru dzielnicy.

Na tak ogromnym obszarze usytuowano eleganckie

osiedla willowe i apartamentowce z w∏asnà ochronà

(Stary Mokotów, Wilanów, Kabaty), wielkie blokowi-

ska (Stegny, S∏u˝ew nad Dolinkà, Ursynów P∏n.),

a nieopodal, w Augustówce, Powsinie i Powsinku, do-

minuje zabudowa wiejska.

Zamo˝noÊç jednych kontrastuje z szarà egzystencjà

drugich. Najlepiej to widaç po okaza∏ych rezydencjach

Wilanowa, Stegien i przedwojennych willach Starego

Mokotowa.

Mokotowscy policjanci pracujà w trzech komisaria-

tach. W najwi´kszym, zlokalizowanym przy ul. Wita

Stwosza 31, jest ich 250. To te˝ rekord w skali kraju.

Nawet niektórym komendom powiatowym Policji da-

leko do takiego stanu etatowego.

– Jest to uzasadnione stopniem zagro˝enia – mówi

m∏. insp. Zbigniew Uljasz, komendant jednostki.

– Rejon naszego dzia∏ania to Górny i Dolny Mokotów,

w sumie 379 ulic, wÊród których sà takie arterie ko-

munikacyjne, jak Pu∏awska, al. Niepodleg∏oÊci, Czer-

niakowska, al. Wilanowska, Wo∏oska czy Sobieskiego.

Mamy tu przedstawicielstwa dyplomatyczne i handlo-

we, banki, obiekty administracji paƒstwowej (m.in.

MSWiA i KGP) i samorzàdowej, szko∏y, wy˝sze uczel-

nie. Jest te˝ 10 du˝ych centrów handlowych, na ka˝-

dej niemal ulicy znajdujà si´ sklepy, placówki us∏ugo-

we i gastronomiczne. 

Obszar 28 km kw. zamieszkuje ok. 250 tys. ludzi.

Wi´cej ni˝ w Kielcach, Gorzowie Wlkp. czy Zielonej

Górze. Jeszcze wi´ksze tereny obs∏ugujà komisariaty

na Ursynowie (44,6 km kw.) i w Wilanowie (36,7 km

kw.). Dzielnice te majà jednak bardziej charakter 

Miasto w mieÊcie
Prawie 120 kilometrów kwadratowych powierzchni, ponad 400 tys.
sta∏ych mieszkaƒców i 300 tys. zarejestrowanych pojazdów. 
Do tego rzesze turystów oraz pracowników lokalnych urz´dów, biur
i instytucji. Warszawski Mokotów, razem z Ursynowem i Wilanowem, 
to olbrzymia aglomeracja, która liczbà mieszkaƒców i zajmowanà
powierzchnià przewy˝sza wiele polskich miast posiadajàcych status
stolicy województwa.
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sypialni stolicy, stàd i zagro˝enie przest´pczoÊcià jest

tu zdecydowanie mniejsze. Dominujà w∏amania i kra-

dzie˝e. W niebezpieczeƒstwie znajdujà si´ zw∏aszcza

samochody, mieszkania i piwnice.

NIEPRZEWIDYWALNA DZIELNICA
W pierwszym pó∏roczu 2005 r. na terenie dzia∏ania

mokotowskiej KRP odnotowano 7940 przest´pstw.

Najwi´cej ze wszystkich siedmiu sto∏ecznych komend

rejonowych Policji. Prawie 5000 przest´pstw stwier-

dzono na Starym Mokotowie, 2508 na Ursynowie i 445

w rejonie dzia∏ania wilanowskiego komisariatu. 37 proc.

post´powaƒ zakoƒczy∏o si´ wykryciem sprawców.

– To o 7 proc. lepiej ni˝ w roku ubieg∏ym – mówi ko-

mendant Stanejko. – Czy t´ tendencj´ uda nam si´

utrzymaç do koƒca roku, dopiero si´ oka˝e. Mokotów

pod wzgl´dem przest´pczoÊci jest nieprzewidywalny.

To naprawd´ „goràcy” teren, gdzie wszystko mo˝e si´

zdarzyç. Nawet, odpukaç, akt terrorystyczny.

Mieszkaƒców Mokotowa gn´bià obecnie w∏amywa-

cze, z∏odzieje oraz osiedlowi chuligani. W ciàgu sied-

miu miesi´cy br. odnotowano tu 899 w∏amaƒ do samo-

chodów, okradziono 557 mieszkaƒ, dokonano 294 roz-

bojów.

– W ubieg∏ym roku by∏o jeszcze gorzej – dodaje

m∏. insp. Waldemar Bejgier. – WzmocniliÊmy wi´c

s∏u˝b´ operacyjnà i by∏ to strza∏ w dziesiàtk´.

W styczniu br. w mokotowskiej KRP powo∏ano

30-osobowà sekcj´ wywiadowczà, najwi´kszà w garnizo-

nie sto∏ecznym. Znaleêli si´ w niej na w∏asne ˝yczenie

m∏odzi, dobrze wyszkoleni i wysportowani policjanci.

NOCNY PATROL
– T́  robot´ trzeba po prostu polubiç – mówi jeden

z wywiadowców sier˝. szt. Witold Tyszka. – Bez tego

nikt tu d∏ugo nie wytrzyma. Poza tym trzeba mieç ˝e-

lazne nerwy. Choç niekiedy r´ce Êwierzbià, nie wolno

daç si´ sprowokowaç. Wa˝ne jest te˝ zaufanie do part-

nera. ÂwiadomoÊç, ˝e mo˝na na niego liczyç, i na

kolegów, którzy sà gdzieÊ niedaleko i za 2–3 minuty

przyjdà w razie potrzeby z pomocà, dodaje pewnoÊci

w dzia∏aniu.

Rozmawiamy w nieoznakowanym radiowozie, patro-

lujàc nocà Stary Mokotów.

– Prosz´ spojrzeç w prawo – rzuca w pewnym mo-

mencie sier˝. Piotr Ko∏omaƒski. – Na tych dwóch dre-

siarzy. Zak∏ad, ˝e przymierzajà si´ do tego opla corsy.

Dzieli nas od nich jakieÊ 50 metrów. Po chwili jeden

podchodzi do samochodu, majstruje przy zamku, dru-

gi uwa˝nie obserwuje ulic´. Kiedy drzwi ust´pujà

i z∏odziej siada za kierownicà, mokotowscy wywiadow-

cy wkraczajà do akcji. S∏u˝bowy citroen w jednej se-

kundzie zatrzymuje si´ przed oplem, blokujàc prze-

st´pcy drog´ ucieczki. Stojàcy na czatach drugi z∏o-

dziej robi w ty∏ zwrot. Witold Tyszka ju˝ jest przy nim.

Jeden chwyt i dresiarz làduje na ziemi. Policjant 

zatrzaskuje mu na przegubach kajdanki.

Piotr Ko∏omaƒski w tym czasie „neutralizuje” dru-

giego przest´pc´ i wzywa przez radio policyjny radio-

wóz. Mija w∏aÊnie pó∏noc. Za cztery godziny, gdy ruszà

tramwaje, wywiadowcy skoƒczà s∏u˝b´. Dzieƒ b´dzie

spokojniejszy ni˝ noc. ■
JERZY PACIORKOWSKI 

zdj. Anna Michejda
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Top lista

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

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

SEBASTIAN PIOTR STÓJ, syn Stanis∏awa,
pseudonim „Rakieta, urodzony
7 marca 1977 r., zamieszka∏y w B´dzinie.
Poszukiwany na podstawie listu goƒczego
wydanego przez Prokuratur´ Okr´gowà
w Katowicach jako sprawca napadu
rabunkowego przy u˝yciu broni palnej
i zabójstwa dwóch konwojentów.
Poszukiwany posiada broƒ palnà.

DAWID OZIMINA, nazwisko rodowe
Rutkowski, pseudonim „Rutek”, „˚ydek”
urodzony 23 stycznia 1976 r., zamieszka∏y
w Kielcach. Wiek z wyglàdu 30 lat,
wzrost oko∏o 181–185 cm, sylwetka
szczup∏a, oczy ciemne, w∏osy
ciemnoblond, mogà byç farbowane, liczne
tatua˝e na ca∏ym ciele, m.in. wizerunek
Statuy WolnoÊci, rysunek kosy i inne.
Cz∏onek zorganizowanej grupy
przest´pczej o charakterze zbrojnym.
Poszukiwany listem goƒczym, wydanym
w 2005 r. przez Prokuratur´ Okr´gowà
w Kielcach za zabójstwo.

W¸ODZIMIERZ GRZESIK, syn Ryszarda
i Ró˝y, pseudonim „Bokser”, 
urodzony 5 maja 1968 r., zamieszka∏y
w Ujazdowie. Rysopis: wzrost 192 cm,
t´ga budowa cia∏a, w∏osy ciemnoblond,
krótkie.
Poszukiwany listem goƒczym przez
Prokuratur´ Apelacyjnà w ¸odzi
za przynale˝noÊç do „zbrojnego ramienia
∏ódzkiej oÊmiornicy”. 

JEWGIENIJ NAGORIANSKYJ, ps. ˚enia,
urodzony 12 kwietnia 1968 r., obywatel
Ukrainy. Wzrost ok. 163 cm, sylwetka
szczup∏a, w∏osy krótkie, proste, ciemne,
wàsy szczotkowate, twarz owalna, cera
Êniada, czo∏o wysokie, nos Êredni,
garbaty, koniuszek nosa gruby. Widoczne
ubytki uz´bienia. Znaki szczególne: blizny
po ranie ci´tej na prawym
przedramieniu. Poszukiwany listem
goƒczym od 2001 r. przez Prokuratur´
Rejonowà w Krakowie-Krowodrzy
za zabójstwo. (zdj´cie z 2000 r.)

MARIUSZ SZCZYPI¡SKI, syn W∏adys∏awa
i Marianny, pseudonim „Kenes” 
lub „Kenys”, urodzony 7 maja 1977 r.,
zamieszka∏y w Pu∏tusku. 
Rysopis: wzrost oko∏o 185 cm, sylwetka
kr´pa. Poszukiwany listem goƒczym
przez Prokuratur´ Okr´gowà w Ostro∏´ce
za przynale˝noÊç do zorganizowanej
grupy przest´pczej oraz handel
narkotykami. 

JANUSZ PIEGZIK, syn Jana i Marii,
urodzony 2 listopada 1954 r.
w Bydgoszczy. Ostatnio zamieszka∏y
w Jaworznie. Rysopis: wzrost oko∏o
165–170 cm, kr´pa budowa cia∏a, w∏osy
ciemnoblond, czesane do góry, wàsy,
twarz okràg∏a, cera Êniada, czo∏o
wysokie, ∏ysina czo∏owa, oczy ciemne, 
nos ma∏y, uszy ma∏e. Od 6 czerwca
2000 r. poszukiwany listem goƒczym,
wydanym przez Prokuratur´ Rejonowà
w Jaworznie, za zabójstwo.

Najbardziej poszukiwani przest´pcy w naszym

kraju. Prezentujemy 8 z najgroêniejszych,

by pomóc w ich uj´ciu. 

Oto oni:

Na podstawie materia∏ów Biura Taktyki Zwalczania
Przest´pczoÊci KGP oraz KWP opracowa∏ T.N.

SPROSTOWANIE
Przepraszamy Pana Dawida Ozimin´ z Bierunia (woj. Êlàskie), którego
zdj´cie zamieÊciliÊmy omy∏kowo obok tekstu opisujàcego poszukiwanego
przez Policj´ Dawida Ozimin´ z Kielc. Przyczynà by∏ b∏àd techniczny w sys-
temach informatycznych Policji. W obecnym numerze zamieszczamy 
w∏aÊciwe zdj´cie.
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Komenda Sto∏eczna Policji. Przez cz´Êciowo oszklone drzwi 

widaç czyste, wyposa˝one w nowy sprz´t biurowy, pokoje. M∏o-

dy cz∏owiek, którego pytam, jak trafiç do gabinetu psychologów,

uprzejmie wskazuje drog´, dodajàc na koniec: 

– Przed wejÊciem niech pani nie zapomni odwróciç si´, uÊmiech-

nàç i pomachaç r´kà. 

Wszystko staje si´ jasne, gdy widz´ zawieszonà na suficie, wyce-

lowanà wprost na drzwi z tabliczkà „Sekcja psychologów” kamer´.

Czuj´ si´ dziwnie. Psychologowie bezradnie rozk∏adajà r´ce, nie

po raz pierwszy wstydzà si´ za takà sytuacj´. Pacjenci majà przecie˝

podstawy myÊleç, ˝e sà obserwowani... Ich dyskomfort pot´gujà po-

mieszczenia, w których sà przyjmowani – ciasne, obskurne klitki

z meblami z lat 70. ubieg∏ego wieku.

ZA, A NAWET PRZECIW
Na internetowym forum (www.ifp.pl) od pewnego czasu wrze. Jego

uczestnicy zarzucajà psychologom m.in.: nieznajomoÊç pracy policyj-

nej; zbyt m∏ody wiek, a zatem brak doÊwiadczenia ˝yciowego, tak po-

trzebnego w tym fachu; nieumiej´tnoÊç rozwiàzywania problemów

– swoich i pacjentów; niedotrzymywanie tajemnicy zawodowej.

Momentami jest ostro:

Psycholog to mój wróg (Desperados).

Nie cierpi´ psychologów. Wol´ iÊç do diab∏a ni˝ do psychologa (anora).

KtoÊ taki, jak psycholog, jest osobà w Policji niepotrzebnà (Tomii).

Ale sà te˝ inne g∏osy:

Psycholog w Policji jest jak najbardziej potrzebny (cobretti).

Dobry psycholog jest niezb´dny w naszej pracy i dla nas (Kotmir).

Nie zgodz´ si´ z opiniami, ˝e policjanci nie potrzebujà psychologów,
a oni zupe∏nie nie sà w stanie im pomagaç. Bzdura! (alcazar).

NA KARUZELI PODLEG¸OÂCI
W 1996 r. – decyzjà komendanta g∏ównego – w ka˝dej z 49

ówczesnych komend wojewódzkich zatrudniono po jednym

psychologu. Dzisiaj jest ich oko∏o 120. Najpierw umieszczono

ich w kadrach, potem na samodzielnych, podleg∏ych bezpo-

Êrednio komendantom wojewódzkim, stanowiskach. W nie-

których jednostkach po pewnym czasie powrócono jednak

do punktu wyjÊcia – psychologów przeniesiono do wydzia∏ów

kadr lub prezydialnych.

– Nikt z nami niczego nie konsultowa∏ – mówi podinsp. Bo˝e-

na Rychlik, kierownik Zespo∏u Psychologów KWP w Olsztynie.

– Zarówno nowy szef, naczelnik wydzia∏u prezydialnego, jak i my

musieliÊmy przez pewien czas si´ poznawaç, przystosowywaç.

Czy zmiana naszego usytuowania w strukturach jednostki by∏a

konieczna? Uwa˝am, ˝e nie.

– Umiejscowienie nas w wydziale kadr traktujemy jako fatalne

posuni´cie – dodaje inny psycholog. – Naczelnik nie bardzo wie,

na czym polega nasza praca, dla niego najwa˝niejsze sà badania

kandydatów do s∏u˝by. Uwa˝a, ˝e niepotrzebnie tracimy czas

na zajmowanie si´ terapià i profilaktykà.

– Jeden z policjantów, u którego wyst´pujà powa˝ne zaburze-

nia psychiczne, napisa∏ skarg´ do mojego naczelnika, szefa kadr,

˝ebym przesta∏a si´ nim zajmowaç – opowiada psycholog, która

chce pozostaç anonimowa. – Prze∏o˝ony zakaza∏, w formie pole-

cenia s∏u˝bowego, wszelkich z nim kontaktów. T∏umaczy∏am,

˝e wprawdzie nie mog´ podaç szczegó∏ów, ale niech mi zaufa,

sprawa naprawd´ wyglàda powa˝nie, mo˝e dojÊç do tragedii.

Bezskutecznie.

– W wydziale prezydialnym, dokàd nas przeniesiono, trwa zu-

pe∏na paranoja – dodaje kolejna osoba. – Naczelnik decyduje, czy

mamy jechaç do zdarzenia nadzwyczajnego. Zatwierdza, bàdê nie,

wszystkie delegacje. Wszelkie pisma, cz´sto poufne, przechodzà

przez jego r´ce. Musimy mieç zgod´ na wykonanie telefonu

do komendanta powiatowego, a nawet naczelnika innego wydzia-

∏u. Czy te sprawy zostanà wreszcie uregulowane? ByÊmy byli

w pe∏ni niezale˝ni, wolni od nacisków, uk∏adów i manipulacji, po-

winniÊmy podlegaç bezpoÊrednio komendantom wojewódzkim.

– Na odprawach s∏yszymy, ˝e kadra Êredniego szczebla jest

niedokszta∏cona. Pytamy wi´c, dlaczego powierza si´ jej kiero-

wanie tak delikatnà materià, jakà jest s∏u˝ba psychologiczna?

Na razie retorycznie.

DWA W JEDNYM, 
CZYLI JAK SELEKCJONER Z TERAPEUTÑ
Policyjni psychologowie prowadzà dzia∏alnoÊç diagnostycznà,

profilaktycznà, terapeutycznà. Pomagajà tak˝e w przes∏uchaniach,

sporzàdzajà portrety psychologiczne sprawców przest´pstw, szko-

là zespo∏y werbunkowe, zajmujà si´ Êwiadkami koronnymi. Tak

naprawd´, wszyscy robià wszystko.

– Pe∏nimy jednoczeÊnie funkcj´ diagnostyków i terapeutów, a to

jest bardzo z∏a sytuacja – mówi kom. Dariusz Grzechnik, kierow-

nik Zespo∏u Psychologów KWP w Krakowie. – Kierownictwo Poli-

cji powinno zastanowiç si´, jakie ma dla nas zadania, okreÊliç 

naszà rol´.

– Pora roz∏àczyç funkcje selekcjonera i udzielajàcego pomocy

– dodaje nadkom. Mariola Siemion, kierownik Sekcji Psycholo-

gów w KSP. – Nie mo˝e byç tak, ˝e pacjent przychodzi do nas

z problemem rodzinnym, ma k∏opoty, np. ze wspó∏ma∏˝onkiem

czy dorastajàcym dzieckiem, a po jakimÊ czasie zg∏asza si´

po opini´, gdy˝ chce byç negocjatorem lub wyjechaç do Koso-

wa. To zarówno jego, jak i nas stawia w trudnej sytuacji.

– Nie oczekujmy, ˝e osoby, które badaliÊmy, gdy stara∏y si´

o przyj´cie do s∏u˝by, przyjdà do nas póêniej po rad´ – dodaje Da-

riusz Grzechnik. – Za bardzo kojarzymy si´ im z ocenà, jakiej mu-

sieli si´ poddaç.

Od sierpnia br. obowiàzujà nowe zasady doboru do s∏u˝by – spe-

cjalne zespo∏y zajmujà si´ tylko rekrutacjà. W ich sk∏ad wchodzà

psychologowie – w skali kraju pi´tnaÊcie osób. Ich zadaniem jest

wy∏àcznie badanie kandydatów. Ch´tnych do pracy w Policji jest

jednak tak wielu, ˝e zaanga˝owane sà ca∏e zespo∏y psychologów.

S∏ychaç g∏osy, ˝e profilaktyka i terapia znów schodzà na dalszy plan.

– System, gdzie wszyscy zajmujà si´ wszystkim, ju˝ si´ nie

sprawdza – mówi podinsp. Ma∏gorzata Chmielewska, psycholog

koordynator Zespo∏u Psychologów w KGP. – Muszà byç specjaliza-

cje, od tego nie da si´ uciec.

KARIERY NIE ZROBI
– Mój szef, kadrowiec, chcia∏, ˝ebym pisa∏a notatki o pacjen-

tach – opowiada kolejna osoba. – Odmówi∏am. By∏ wÊciek∏y, ale

nie nalega∏. Z gabinetu psychologa nie powinno wydostaç si´

nawet jedno s∏owo, które wypowiedzia∏ pacjent. Chyba ˝e za-

gro˝one jest ˝ycie. Wtedy mamy obowiàzek powiadomiç o sta-

nie jego zdrowia osoby mu bliskie bàdê prze∏o˝onych. Takie sy-

tuacje reguluje prawo.

Policyjni psychologowie nie mogà orzekaç o przydatnoÊci

do s∏u˝by, do tego uprawnione sà tylko komisje lekarskie. Bada-

nia takie przeprowadza si´ m.in. wobec kandydatów do s∏u˝by,

policjantów, którzy chcà zostaç negocjatorami, funkcjonariuszy

Biura Spraw Wewn´trznych, a tak˝e, jeÊli mogà one pomóc

w zdiagnozowaniu stanu zdrowia pacjenta. Wtedy trzeba mieç

jednak jego zgod´. Wyników nie mo˝na ujawniaç ani wykorzy-

stywaç w innym celu.

Gdy w Policji utworzono etaty dla psychologów,
funkcjonariusze przyj´li to z dystansem i rezerwà. 
Powoli jednak zacz´li si´ przekonywaç do terapeutów, 
nawet ich aprobowaç, chocia˝ nie wszyscy...

R
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– Zdarza si´, wprawdzie rzadko, ˝e prze∏o˝eni dajà psycholo-

gom polecenie zrobienia badaƒ, wymuszajàc na funkcjonariu-

szu zgod´. – To oburzajàce i niedopuszczalne – mówi podinsp.

Chmielewska. – Ka˝dy sygna∏, ˝e coÊ takiego mia∏o miejsce,

jest dok∏adnie sprawdzany.

Chmielewska przewodniczy∏a powo∏anemu przez komendan-

ta g∏ównego Policji zespo∏owi, który bada∏ zarzuty – niekompe-

tencji, przekraczania uprawnieƒ oraz mobbingu – jakie posta-

wili swojemu koordynatorowi psychologowie KWP w Katowi-

cach. Nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, Êlàski komendant woje-

wódzki, jest oburzony.

– WczeÊniej nie by∏o sygna∏ów o istnieniu jakiegokolwiek

problemu – mówi. – Przera˝ajàce jest to, ˝e sprawa dotyczy

w∏aÊnie psychologów.

Komisja sporzàdzi∏a raport. Trafi∏ on do komendanta g∏ówne-

go Policji, który poleci∏ swojemu inspektoratowi przeprowadze-

nie kompleksowej kontroli.

POROZMAWIAJÑ?
Krytyka zawsze boli. Psychologów równie˝. Odpierajà ataki 

internautów.

Wi´kszoÊç z nas przysz∏a do pracy na prze∏omie lat 1995/96, na-
st´pna grupa podczas doboru w 1999 r., jest nieprawdà, ˝e nie mamy
sta˝u zawodowego.

Pracujemy w zespo∏ach zró˝nicowanych pod wzgl´dem wieku, je-
Êli pacjent nie chce rozmawiaç z psychologiem, gdy˝ uwa˝a, ˝e ten
jest za m∏ody, zawsze mo˝e skorzystaç z pomocy innego, starszego
wiekiem i sta˝em zawodowym.

Negocjatorami sà policjanci, tylko 2–3 z nas, psychologów, na pra-
wie 120 zatrudnionych ma takie uprawnienia.

Podlegamy normalnym, ludzkim prawom. Te˝ mamy problemy,
k∏opoty, zmartwienia.

Nie posiadamy gotowych recept na ˝ycie. Ani czarodziejskich
ró˝d˝ek zmieniajàcych Êwiat na lepszy. Nie mamy wp∏ywu na wa-
runki pracy policjantów, przyznawanie im urlopów czy wi´kszych
pensji.

– Na pewno nie wszyscy, którzy sà psychologami w Policji, na-

dajà si´ do tego zawodu – podsumowuje podinsp. Ma∏gorzata

Chmielewska. – WÊród nas, jak wsz´dzie, sà te˝ osoby, które po-

pe∏ni∏y b∏´dy, zrobi∏y czy napisa∏y coÊ, czego nie powinny. Nie

znaczy to, ˝eby od razu wszystko burzyç. JeÊli jest êle, trzeba to

naprawiç. Konieczny jest jednak dialog, nie monolog. My chce-

my rozmawiaç. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

zdj. Anna Michejda

Zgadzamy si´ z policjantami, 
˝e to nie oni powinni 
szukaç psychologów, 

ale my musimy docieraç do tych,
którzy majà problemy. 

Nie wszyscy z nas jeszcze w pe∏ni
to rozumiejà.
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L ata powojenne nale˝à do najbardziej

ponurych w historii Wojska Polskiego

i Milicji Obywatelskiej. Obie te formacje

bra∏y udzia∏ w krwawym umacnianiu w∏a-

dzy komunistycznej. Dopiero teraz wycho-

dzà na jaw fakty wskazujàce na to, ˝e w po-

wojennych latach funkcjonariusze MO

i WP nie zawsze pe∏nili rol´ s∏u˝alczà wo-

bec panujàcego wtedy systemu. Cenà

za sprzeciwienie si´ mu by∏o jednak d∏ugo-

letnie wi´zienie, odebranie praw publicz-

nych, a nawet Êmierç. I skazanie na zapo-

mnienie...

SPRZEDANA ZA WÓDK¢
27 maja 1947 r. 41-letni Feliks Lis, krawiec

spod K´pna, wsiad∏ w Poznaniu do pociàgu

jadàcego w stron´ Leszna (dziÊ woj. wiel-

kopolskie). W tym samym przedziale po-

dró˝owa∏a wraz z ˝o∏nierzami radzieckimi

m∏oda kobieta, Zofia R. Powiedzia∏a, ˝e

jest repatriantkà ze Wschodu (pochodzi

z Baranowic), a mà˝ sprzeda∏ jà wraz

z dzieckiem Rosjanom za butelk´ wódki.

CzerwonoarmiÊci mieli zostawiç dziecko

na stacji, a jà si∏à wiozà do swojej jednostki.

Poprosi∏a krawca o pomoc.

Powiadomieni przez Lisa kolejarze 

z pociàgu próbowali przekonaç Rosjan, 

by uwolnili kobiet´. Bezskutecznie. Nie

pomog∏a tak˝e próba interwencji funkcjo-

nariuszy S∏u˝by Ochrony Kolei na dworcu

w KoÊcianie. Kolejarze zawiadomili stacj´

w Lesznie, na której pociàg nr 728 

mia∏ si´ zatrzymaç. Wjecha∏ na tamtejszy

dworzec dwa kwadranse po pó∏nocy

28 czerwca...

Dy˝urujàcy tej nocy leszczyƒski mili-

cjant, 30-letni Zygmunt Handke, chcia∏

przekonaç Rosjan, by wypuÊcili Polk´. So-

wieci nie byli jednak sk∏onni do negocjacji.

Dwóch z nich wycelowa∏o w milicjanta pi-

stolety, a oficer Armii Czerwonej zagrozi∏

mu Êmiercià. Handke odszed∏, ale natych-

miast zawiadomi∏ o sytuacji pluton alarmo-

wy Wojska Polskiego. Przestrzeg∏, ˝e do in-

terwencji konieczny b´dzie (z uwagi

Milicjanci kontra Sowieci
na du˝à liczb´ czerwonoarmistów i ich

agresywne nastawienie) wi´kszy oddzia∏.

POLSKI PLUTON W AKCJI 
Jednostkà alarmowà kierowa∏ tego dnia 22-

letni ppor. Jerzy Przerwa, uczestnik walk

o Berlin. Wraz z szesnastoma ludêmi zjawi∏

si´ na dworcu. Na wszelki wypadek naka-

za∏ usunàç z niego cywilów i podszed∏

do rosyjskiego dowódcy, kpt. Soko∏owa.

Po krótkiej rozmowie przeprowadzono Ro-

sjan do hali dworcowej. 

Podczas nieobecnoÊci ppor. Przerwy kil-

ku czerwonoarmistów, w tym major i kapi-

tan, próbowa∏o opuÊciç dworzec. Polscy

˝o∏nierze zagrodzili im drog´. Dosz∏o

do sprzeczki. Wed∏ug polskich Êwiadków

(których zeznaƒ nie wzi´to póêniej

pod uwag´) pierwsi u˝yli broni Sowieci.

Kilkuminutowa wymiana ognia zakoƒczy∏a

si´ krwawà pora˝kà Rosjan.

O 3.45 na dworcu zjawili si´ funkcjona-

riusze Urz´du Bezpieczeƒstwa. Znaleêli

martwego sowieckiego szeregowca, dwóch

oficerów w stanie agonalnym (obaj zmarli

w szpitalu) i pi´ciu l˝ej rannych. 

38 KUL
BezpoÊrednio po zdarzeniu wykonano

szkic sytuacyjny. Zaznaczono na nim miej-

sca, w których znaleziono zabitego i ran-

Polscy milicjanci i ˝o∏nierze
odwa˝yli si´ wystàpiç o uwolnienie
kobiety porwanej przez ˝o∏nierzy 
Armii Radzieckiej. 
Za wykonywanie obowiàzków
s∏u˝bowych zostali rozstrzelani lub
skazani na wi´zienie.

nych. Do∏àczono do niego opis umiejsco-

wienia Êladów po kulach, który nie pozo-

stawia∏ wàtpliwoÊci, ˝e na dworcu dosz∏o

do wymiany strza∏ów. Dowody te by∏y

sprzeczne z tym, co zeznali ranni ˝o∏nie-

rze sowieccy. Twierdzili, ˝e zostali ostrze-

lani podczas snu, dlatego... pomini´to je

w dalszym Êledztwie. Szczególnie, ˝e, jak

wyliczono, w holu dworca wystrzelono 38

pocisków z karabinów i pistoletów maszy-

nowych, podczas gdy ˝aden z Polaków (co

potwierdzi∏y badania) nie u˝y∏ broni auto-

matycznej. Tymczasem niektórzy Êwiad-

kowie zapewniali, ˝e s∏yszeli strza∏y z pe-

peszy, co potwierdza∏oby, ˝e u˝yli jej 

Rosjanie. 

Nie ma ˝adnych zapisów wskazujàcych

na to, ˝e którykolwiek z Polaków zosta∏

ranny. To najprawdopodobniej efekt dobre-

go przygotowania do interwencji. W drodze

na dworzec ppor. Przerwa szczegó∏owo in-

struowa∏ pluton, jak zachowaç si´ w razie

potyczki. Przed wejÊciem do holu nakaza∏

za∏adowaç broƒ, a po wejÊciu rozlokowa∏

swoich ludzi tak, by trzymali czerwonoar-

mistów w szachu.

FAKTY BEZ ZNACZENIA
7 czerwca 1947 r. w koszarach 86. Pu∏ku 

Artylerii Przeciwlotniczej w Lesznie odby-

∏a si´ „rozprawa pokazowa” (jak napisano

Zygmunt Handke, milicjant z Leszna, który wezwa∏ na dworzec polskie wojsko. Zdj´cie wykonano w wi´zieniu w Sztumie, gdzie
odbywa∏ orzeczonà przez sàd doraêny kar´ zdj. archiwum IPN 
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w aktach) wojskowego sàdu doraênego.

Czym kierowali si´ s´dziowie? Z pewno-

Êcià nie ocenà faktów i poszanowaniem

prawa. Zachowane dokumenty dajà podsta-

wy sàdziç, ˝e wyrok zapad∏, nim jeszcze

rozpocz´to proces.

Oskar˝ono tylko czterech ˝o∏nierzy, pod-

czas gdy w potyczce z Rosjanami uczestni-

czy∏o szesnastu. Przed sàdem stan´∏o

dwóch spoÊród jedenastu, którzy strzelali

na leszczyƒskim dworcu. Co wi´cej, wÊród

skazanych na Êmierç znaleêli si´ dwaj woj-

skowi, którzy – co potwierdzi∏y badania

rusznikarskie – wcale nie u˝yli broni.

Pp∏k Franciszek S. – szef Wojskowego

Sàdu Okr´gowego w Poznaniu skaza∏

na Êmierç dowódc´ plutonu i trzech jego

podw∏adnych: W∏adys∏awa ¸abuz´ z ¸odzi

(22 lata, ojciec 4-miesi´cznego dziecka),

Wies∏awa Warwasiƒskiego z Tomaszowa

Maz. (23 l.) i Stanis∏awa Stachur´ spod 

Lubartowa (22 l.). Feliks Lis, który powia-

domi∏ kolejarzy, otrzyma∏ wyrok 12 lat wi´-

zienia, a milicjant Zygmunt Handke i je-

den z ˝o∏nierzy – Tadeusz Nowicki z Gra-

jewa – 10 lat wi´zienia. W odr´bnym pro-

cesie skazano tak˝e na wi´zienie kolejarzy,

którzy interweniowali na trasie przejazdu

pociàgu.

Co sta∏o si´ z Zofià R.? Czy faktycznie

zosta∏a sprzedana czerwonoarmistom przez

pijanego m´˝a? Czy dzi´ki interwencji

w Lesznie odzyska∏a wolnoÊç i porzucone

przez Sowietów dziecko?

Wszystkie te pytania pozostajà bez odpo-

wiedzi. Kobiety nie przes∏uchano podczas

Êledztwa. Najprawdopodobniej jej zeznania

mog∏yby wp∏ynàç na ocen´ zdarzenia

na dworcu – by∏a przecie˝ jego Êwiadkiem.

W aktach znajduje si´ jedynie krótki zapis

z konfrontacji kobiety z Feliksem Lisem,

w którym potwierdzi∏a, ˝e prosi∏a go 

w pociàgu o pomoc.

ÂMIERå W 18 DNI
Wyrok wojskowego sàdu uprawomocni∏ si´

zaledwie w cztery dni. W ciàgu kolejnych

trzech prezydent rozpatrzy∏ wnioski skaza-

nych o u∏askawienie. Wiadomo do dzisiaj

jedynie, co zawiera∏ wniosek milicjanta 

Z. Handke. W aktach zachowa∏y si´ liczne

pozytywne opinie wystawione mu przez

prze∏o˝onych z milicji, partii (funkcjona-

riusz nale˝a∏ do Polskiej Partii Robotniczej,

poprzedniczki PZPR), a nawet z Urz´du

Bezpieczeƒstwa. ˚adne wstawiennictwa

i por´czenia w jego przypadku nie pomog∏y.

Boles∏aw Bierut skorzysta∏ z prawa ∏aski

tylko w stosunku do jednego skazanego

na Êmierç ˝o∏nierza – S. Stachury, zamie-

niajàc rozstrzelanie na 15 lat wi´zienia.

Zwolni∏ te˝ z odbycia kary T. Nowickiego.

Ppor. Przerwa nie doczeka∏ urodzin swoje-

go dziecka (jego ˝ona by∏a w 6. miesiàcu

cià˝y). Trzy wyroki Êmierci wykonano

15 czerwca 1947 r., osiemnaÊcie dni

po strzelaninie na leszczyƒskim dworcu...

Pami´ç o wydarzeniu uleg∏a zatarciu. 

Instytut Pami´ci Narodowej nie znalaz∏

˝adnych Êwiadków tamtych zdarzeƒ. 

Miejscowa policja nie wie, ˝e przed

58 laty w Lesznie zosta∏ skazany na pobyt

w ci´˝kim wi´zieniu w Sztumie funkcjona-

riusz, który mia∏ odwag´ zaryzykowaç

wszystko (Z. Handke mia∏ ˝on´ i 4-mie-

si´czne dziecko) w obronie nieznanej 

kobiety.

Jedyne dowody zajÊcia na dworcu zacho-

wa∏y si´ dzi´ki... funkcjonariuszowi UB,

który 9 listopada 1956 r. uchroni∏ akta

przed zniszczeniem, polecajàc z∏o˝yç je

w archiwum. „W Êwietle akt kontrolnych

wyrok niesprawiedliwy” – napisa∏ anoni-

mowy ubek na jednym z potwierdzeƒ wy-

konania kary Êmierci. Skazani w 1947 r.

do dzisiaj nie doczekali si´ rehabilitacji... ■
KRZYSZTOF M. KAèMIERCZAK
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Pomagamy rodzinom 
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Ryszard Chodziakiewicz
z Tychów (woj. Êlàskie), zaginà∏
17 wrzeÊnia 2004 r. Ma 75 lat
(w dniu zagini´cia 74).
Wzrost 168 cm, oczy bràzowe.
Znaki szczególne: problemy
z mówieniem. 

Halina Bartyzel z Mys∏owic
(woj. Êlàskie), zagin´∏a
20 maja 2004 r. Ma 43 lata
(w dniu zagini´cia 42).
Wzrost 165 cm, oczy niebieskie.

Ma∏gorzata Gillner z Gliwic
(woj. Êlàskie), zagin´∏a
16 listopada 2004 r. Ma 42 lata.
Wzrost 168 cm, oczy niebieskie.

Marek Maciejewski
z Warszawy, zaginà∏

18 stycznia 2005 r. Ma 57 lat
(w dniu zagini´cia 56).

Wzrost 176 cm, oczy niebieskie.
Znaki szczególne: jasnobràzowe

znami´ na prawej skroni.

Jadwiga Marlewska
z Warszawy, zagin´∏a

22 czerwca 2005 r. Ma 62 lata.
Wzrost 164 cm, 

oczy szaroniebieskie.

Marian Powide∏ z Warszawy,
zaginà∏ 24 listopada 2004 r. 

Ma 70 lat (w dniu zagini´cia 69).
Wzrost 170 cm, 

oczy szaroniebieskie.
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S tarano si´ z jednej strony wychwyciç potencjal-

nych „wrogów ustroju”, z drugiej – typowaç kan-

dydatów na tajnych wspó∏pracowników. Przez ca∏y

czas komunizmu KoÊció∏ traktowany by∏ jako ideolo-

giczny przeciwnik, g∏ówny konkurent totalitarnego

aparatu do „rzàdu dusz”.

DoÊç d∏ugo SB podchodzi∏a do ks. Popie∏uszki ra-

czej rutynowo. Zapisy w zachowanej karcie ewiden-

cyjnej sà lakoniczne, wprowadzano je nieraz ze

znacznym opóênieniem. Nic dziwnego – a˝ do sierp-

niowego strajku w Hucie „Warszawa” m∏ody ksiàdz

nie by∏ postacià publicznie znanà. W latach

1980–1981 z kolei SB po raz pierwszy mia∏a „na g∏o-

wie” ogromnà, jawnà organizacj´ opozycyjnà – nie-

mal dziesi´ciomilionowà „SolidarnoÊç” i jej odpo-

wiedniki w innych Êrodowiskach. Zainteresowanie

KoÊcio∏em chwilowo zesz∏o wi´c na dalszy plan. Dla-

tego te˝ nie widaç, by w okresie pierwszej „Solidar-

noÊci” SB szczególnie zajmowa∏a si´ m∏odym kape-

lanem warszawskich hutników i Êrodowisk s∏u˝by

zdrowia, mimo ˝e ju˝ wówczas wyraênie wyszed∏

z cienia.

13 grudnia 1981 r. rano, w dniu wprowadzenia sta-

nu wojennego, na plebani´ koÊcio∏a Êw. Stanis∏awa

Kostki, gdzie Jerzy Popie∏uszko by∏ rezydentem,

przyszli dwaj esbecy. Proboszcz Teofil Bogucki ode-

s∏a∏ ich, nie mówiàc, ˝e poszukiwany ksiàdz jest

u siebie. Funkcjonariusze odeszli, co Êwiadczy, ˝e

nie traktowali jeszcze przysz∏ego m´czennika zbyt

powa˝nie.

N¢KANIE
Sytuacja  zmieni∏a  si´  w kwietniu 1982  roku.

Wtedy w∏aÊnie ks. Jerzy Popie∏uszko znalaz∏ si´

„w aktywnym zainteresowaniu” – by u˝yç sformu-

∏owania z esbeckiego dokumentu – Wydzia-

∏u IV (antykoÊcielnego) Komendy Sto∏ecznej MO.

Oznacza∏o to oficjalne uznanie kap∏ana za wroga

ustroju. 

Zastosowano pods∏uch w mieszkaniu i telefonie,

obserwacj´, nagrywanie kazaƒ, otaczanie agenturà,

ostentacyjne Êledzenie. Je˝d˝ono za nim, gdy uda-

wa∏ si´ poza Warszaw´, tak˝e do rodziców w Oko-

pach ko∏o Suchowoli. Kiedy uda∏ si´ ze znajomymi

na wakacje, jechano za nim, zatrzymywano do kon-

troli, przeszukiwano samochód. N´kanie by∏o tak

dotkliwe, ˝e ksiàdz zmieni∏ plany i zamiast 

w Kosarzyskach ko∏o Piwnicznej sp´dzi∏ wolny czas

ko∏o Kielc. Tam go „tylko” Êledzono. 

Gdy jecha∏ z kierowcà Waldemarem Chrostow-

skim do Gdyni, do nie˝yjàcego ju˝ dziÊ ks. Hilarego

Jastaka, w podwarszawskich ¸omiankach zrewido-

wano jego samochód. Nie znaleziono nic prócz tek-

stu kazania. Podró˝ujàcych jednak zatrzymano.

Ksiàdz Popie∏uszko sp´dzi∏ w komendzie milicji

osiem godzin, Chrostowski – pi´çdziesiàt. 

Na tym nie poprzestano. Dzia∏ali te˝ tzw. nie-

znani sprawcy.  OkreÊlenie to obejmowa∏o „dzia∏a-

nia specjalne” (wed∏ug nomenklatury MSW), czyli

stanowiàce przest´pstwo – nawet wed∏ug prawa

PRL. OczywiÊcie instytucja, która „nieznanych

sprawców” nasy∏a∏a na swoje ofiary, by∏a znana a˝

nadto dobrze. 

Ksi´dzu Popie∏uszce pomalowano jego prywatny

samochód. Nawiasem mówiàc, przez pomy∏k´

zniszczono te˝ auto innemu duszpasterzowi. Naj-

wyraêniej zawiod∏o rozpoznanie... Powa˝niejszym

incydentem by∏o wrzucenie przez okno do miesz-

kania ksi´dza Jerzego ceg∏y z materia∏em wybu-

chowym. Po terenie koÊcio∏a kr´cili si´ intruzi.

KtórejÊ nocy „nieznany sprawca” majstrowa∏

przy jego samochodzie – sp∏oszony wsiad∏ do mili-

cyjnego radiowozu... Ca∏ymi nocami wokó∏ pleba-

nii je˝d˝ono na pe∏nym gazie. 

Duszpasterza zacz´li ochraniaç zaufani robotni-

cy.  Oni tak˝e byli przeÊladowani. Ich te˝ ostenta-

cyjnie Êledzono, uszkadzano im samochody, przeci-

najàc opony i przewody hamulcowe, czy rozkr´ca-

jàc przednie zawieszenie, co spotka∏o jednego

z najbli˝szych przyjació∏ kap∏ana – ówczesnego

hutnika Jacka Lipiƒskiego. Esbecy starali si´ go za-

straszyç, je˝d˝àc po chodniku za jego ˝onà i dzieç-

mi. Chrostowskiemu spalono mieszkanie, u˝ywa-

jàc materia∏u zapalajàcego. N´kano ca∏e Êrodowi-

sko ksi´dza wraz z rodzinami, a tak˝e tych, których

posàdzano o kontakty z nim. PrzeÊladowano

Zaciskanie p´tli
S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa zainteresowa∏a si´ Jerzym Popie∏uszkà  
zaraz po jego wstàpieniu do seminarium.  Jak wiadomo, w PRL ksi´˝a
byli jedynà grupà w ca∏oÊci obj´tà inwigilacjà przez s∏u˝by specjalne. 
Ka˝dy przysz∏y duchowny by∏ rejestrowany i pozostawa∏ w kartotekach
do˝ywotnio, chyba ˝e zrezygnowa∏ z kap∏aƒstwa.

▲
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tak˝e jego rodzin´. Obu braci wzywa∏a

miejscowa milicja.

GRY
Funkcjonariusze SB usi∏owali wciàgnàç ks. Popie∏usz-

k´ w swoje gry. W owym czasie ÊwiadomoÊç opozycji

by∏a na tyle du˝a, ˝e znano powszechnie prawa, które

przys∏ugiwa∏y obywatelom, np. do odmowy zeznaƒ.

SB zwykle nie ∏ama∏a ich otwarcie, ale stara∏a si´

wprowadziç swe ofiary w sytuacje, w których trudniej

by∏oby si´ powo∏ywaç na przys∏ugujàce im prawa. Na-

gminnie wi´c wzywano „figurantów” w sposób niefor-

malny, „na telefon” albo z niepoprawnie wype∏nionym

wezwaniem. 

Takie zabiegi dotyczy∏y tak˝e Jerzego Popie∏uszki.

Kazano mu stawiaç si´ w komendzie pod dziwnymi

pretekstami. KiedyÊ esbek przyniós∏ mu wezwanie

ze wstecznà datà, proszàc o udzia∏ w – jak si´ wyrazi∏

– „ma∏ym fa∏szerstwie”, ˝eby pomóc funkcjonariu-

szowi, który inaczej mo˝e mieç jakieÊ nieokreÊlone

nieprzyjemnoÊci. Dok∏adny sens tych gier trudno

dziÊ odtworzyç. Mo˝na si´ jedynie domyÊlaç, ˝e

po pierwsze – usi∏owano spreparowaç kompromitujà-

ce ksi´dza materia∏y, po drugie – nawiàzaç z nim kon-

takty nieformalne i sprawdziç jego „mi´kkoÊç”. Nie

trzeba mówiç, ˝e w przypadku ks. Jerzego rachuby

SB – jakiekolwiek by by∏y – okaza∏y si´ daremne.

Za poÊrednictwem ˝yczliwych i godnych zaufania

osób, tak˝e biskupów, do ksi´dza dociera∏y informa-

cje o mo˝liwym jego aresztowaniu czy internowaniu.

Byç mo˝e rzeczywiÊcie istnia∏o takie zagro˝enie, nie-

kiedy jednak by∏a to Êwiadoma dezinformacja, ˝eby

„uspokoiç” kap∏ana – dezinformacja perfidna, bo

przecie˝ nigdy nie by∏o wiadomo, czy zagro˝enie jest

realne, czy nie.

INTERWENCJE 
SB dzia∏a∏a te˝ oficjalnie przez Urzàd do spraw Wy-

znaƒ lub jego warszawskà ekspozytur´. CzynnoÊci

obu resortów – MSW i pionu wyznaniowego – by∏y

formalnie odr´bne, faktycznie jednak ÊciÊle skoordy-

nowane. Informacje o „antypaƒstwowej dzia∏alnoÊci”

ksi´˝y zbierali funkcjonariusze SB. Na tej podstawie

urz´dnicy wyznaniowi interweniowali u prze∏o˝o-

nych krnàbrnych ksi´˝y. Odpowiedzi na pisma skie-

rowane do Urz´du ds. Wyznaƒ przygotowywane by∏y

w MSW. W niektórych rozmowach uczestniczyli ofi-

cerowie SB.

NACISKI
Jerzy Popie∏uszko od 1982 r. by∏ na czele listy ksi´˝y,

którzy jakoby uniemo˝liwiali porozumienie mi´dzy

„si∏ami rozsàdku” w aparacie w∏adzy i w Episkopacie.

Jego nazwisko wymieniali funkcjonariusze ró˝nego

szczebla – a˝ po genera∏a Jaruzelskiego. KoÊcielnym

rozmówcom dawano do zrozumienia, ˝e za∏atwienie

konkretnych spraw istotnych dla KoÊcio∏a i ogól-

na poprawa stosunków paƒstwo–KoÊció∏ zale˝à od te-

go, czy biskupi „uspokojà” niepos∏usznych kap∏anów.

W takich rozmowach pojawia∏y si´ groêby wszcz´cia

kroków prawnych tak˝e przeciw  ks. Jerzemu. By∏ to

dodatkowy Êrodek nacisku na ks. Popie∏uszk´,

do którego oczywiÊcie dociera∏a treÊç tych rozmów.

Gdy w 1983 r. do Polski przyjecha∏ Jan Pawe∏ II, w∏a-

dze usi∏owa∏y nie dopuÊciç, by ks. Jerzy – jak w 1979

roku – kierowa∏ zabezpieczeniem medycznym piel-

grzymki. Poniewa˝ biskupi nie ulegli naciskom – w∏a-

dze „ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa” odmówi∏y ksi´-

dzu przepustki do kurii, by nie móg∏ spotkaç si´ z pa-

pie˝em.

Poniewa˝ wszystkie te posuni´cia okazywa∏y si´

nieskuteczne, a ks. Popie∏uszko nie zamierza∏ zrezy-

gnowaç z odprawiania Mszy za Ojczyzn´ ani z pu-

blicznego mówienia prawdy niewygodnej dla komu-

nistycznej w∏adzy – postanowiono pos∏u˝yç si´ Êrod-

kiem stosowanym wówczas wobec ksi´˝y rzadko

i niech´tnie: post´powaniem karnym. Wszcz´∏a je 22

wrzeÊnia 1983 r. os∏awiona prokurator Anna Jackow-

ska, majàca na koncie wiele spraw przeciw opozycji. 

Ksi´dzu zarzucono, ˝e nadu˝ywa∏ wolnoÊci sumie-

nia i wyznania w kazaniach, znies∏awiajàc w∏adze

twierdzeniami, jakoby te „pos∏ugujàc si´ fa∏szem, ob-

∏udà i k∏amstwem poprzez antydemokratyczne usta-

wodawstwo, niszczà godnoÊç cz∏owieka, a tak˝e po-

zbawiajà spo∏eczeƒstwo swobody myÊli oraz dzia∏a-

nia”. Powtarzanie tych oczywistych skàdinàd stwier-

dzeƒ prokuratura uzna∏a za przest´pstwo.

Dopiero po ponad dwóch miesiàcach postanowio-

no przedstawiç ksi´dzu zarzuty. W tym celu na ple-

bani´ wybra∏o si´ a˝ dwunastu funkcjonariuszy z we-

zwaniem na ten sam dzieƒ, w którym mia∏o nastàpiç

przes∏uchanie. Ksiàdz, widzàc du˝à grup´ esbeków,

nie otworzy∏ drzwi. Na plebanii odmówiono przyj´cia

wezwania, podobnie w kurii. Nie uda∏o si´ tak˝e do-

r´czyç dokumentu przez listonosza.

PROWOKACJE
W tej sytuacji postanowiono przekazaç wezwanie

za poÊrednictwem kierownika Urz´du ds. Wyznaƒ

Adama ¸opatki i sekretarza Episkopatu abp. Broni-

s∏awa Dàbrowskiego. Wobec zapewnieƒ, ˝e chodzi

tylko o przedstawienie zarzutów i formalne prze-

s∏uchanie, arcybiskup przyjà∏ wezwanie i odda∏ je

ksi´dzu, mimo ˝e tryb ten nie mia∏ nic wspólnego

z prawem. 

Na poczàtku wszystko przebiega∏o zgodnie z za-

powiedzià: zarzuty zosta∏y przedstawione, ksiàdz

odmówi∏ sk∏adania wyjaÊnieƒ. Potem jednak za-

pewnienia ministra ¸opatki zosta∏y z∏amane: ksi´-

dza zawieziono do jego prywatnego mieszkania

na przeszukanie. Mimo ˝e nie mia∏ tam nawet ulot-

ki sprzed stanu wojennego, esbecy „znaleêli” ca∏y

magazyn wydawnictw drugoobiegowych, a tak˝e

materia∏y drukarskie, granaty ∏zawiàce, ∏adunki dy-

namitu i naboje pistoletowe.

Nie by∏o wàtpliwoÊci, ˝e wszystko zosta∏o

podrzucone przez SB przed przeszukaniem. Nawet

nie starano si´ zachowaç pozorów: jeden z esbeków

szed∏ bez wahania tam, gdzie by∏y „dowody przest´p-

stwa”. Sàsiedzi zaÊ widzieli wczeÊniej jakichÊ ludzi

wnoszàcych paczki do mieszkania, a opakowania

– zamiast starannie zabezpieczyç, zebraç z nich odci-

ski palców itp. – wyrzucono do Êmieci. Esbecy wie-

dzieli, czyje Êlady by znaleêli... Póêniej, ju˝ w latach

dziewi´çdziesiàtych, g∏ówny morderca ks. Jerzego,

kpt. Grzegorz Piotrowski, opowiada∏, ˝e osobiÊcie

wozi∏ ze Âlàska, od miejscowej SB, ∏adunki wybucho-

we do mieszkania ksi´dza. Inny z zabójców, por. Le-

szek P´kala, by∏ obecny podczas przeszukania.

Prosto z mieszkania duchowny trafi∏ do aresztu.

Wyszed∏ z niego nast´pnego dnia, po interwencji

abp. Dàbrowskiego. WczeÊniej postawiono ksi´dzu

▲

Morderstwo by∏o
ostatnim aktem
kilkuletniego
osaczania ksi´dza
przez SB. Wokó∏
przysz∏ego
m´czennika przez
wiele miesi´cy
zaciska∏a si´
metaforyczna p´tla
– a˝ wreszcie
przybra∏a postaç
dos∏ownà:
okrutnego
narz´dzia zbrodni.
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Popie∏uszce nowe, du˝o powa˝niejsze zarzuty:

przechowywania amunicji, materia∏ów wybucho-

wych oraz nielegalnych wydawnictw.  

Jeszcze póêniej podrzucono ksi´dzu sfingowane

materia∏y, majàce sk∏óciç go z ks. prymasem. Nie wia-

domo, dlaczego nie zrobiono z nich u˝ytku, zanim

odnalaz∏ je ks. Popie∏uszko. By∏ to czytelny sygna∏, ˝e

do mieszkania esbecy wchodzà, kiedy tylko chcà.

„ÂLEDZTWO” 
Post´powanie toczy∏o si´ przez ponad pó∏ roku. Kil-

ka razy w miesiàcu ks. Popie∏uszko by∏ wzywany

przez SB. Zadawano mu dziesiàtki pytaƒ, na które

konsekwentnie nie odpowiada∏. Nie by∏o ˝adnego

innego powodu tych dziwnych przes∏uchaƒ poza n´-

kaniem. Wiadomo by∏o bowiem, ˝e ksiàdz nic nie

powie. Zarzuty dotyczy∏y zresztà jego publicznych

wypowiedzi, nagranych przez SB, nie by∏o wi´c cze-

go wyjaÊniaç. Przes∏uchaniami i rewizjami dr´czono

te˝ osoby z jego otoczenia. Niektóre próbowano

werbowaç do wspó∏pracy. 

Ksi´dzu Popie∏uszce przedstawiono 12 lipca 1984

roku akt oskar˝enia – na 9 dni przed amnestià, 

która ostatecznie obj´∏a post´powanie przeciw

duchownemu.

ÂMIERå
Potem  by∏a  ju˝  tylko  przemoc. 13 paêdzierni-

ka 1984 r., gdy ks. Jerzy Popie∏uszko wraca∏ wraz

z Sewerynem Jaworskim i Waldemarem Chrostow-

skim z Gdaƒska, z koÊcio∏a Êw. Brygidy, w lesie mi´-

dzy Ostródà a Olsztynkiem kpt. SB Grzegorz Pio-

trowski rzuci∏ w samochód kamieniem. Nie trafi∏

– dzi´ki refleksowi Chrostowskiego pasa˝erowie

uszli z ˝yciem.

SzeÊç dni póêniej, 19 paêdziernika, dzia∏anie

trzech esbeków jest ju˝ skuteczne. Zatrzymali

ksi´dza pod Toruniem, w drodze z koÊcio∏a Âwi´-

tych Polskich Braci M´czenników w Bydgoszczy.

Pobitego, zwiàzanego i zakneblowanego wepchn´li

do baga˝nika swojego samochodu. Bity pi´Êcià

i drewnianym kijem przez Piotrowskiego, a przez

dwóch pozosta∏ych wiàzany, duszony ciasnym kne-

blem i specjalnà, samozaciskajàcà si´ p´tlà, zostaje

wrzucony – nie dowiemy si´ ju˝ nigdy: jeszcze ˝ywy

czy ju˝ martwy – do zalewu pod W∏oc∏awkiem.

WczeÊniej Piotrowski – jak us∏ysza∏a ca∏a Polska

na procesie oprawców – kaza∏ przywiàzaç ksi´dzu

„kamulki do nóg”. Chrostowski, dla którego „ka-

mulki” te˝ by∏y przygotowane, ocali∏ ˝ycie brawuro-

wym skokiem z p´dzàcego samochodu.

MORDERCY I ZLECENIODAWCY
Proces – ewenement w krajach komunistycznych

– by∏ starannie wyre˝yserowany i nie ujawni∏ in-

nych sprawców oprócz wspomnianej trójki oraz po-

magajàcego im wicedyrektora Departamen-

tu IV p∏k. Adama Pietruszki.

Mimo wieloletnich procesów, ju˝ w wolnej Pol-

sce, nie uda∏o si´ ustaliç, kto jeszcze sta∏ za mor-

derstwem ani te˝ jak dosz∏o do jego zlecenia. Winy

genera∏ów: Zenona P∏atka – dyrektora Departa-

mentu IV i W∏adys∏awa Ciastonia – wiceministra,

szefa SB – nie uda∏o si´ udowodniç. Ustalono jed-

nak wiele wa˝nych szczegó∏ów, np. to, ˝e po powro-

cie z „akcji” Piotrowski dzwoni∏ do Ciastonia, któ-

ry by∏ akurat na... imieninach ministra Czes∏awa

Kiszczaka, a tak˝e to, ˝e gdy ks. Jerzy wyg∏asza∏

ostatnie w ˝yciu rozwa˝ania ró˝aƒcowe, w bydgo-

skim koÊciele – oprócz trzech przysz∏ych zabójców

oraz miejscowych esbeków – „przypadkowo” by∏o

dwóch funkcjonariuszy wojskowego kontrwywiadu,

„macierzystej” formacji ministra.

Choç osobistej odpowiedzialnoÊci wy˝szych ni˝

Pietruszka funkcjonariuszy ani te˝ mechanizmu

zdarzeƒ wcià˝ nie znamy, widaç, ˝e morderstwo 

by∏o ostatnim aktem kilkuletniego osaczania ksi´-

dza przez SB. Wokó∏ przysz∏ego m´czennika przez

wiele miesi´cy zaciska∏a si´ metaforyczna p´tla

– a˝ wreszcie przybra∏a postaç dos∏ownà: okrutnego

narz´dzia zbrodni. Wbrew swoim zamiarom, mor-

dercy i ich zleceniodawcy – kimkolwiek byli – za-

miast „rozwiàzaç problem” krnàbrnego duszpaste-

rza, uczynili go na zawsze ˝ywym znakiem nadziei

na zwyci´stwo dobra nad z∏em. ■
TOMASZ WIÂCICKI

publicysta miesi´cznika „Wi´ê” 
zdj. archiwum Muzeum ks. Jerzego Popie∏uszki 

przy koÊciele Êw. Stanis∏awa Kostki
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Bilety wizytowe

Typowe bilety wizytowe majà wymiary 5 x 10 cm

lub 5 x 9,5 cm. Powinny byç wykonywane na do-

brym gatunkowo bia∏ym kartonie. Zawsze muszà byç

czyste, bez najmniejszych uszkodzeƒ.

RODZAJE WIZYTÓWEK
Bilety urz´dowe. Powinny byç wydrukowane prostà

czcionkà i zawieraç nast´pujàce informacje: imi´ i na-

zwisko, tytu∏ naukowy (magister jest ju˝ tak

powszechny, ˝e raczej go pomijamy), stopieƒ (np. po-

licyjny, wojskowy), stanowisko s∏u˝bowe, pe∏nà nazw´

urz´du, jego adres – równie˝ kod pocztowy – numer

telefonu i faksu, a tak˝e logo firmy. Niektórzy umiesz-

czajà jeszcze prywatny adres i telefon, wtedy powinny

one znaleêç si´ u do∏u, po lewej stronie, a dane s∏u˝-

bowe po prawej.

Bilety osobiste. Drukowane sà czcionkà pochy∏à.

Umieszczone jest na nich jedynie imi´ i nazwisko.

Bilety prywatne. Drukowane sà równie˝ czcionkà

pochy∏à. Oprócz imienia i nazwiska zawierajà tytu∏ na-

ukowy i s∏u˝bowy, a tak˝e – chocia˝ nie jest to ko-

nieczne – adres i numer telefonu.

Bilety wspólne. Majà równie˝ pismo pochy∏e. Za-

mieszcza si´ na nich imi´ ˝ony, m´˝a oraz ich nazwi-

sko. Stosowane sà zw∏aszcza w osobistych kontaktach

z innymi parami ma∏˝eƒskimi. Mogà byç tak˝e do∏à-

czane np. do kwiatów i prezentów.

Wizytówki dwuj´zyczne. Osoby utrzymujàce liczne

kontakty zagraniczne powinny mieç wizytówki w j´zy-

ku kraju, z którym ∏àczà ich bliskie zwiàzki. Nale˝y za-

chowaç na nich oryginalnà pisowni´ imienia i nazwi-

ska. T∏umaczy si´ natomiast nazwy instytucji.

Jeden w jednym. Zdarza si´, ˝e osoba pracujàc w kil-

ku instytucjach, wyst´puje w wielu rolach. Na przy-

k∏ad profesor uczelni jest senatorem i prezesem fun-

dacji. W takiej sytuacji powinien mieç ró˝ne wizytów-

ki – innà wr´cza koledze profesorowi, innà parlamen-

tarzyÊcie, jeszcze innà przedstawicielowi biznesu.

KORESPONDENCJA 
Za pomocà biletu wizytowego mo˝emy m.in. wyraziç

podzi´kowanie, przes∏aç wyrazy wspó∏czucia, z∏o˝yç

gratulacje, ˝yczenia noworoczne. Wtedy, zwykle, u˝y-

wa si´, przyj´tych z j´zyka francuskiego, skrótów. Naj-

cz´stsze z nich to: p.f. (pour féliciter) – gratulacje,

p.c. (pour condoler) – kondolencje, p.f.n.a. (pour féli-

citer nouvel an) – ˝yczenia z okazji Nowego Roku, p.p.

(pour présenter) – przedstawienie innej osoby, p.p.c.

(pour prende congé) – po˝egnanie si´, p.f.F.N. (pour

féliciter Fete Nationale) – ˝yczenia z okazji Êwi´ta na-

rodowego, p.r. (pour remercier) – podzi´kowanie.

Skróty nale˝y pisaç czarnym o∏ówkiem w lewym gór-

nym rogu biletu wizytowego. 

Na biletach wizytowych piszemy tylko odr´cznie,

wy∏àcznie po zadrukowanej stronie. Tekst jest krótki,

bez podpisu. Umieszczamy go nad nazwiskiem – wte-

dy u˝ywamy pierwszej osoby liczby pojedynczej, lub

pod nazwiskiem – wówczas obowiàzuje trzecia osoba

liczby pojedynczej.

WYMIANA WIZYTÓWEK
Odbywa si´ w sposób dyskretny, na zakoƒczenie roz-

mowy, nigdy przy stole podczas konsumpcji. W wy-

padku rozmów biznesowych przyj´te jest wr´czanie

wizytówki na poczàtku spotkania. Wizytówk´ nale˝y

przeczytaç zaraz po jej otrzymaniu, w obecnoÊci wr´-

czajàcego, dopiero potem schowaç. Idàc z wizytà

do firmy, wizytówk´ zostawiamy recepcjonistce lub

sekretarce, aby nas zaanonsowa∏a.

Bilet wizytowy zawsze powinien byç aktualny. Po-

prawki naniesione r´cznie wyglàdajà nieestetycznie

i sà w z∏ym guÊcie. ■
Opracowa∏a GRA˚YNA BARTUSZEK

Konsultacja – Grzegorz Chmielewski, 
zast´pca dyrektora Protoko∏u Dyplomatycznego MSZ

Wr´czamy je lub wysy∏amy. Im skromniejsze, tym lepiej. Im wy˝ej
jesteÊmy w hierarchii, tym mniej wpisów na nich umieszczamy.

Kris Umin

Chief of Protocol

of the United States of Grase Kris Umin
Ambasador Ksi´stwa

ul. Domiana 11 a
00-333 Warsaw
e-mail: ku@rta.gp

tel. (ambasada) 48 22 66 235 14
fax 48 22 66 235 54
tel. (rezydencja) 48 22 77 535 87
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Street Boxing

W ykszta∏cenie zachowaƒ – niekiedy wr´cz

brutalnych, ale nieprzekraczajàcych granic

obrony koniecznej – oferuje Street Boxing. To

nowoczesny system walki i obrony w sytuacji 

realnego zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia. Uczy, jak

osiàgnàç pe∏ny potencja∏ si∏, silnà wol´ oraz de-

terminacj´ niezb´dne w takich momentach. Za-

warte sà w nim najistotniejsze, a zarazem najsku-

teczniejsze elementy z: boksu, thai boksu, jujit-

su, zapasów, judo, rukopasznego boja, bas-3, 

walki no˝em i pa∏kà oraz obrony przed nimi, free

stylle, vale tudo itp. Street Boxing uczy walki

wielopoziomowej (po – raczej niedopuszczalnà

w innych stylach – walk´ w parterze) z zastoso-

waniem technik uderzeniowych: r´koma, noga-

mi, g∏owà, ∏okciami, kolanami, a tak˝e chwytów,

dêwigni, rzutów i obaleƒ. Przyzwyczaja te˝

do bezpoÊredniego kontaktu z przeciwnikiem

i metod skutecznego ra˝enia jego najs∏abszych

punktów – ataku na oczy, na krocze, na t´tnice,

duszenia, a nawet ugryzieƒ. 

Street Boxing jest systemem w pe∏ni profesjo-

nalnym, choç zarazem brutalnym – przystosowa-

nym do konfrontacji na ulicy. Jego charakterystycz-

ne cechy to brak rywalizacji sportowej i bezwzgl´d-

na zmiana nacisku w trakcie nauki – od techniki ku

znakomitej intuicji i realizacji. Jako system obrony

i walki ulicznej konsekwentnie uczy osiàgania za-

mierzonego celu, jakim jest w∏asne bezpieczeƒ-

stwo. Street Boxing sta∏ si´ dobrà alternatywà dla

innych sztuk walki.

Osobom szkolonym w tym systemie, oprócz sku-

tecznych technik obezw∏adniajàcych, przekazywa-

na jest te˝ wiedza na temat udzielania pierwszej

pomocy przedmedycznej, czego nie oferuje ˝aden

inny styl walki. Jest to ponadto jedyny system

w Polsce, w którym adepci uczà si´ rozgraniczaç

brutalnà walk´ od obrony koniecznej oraz dzia∏aç

w ramach szczególnych uprawnieƒ i obowiàzków

(funkcjonariusze wszystkich s∏u˝b munduro-

wych).

Oprócz podstawowego zakresu dzia∏aƒ z taktyki

i techniki interwencji, opracowano – mocno roz-

szerzony – tok szkolenia z dziedziny taktyki

i techniki interwencji, uwzgl´dniajàcy najcz´stsze

rodzaje zagro˝eƒ dla ˝ycia lub zdrowia funkcjona-

riuszy.

Po odpowiednim przygotowaniu Street Boxing

doskonale wspó∏gra z wczeÊniej uprawianymi styla-

mi walki i obrony. Przez trening psychomentalny

skutecznie przygotowuje do praw-

dziwej i realnej walki w obronie 

˝ycia i zdrowia w ekstremalnych 

sytuacjach. ■

GRZEGORZ „Cichy” MIKO¸AJCZYK
Autor jest szefem wyszkolenia 

POLISH ZONE OS FIGHT & TACTICS

Bandyta nie stosuje zasad fair play, dlatego w sytuacji zagra˝ajàcej ˝yciu
lub zdrowiu, aby skutecznie mu si´ przeciwstawiç, trzeba post´powaç
zdecydowanie, ale zawsze w zgodzie z prawem.

1
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50 lat min´∏o… 
Z okazji 50-lecia istnienia kwartalnika „Problemy

kryminalistyki” z osobami tworzàcymi pismo spotka∏

si´ komendant g∏ówny Policji gen. insp. Leszek

Szreder. Gospodarzem uroczystoÊci by∏ dyrektor

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego,

a zarazem redaktor naczelny periodyku insp. Andrzej

Filewicz. Zas∏u˝onym wr´czono okolicznoÊciowe

medale i dyplomy. 

WÊród osób zwiàzanych z pismem sà m.in.: prof.

Brunon Ho∏yst, prof. Bronis∏aw M∏odziejowski, dr

Józef Gurgul i prof. Jan Widacki. ■
P. Ost. 

zdj. autor

Zwyci´zcy

Aspirant Daniel Bia∏y z KWP w Bia∏ym-

stoku zosta∏ zwyci´zcà XVIII Ogólnopol-

skiego Konkursu Policjant Ruchu Drogo-

wego. Drugie miejsce zajà∏ podkom.

Krzysztof Szczud∏o z KWP w Katowicach,

na trzecim znalaz∏ si´ sier˝. szt. Marcin Ba-

naszkiewicz z KWP w Poznaniu. Uczestni-

cy walczyli w 7 konkurencjach. Startowa-

∏o 36 najlepszych policjantów ze wszyst-

kich województw. ■
A.M.

✩
W klasyfikacji dru˝ynowej I Ogólnopol-

skiego Konkursu „Policjant s∏u˝by krymi-

nalnej” zwyci´˝yli policjanci z KWP w Ka-

towicach, za nimi znalaz∏a si´ dru˝yna

z KWP w Poznaniu, a miejsce trzecie zaj´∏a

dru˝yna z KWP w Lublinie. Indywidualnie

pierwsze miejsce zdoby∏ m∏. asp. Miros∏aw

Mularski z KWP w Katowicach, drugie

– sier˝. Rafa∏ Diller z KWP w Poznaniu,

Miednoje
W 5. rocznic´ otwarcia cmentarza

w Miednoje na groby pomordowanych pol-

skich policjantów uda∏a si´ oficjalna dele-

gacja przedstawicieli s∏u˝b porzàd-

ku III RP i rodzin przedwojennych funk-

cjonariuszy. 

Odprawiono nabo˝eƒstwo, przy mogi-

∏ach z∏o˝ono wieƒce i kwiaty. W niedale-

kim Twerze pielgrzymi zapalili znicze

przed miejscem kaêni oraz odwiedzili pa-

rafi´ rzymskokatolickà pod wezwaniem

Mi∏osierdzia Bo˝ego, której proboszcz ks.

W∏adys∏aw Wojdat jest od ubieg∏ego roku

kapelanem nekropolii w Miednoje. ■
P. Ost. 

zdj. autor

15-lecie CSP
Centrum Szkolenia Policji

w Legionowie ma ju˝ 15 lat. Ko-

mendant szko∏y insp. Piotr Caliƒ-

ski w okolicznoÊciowym przemó-

wieniu, oklaskiwanym tak˝e

przez nowà maskotk´ szko∏y –

sow´, przypomnia∏, jak wa˝ny jest

dla s∏uchaczy przyk∏ad ze strony

wyk∏adowców. Ostatnio Caliƒski

doprowadzi∏ do wyrzucenia kilku

osób z kadry dydaktycznej, 

zamieszanych w sprawy korupcyj-

ne. Gratulujemy. ■
P.B.

trzecie – podkom. Lidia Ignaczak z KWP

w Poznaniu. Do fina∏u rozegranego w Szko-

le Policji w Pile przystàpi∏o 17 dwuosobo-

wych dru˝yn. ■
SP w Pile

S∏upskie zmagania w konkursie policyj-

nych par patrolowych by∏y, jak widaç, bar-

dzo zaci´te. Ostatecznie zwyci´˝yli w nich

reprezentanci KWP w Katowicach. ■
W.B.

Sier˝. szt. Marcin Dominiak z KWP

w Gorzowie Wielkopolskim zosta∏ najlep-

szym w tym roku w polskiej Policji prze-

wodnikiem psa patrolowo-tropiàcego. Nie-

wàtpliwy udzia∏ w tym sukcesie mia∏ jego

owczarek niemiecki Ret. W Zak∏adzie Ky-

nologii Policyjnej Centrum Szkolenia Poli-

cji we wrzeÊniu rozegrano Kynologiczne

Mistrzostwa Policji

„Su∏kowice 2005”. 

W ramach mi-

strzostw rywalizo-

wali równie˝ prze-

wodnicy psów

do wyszukiwania za-

pachów narkotyków.

Tu triumfowa∏ st.

sier˝. Wojciech Wi-

Êniewski z Bia∏ego-

stoku z psem Raca.

Reprezentacja KWP w Bia∏ymstoku rów-

nie˝ dru˝ynowo okaza∏a si´ najlepsza. ■
W.B.

✩
Na Kanale Piastowskim na wyspie Karsi-

bór odby∏y si´ VI otwarte Mistrzostwa Polski

Policji w W´dkarstwie Sp∏awikowym. W za-

wodach wzi´∏o udzia∏ 26 trzyosobowych dru-

˝yn z ca∏ego kraju oraz jedna z Niemiec.

W klasyfikacji dru˝ynowej pierwsze miejsce

zaj´∏a dru˝yna z KWP w Szczecinie w sk∏a-

dzie: Miros∏aw Buczma, Andrzej Kaspro-

wicz, Waldemar Màczka. W klasyfikacji in-

dywidualnej najlepszy okaza∏ si´ Antoni

Âwietlikowski z Wy˝szej Szko∏y Policji

w Szczytnie. ■
KWP w Szczecinie
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Kto straci, 
kto zarobi?

(...) Stwierdzenie autora
artyku∏u, ˝e zmiany przepi-
sów pozwalajà na podwy˝-
szanie mno˝ników, jest
prawdà, ale polityka kadro-
wa w tym zakresie jest zu-
pe∏nie inna od opisywanej.
Nie znam nikogo, kto otrzyma∏ podwy˝k´ mno˝nika
bez zmiany grupy zaszeregowania. Na swoim przy-
k∏adzie mog´ powiedzieç, ˝e nikogo z prze∏o˝onych to
nie interesowa∏o i nie interesuje.

Jestem policjantem z ponad 12-letnim sta˝em. Szó-
stà grup´ zaszeregowania mam od czasu wprowadze-
nia obecnej siatki p∏ac. Zwiàzane by∏o to z tym, ̋ e zaj-
mowa∏em wczeÊniej grup´ odpowiadajàcà mojemu
obecnemu etatowi. Na swoim stanowisku pracuj´ wi´c
od ponad 6 lat. W tym czasie nigdy nie by∏em karany,
za to wielokrotnie nagradzany. Poniewa˝ pracuj´
w doÊç ma∏ej komórce, cz´sto zdarza si´, ˝e w czasie
nieobecnoÊci kierownika jestem wyznaczany do pe∏-
nienia jego obowiàzków. Wszystko to wyglàda z ze-
wnàtrz s∏odko, ale ma jeden feler. WÊród pracowni-
ków zajmujàcych równorz´dne z moim etaty posiadam
najni˝szy w grupie mno˝nik. Mimo ˝e mam najwi´k-
szy sta˝ zarówno w Policji, jak i na zajmowanym eta-
cie. W rozmowie ze swoim prze∏o˝onym najpierw
us∏ysza∏em, ˝e podwy˝szenie mno˝nika nie jest mo˝li-
we z uwagi na brak podstaw prawnych. Póêniej, kie-
dy wskaza∏em prze∏o˝onym wspomniane podstawy
prawne, us∏ysza∏em, ˝e przepisy te powsta∏y po to, by
mo˝na by∏o podwy˝szyç mno˝nik osobom odchodzà-
cym na emerytury. Najzabawniejsze jest to, ˝e takà sa-
mà interpretacj´ przepisów przedstawiajà kadry mojej
jednostki. Prosz´ mi zatem powiedzieç, kto tu ma ra-
cj´? Autor artyku∏u czy moi prze∏o˝eni i pracownicy
kadr? Czy mo˝liwe jest, aby interpretacja przepisów
by∏a a˝ tak ró˝na? Kiedy wreszcie doczekamy si´ spra-
wiedliwych form wyliczania naszych pensji? (...)

Warszawski policjant

11

AWANS BEZ MOTYWACJI
Policjanci z ma∏ych jednostek b´dà przekonywaç, 
˝e jest ich ma∏o i ˝e mniejsza liczba zdarzeƒ jest
w koƒcu proporcjonalna do stanu zatrudnienia. Ich
obcià˝enie jest wi´c zbli˝one do tego, jakie majà funk-
cjonariusze w du˝ych jednostkach. Policjanci z wi´k-
szych komend wypomnà tym z mniejszych, ˝e zabój-
stwo zdarza si´ w miasteczkach raz na kilka lat,
a gangsterzy zaje˝d˝ajà tam od Êwi´ta. O ile mo˝na si´
zgodziç, ˝e na zwyk∏ych stanowiskach wykonawczych
obcià˝enie pracà mo˝e byç podobne, o tyle stanowiska
kierownicze nie dajà si´ w ˝aden sposób porównaç. Bo
jak tu mówiç, ˝e zarzàdzanie komendà powiatowà, czy
te˝ miejskà, która liczy powy˝ej 1500 etatów, wyglàda
tak samo, jak komendà poni˝ej 100 etatów? Czy ko-
mendanci i naczelnicy w tych jednostkach powinni za-
rabiaç podobnie i mieç ten sam stopieƒ etatowy? Nie. 

Obecnie komendantowi z ma∏ej, dobrze funkcjonu-
jàcej jednostki nie op∏aca si´ podjàç pracy w du˝ym
mieÊcie. Tak naprawd´ oprócz k∏opotów nic nie zy-
skuje. A wi´c po co si´ wysilaç? Komendanci woje-
wódzcy  cz´sto  dzielà  si´  spostrze˝eniami, ˝e nie
majà ch´tnych na stanowiska kierownicze. Dlaczego
tak si´ dzieje? Przez 15 lat istnienia Policji wszyscy
decydenci, wspierani przez zwiàzki zawodowe, dzieli-
li bied´ po równo. W warunkach niedoboru trudno
o racjonalny system motywacyjny. Ale dziÊ wyraênie
widaç, ˝e dalsze utrzymywanie takiego stanu nie ma
g∏´bszego sensu. Komendant komisariatu musi mieç
wyraêny cel – bodziec, aby zostaç komendantem po-
wiatowym. Ale te˝ komendant komisariatu o stanie
etatowym poni˝ej 30 osób musi widzieç sens, aby 
staraç si´ zostaç komendantem komisariatu
liczàcego 100 etatów. JeÊli nie zostanie wprowadzone
zró˝nicowanie wynagrodzenia i stopnia etatowego,
trudno b´dzie wykrzesaç motywacj´ do rozwoju ka-
riery. Trzeba wróciç do kategoryzacji biur komendy
g∏ównej, komend wojewódzkich, miejskich, powiato-
wych oraz komisariatów. 

NIKT NIE POWINIEN STRACIå 
Kategoryzacj´ jednostek trzeba przeprowadziç po uzy-
skaniu z bud˝etu pieni´dzy na znaczàce podwy˝ki.
Komendantom z jednostek pierwszej kategorii trzeba
wówczas do∏o˝yç wi´cej pieni´dzy ni˝ tym z kolej-
nych. Tak samo naczelnikom. Reszta policjantów, nie-
zale˝nie od kategorii jednostki, dosta∏aby podwy˝k´
adekwatnà do zajmowanego stanowiska. 

Reforma systemu przyzna-
wania stopni etatowych te˝ nie
dotyczy∏aby osób, które ju˝
stopnie te posiadajà. Ale nowo
powo∏ywani komendanci i na-
czelnicy muszà mieç Êwiado-
moÊç, ˝e ich droga awansu
na wy˝sze stopnie oznacza
przejÊcie do pracy w wi´kszych
jednostkach. 

A co z policjantami, którzy
pozostanà na stanowiskach
wykonawczych? Jak ich moty-
wowaç? Jednym z rozwiàzaƒ
jest stworzenie Êcie˝ki tzw.
awansu poziomego. Pierwsze,
lecz jeszcze niewystarczajàce,
kroki poczyniono ca∏kiem niedawno, stwarzajàc szan-
s´ awansu finansowego na tym samym stanowisku, 
poprzez wzrost mno˝nika (wed∏ug którego oblicza si´
wysokoÊç pensji) o 0,1 po nienagannym przepracowa-
niu ka˝dych kolejnych 2 lat. Czy sà to dzia∏ania wy-
starczajàce? Zapewne nie. Co mo˝na zrobiç wi´cej?
Nale˝y wróciç do tzw. wide∏ek, czyli mo˝liwoÊci awan-
su finansowego bez koniecznoÊci zmiany stanowiska.
Któ˝ z nas nie zna przypadku, kiedy ch´ç zarobienia
wi´kszych pieni´dzy doprowadzi∏a Êwietnego detek-
tywa, eksperta lub dzielnicowego na stanowisko kie-
rownicze, gdzie si´ m´czy∏ i sprawia∏ wy∏àcznie k∏opo-
ty nie tylko wy˝szym prze∏o˝onym, ale przede wszyst-
kim podw∏adnym? Kto z nas nie zna kazusu Êwietne-
go lekarza specjalisty, który zosta∏ nieudolnym dyrek-
torem szpitala? Wielu policjantów chcia∏oby zmieniç
swój status materialny, nie zmieniajàc rodzaju i miej-
sca pracy, stajàc si´ mistrzem w swoim fachu. Tu te˝
pomocà mog∏oby staç si´ przejÊcie do wi´kszej jed-
nostki, gdzie „wide∏ki” mog∏yby byç nieco bardziej
rozwarte w gór´. Trzeba si´ z tym problemem zmie-
rzyç. I dlatego warto ju˝ dziÊ o nim rozmawiaç. �

MIROS¸AW SKONIECZNY
dyrektor 

Gabinetu Komendanta G∏ównego Policji

Kto straci, kto zarobi?
Czy policjantom op∏aca si´ awansowaç? 
Czy warto byç prze∏o˝onym? 
Zwolenników kategoryzacji jednostek, 
czyli zró˝nicowania zarobków w zale˝noÊci
od wielkoÊci komendy, jest prawdopodobnie 
tyle samo, co przeciwników.
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Równi inaczej
(...) Chcia∏bym poruszyç spraw´ pracowników cywilnych za-

trudnionych w laboratoriach kryminalistyki.
Wykonujàc na co dzieƒ prac´ niebezpiecznà (odczynniki che-

miczne itp.), nie otrzymujà dodatkowych urlopów z tytu∏u szko-
dliwych warunków ani gratyfikacji pieni´˝nej, bo ustawa o Po-
licji tego nie przewiduje.

Funkcjonariuszom takie urlopy si´ przyznaje, mimo ˝e ich
praca nie zawsze wià˝e si´ ze szkodliwoÊcià.

Jednostki oszcz´dzajà te˝ na corocznych badaniach profilak-
tycznych.

Wszyscy to widzà i wiedzà, ∏àcznie ze zwiàzkami zawodowymi, ale nikt nic nie 
mo˝e lub po prostu nie chce w tej sprawie zrobiç, bo po co nara˝aç si´ decydentom, 
a mo˝e tak jest wygodniej. (...)

Pracownik cywilny z KWP
✩

Wydaje mi si´, ˝e otworz´ puszk´ Pandory, ale chcia∏bym skomentowaç internetowà
zapowiedê artyku∏u dotyczàcego p∏ac pracowników cywilnych (wersja w druku jeszcze
do mnie nie dotar∏a). Ju˝ kilka lat temu s∏ysza∏em w swojej KWP narzekania pani za-
trudnionej na cywilnym etacie, która twierdzi∏a, ˝e za t´ samà prac´ zarabia du˝o mniej
ni˝ jej kole˝anka w pokoju. Obie pracowa∏y w finansach. Konia z rz´dem temu, kto udo-
wodni, ˝e policjantka musia∏a pracowaç w finansach. Pomijam zdecydowanie za niskie
zarobki pracowników cywilnych Policji.

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

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

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

Ma∏gorzata, Marcin i Maria sà pracowni-
kami korpusu s∏u˝by cywilnej (ksc).

W Policji ksc liczy 6509 osób, sà wÊród nich
m.in.: prawnicy, ekonomiÊci, t∏umacze, infor-
matycy, ∏àcznoÊciowcy, analitycy. Jedni z nich

zajmujà stanowiska wspomagajàce (referent,
starszy referent, podreferendarz), drudzy
specjalistyczne (referendarz, specjalista,
starszy specjalista), jeszcze inni samodzielne
i koordynujàce (radca prawny, g∏ówny specja-
lista). Ârodki finansowe na ich wynagrodze-
nia oraz limity mianowaƒ urz´dników okre-
Êlane sà rokrocznie w ustawie bud˝etowej.
W Policji zatrudnionych jest te˝ 13 386 osób

na stanowiskach robotniczych i obs∏ugi, okre-
Êlanych cz´sto jako „pracownicy pozostali”.
Ich p∏ace, które pochodzà ze Êrodków przy-
znawanych formacji na zadania, sà bardzo 
niskie, cz´sto w granicach 1000 z∏.

Dysproporcje w zarobkach pracowników
korpusu s∏u˝by cywilnej sà bardzo du˝e –
zarówno na tych samych, jak i ró˝nych stano-
wiskach. Ustawodawca dopuÊci∏ do takiej sy-

Bogdan Bujak (SLD) – przewodniczàcy sejmowej Komisji Administracji
i Spraw Wewn´trznych

– Niestety, nie ma programu zawierajàcego zasady funkcjonowania i finansowania Po-
licji – podejrzewam, ˝e m.in. w∏aÊnie dlatego sprawy p∏acowe jej pracowników cywilnych
zosta∏y znacznie zaniedbane. Taki dokument, którego realizacja roz∏o˝ona zosta∏aby
na trzy, cztery lata, nale˝y wreszcie wypracowaç, a wówczas nie b´dzie chaotycznych,
powtarzanych rokrocznie przy uchwalaniu bud˝etu Policji, ruchów. Wyk∏ócamy si´ wte-
dy o jakieÊ drobne kwoty, a przy innych decyzjach gubimy du˝e Êrodki. Nie jestem zwo-
lennikiem doraênych rozwiàzaƒ – coÊ si´ dzieje, ktoÊ protestuje, a my rozpaczliwie szu-
kamy ratunku, najcz´Êciej chodzi o dodatkowe Êrodki finansowe – ale dzia∏aƒ systemo-
wych.

Pracownicy i policjanci wzajemnie na siebie pracujà. Musi byç ∏àcznoÊç – jeÊli jedni
majà odnieÊç sukces, drudzy muszà dobrze wykonywaç swoje obowiàzki. Na pewno
przy dyskusji nad bud˝etem Policji na 2006 r. wszyscy pos∏owie, niezale˝nie od opcji po-
litycznej, b´dà za tym, by przyznaç jej, odpowiednie do potrzeb, Êrodki finansowe.

G.B.

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

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

Równi inaczej?Ale ekspert!
Witam! Odnios´ si´ do wywiadu z Marcinem Kos-

skiem, gdy˝ ju˝ zaczyna mnie denerwowaç zawiÊç
„sto∏kowych specjalistów” z Warszawy w stosunku
do Marcina. Ci, którzy brali udzia∏ w szkoleniu
z nim, wiedzà, jakà facet posiada wiedz´! (...)

Wydaje mi si´, ˝e je˝eli ktoÊ
chce rozmawiaç o doÊwiadczeniu
Marcina w prowadzeniu szkoleƒ
bojowych dla AT, niech przeÊledzi
z grubsza, gdzie by∏ i kogo szkoli∏.

Specjalista
Od redakcji:

Faktycznie Marcin Kossek

wspomina, ˝e szkoli∏ jednostki

rosyjskie „Alfa” i „Witeê” oraz

oddzia∏y specjalne FSB. Pro-

blem jednak w tym, ˝e przedstawiciele tych for-

macji nic o tym nie wiedzà (oficjalne pisma

do wglàdu w redakcji).
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Imi´: Marcin
Nazwisko: Kossek
Zawód: doradca do spraw bezpieczeƒstwa
Lubi: prac´, swoje koty
Ceni: intelekt

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

– Nie. To ja ju˝ w pewnym momencie zrozumia∏em, ˝e musz´
odejÊç, poniewa˝ si´ nie rozwijam. Dowódca krzywym okiem pa-
trzy∏ na to, ˝e si´ ucz´ j´zyków, zamiast bez przerwy ganiaç
po bie˝ni, czy obijaç worek, jak w klubie sportowym. A ja stawiam
na intelekt, na kreatywne myÊlenie.

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

– Mia∏em wczeÊniej operacj´ kolana po urazie na s∏u˝bie. Leczy-
∏em skutki pooperacyjne, kiedy podjà∏em decyzj´ o odejÊciu. Nie
widzia∏em sensu, by odchodziç niepe∏nosprawny. Zdanie prze∏o˝o-
nego co do mojej przysz∏ej sprawnoÊci mnie kompletnie nie intere-
sowa∏o, niech dalej biega jak koƒ w cyrku, a˝ zrozumie, ˝e nie
na tym polega trening jednostki AT. 

Kartoteka nie jest zasobna w realizacje z Pana udzia∏em... 
– Mam zasad´, ˝e nie odnosz´ si´ do absurdów i nieprawd

na mój temat. Ju˝ kiedyÊ „Trybuna” napisa∏a o mnie paszkwil na-
dajàcy si´ do sàdu, Pani operuje tymi samymi informacjami, czy
to przypadek? Niech Pani si´ pokieruje logikà, 6 lat w AT i jed-
na realizacja? Policja raz mnie „przytula” i potrzebuje, raz odpy-

cha i wr´cz poluje na mnie. Teraz jest czas nagonki, szczerze mó-
wiàc schlebia mi to... 

Czy Pan nie przesadza?
– Niestety, nie. Pani pytania sà na to najlepszym dowodem. Rok

temu policjant sprawujàcy funkcje koordynatora krajowego
do spraw AT chcia∏ zakazaç innym jednostkom AT treningów ze
mnà, poniewa˝ on nic nie robi i uzna∏, ˝e jestem konkurencjà. Tyl-
ko ˝e ja si´ sam nigdzie nie wprasza∏em, a zosta∏em o to poproszo-
ny przez innych, którzy byç mo˝e uznali, ˝e doÊç jego nieudolno-
Êci. Co ja mam zrobiç, odmawiaç komendantom wojewódzkim? Po-
licji pomagam bezp∏atnie kosztem moich urlopów. 

Opowiada Pan w mediach o prowadzonych przez siebie kursach dla
oddzia∏ów specjalnych w Rosji, Uzbekistanie oraz na Bia∏orusi. Gdzie
Pan zdobywa∏ wiedz´ i umiej´tnoÊci z tego zakresu?

– Ucz´ si´ nadal, prowadzàc zaj´cia za granicà. To, co wynios∏em
z polskiego AT, bardzo ceni´, ale za granicà nie budzi to zaintere-
sowania. 

W jednostkach AT pracowa∏ Pan tylko szeÊç lat. Nigdy na stanowisku
kierowniczym. Kreuje si´ Pan na eksperta, a ja pytam, co wart jest
ekspert z tak nik∏ym doÊwiadczeniem?

– Jakie doÊwiadczenie? Z masakry w Magdalence? Takiego nie
chc´ i nie potrzebuj´, tam pope∏niono wszystkie mo˝liwe b∏´dy.
Z braku pokory, z bylejakoÊci myÊlenia, ˝e „walnie si´ m∏otkiem
i jakoÊ to b´dzie”. Z ronda ONZ, kiedy facet straszy∏ odpaleniem
przytroczonych do pasa ∏adunków? O jakim Pani mówi doÊwiadcze-
niu w operacjach AT w Polsce?

Czy jest Pan zadowolony z pracy w Bartimpeksie, u Aleksandra 
Gudzowatego?

– Bardzo. Mam wolnà r´k´ w organizowaniu ochrony.

Z jednej strony pozytywnie wypowiada si´ Pan o swoim 
przygotowaniu, wyniesionym przecie˝ z Policji, z drugiej –
lekcewa˝àco o by∏ych kolegach.

– Nie.  Ludzie  sà  w porzàdku,  nie  sà winni, ˝e majà s∏abych
dowódców i instruktorów. Brakuje koncepcji wykorzystania anty-
terrorystów, nie ma procedur operacyjnych pola walki dla tych pod-
oddzia∏ów, ciàgle zmieniajà si´ struktury i usytuowanie, pos∏uszni
dostajà medale i awanse, choçby nawet narazili czyjeÊ zdrowie i ˝y-
cie, a zarzuty stawia si´ innym. Zresztà, wojsko, które nie walczy,
dziecinnieje. Mam skal´ porównawczà, bo du˝o je˝d˝´ po Êwiecie
i wiem, jak znakomicie dzia∏ajà na przyk∏ad Rosjanie.

Z wyjàtkiem teatru w Moskwie, gdzie zgin´∏a setka zak∏adników...
– Tam zawiod∏a logistyka – lekarze i stra˝acy – natomiast oddzia∏

szturmowy  zadzia∏a∏  jak nale˝y.  A nie  by∏a  to  walka  z dwoma
zasraƒcami w Magdalence. Inny stopieƒ trudnoÊci. 

Operacja si´ uda∏a, tylko pacjent umar∏.
– Pani ma fobi´ antyrosyjskà. Ocenia to Pani jako dziennikarz,

a nie jako ekspert, to te˝ wa˝ne. Szanuj´ jednak Pani zdanie. �
JOLANTA ÂLIFIERZ

zdj. Tomek Zieliƒski/Super Express

Ale ekspert!

TTG POLSKA i Stowarzyszenie Polskich Mediów 
zapraszajà policjantów i pracowników Policji na

VII UROCZYSTE OTWARCIE SEZONU NARCIARSKIEGO 
CORTINA D’AMPEZZO 10–18.12.2005 r.

Mo˝liwoÊç szuso-
wania po stokach
po∏o˝onych nie-
opodal Cortiny
d’Ampezzo, San
Vito, Auronzo, Pa-
dola. Pobyt w ho-
telach w Auronzo
( 1 1 – 1 7 . 1 2 . 0 5 ) ,
karnet narciarski
od poniedzia∏ku
do piàtku oraz
dwukrotna mo˝li-
woÊç korzystania
z lodowiska.
Autokarowy transport BP ATAS, ubezpieczenie SIGNAL-IDUNA, tradycyjne pod-
wieczorki na stokach z grzanym winem, ale te˝ i zimnym polskim piwem, do tego
polskie w´dliny z Marciszewa. 
Dla nowicjuszy mogà byç jeszcze wi´ksze emocje, bo komandosi Jednostki Specjal-
nej Grom z Fundacji Grom b´dà wprowadzaç ich w tajniki szusowania.
Wieczorami opowieÊci o polskich kabaretach w wydaniu Artura Andrusa oraz mu-
zyka i dyskoteka z gwiazdami polskiej estrady, a dla chcàcych odmiany proponujemy
popo∏udniami kàpiele w goràcych êród∏ach uzdrowiska Valgrande.
Wyjazd nastàpi 10 grudnia br. o godz. 15 z placu Grzybowskiego w Warszawie.
Przystanek w Katowicach ok. 19.30. 
Przewidywany powrót – niedziela, 18 grudnia br. godziny popo∏udniowe.

Zapewnione:
transport autokarem, ubezpieczenie Signal-Iduna, zakwaterowanie – pokój dwuoso-
bowy, Êniadanie i obiadokolacja.
Informacja o wyjeêdzie na stronie www.ttg.com.pl.
Informacji udziela Katarzyna Czajkowska, tel. (022) 654 93 66.
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MO a sierpieƒ 
W sierpniowym numerze „Policji 997” ukaza∏a si´ rozmo-

wa z Bogdanem Borusewiczem na temat milicji. (...)
Ten wybitny dzia∏acz opozycyjny ciekawie przedstawia

swój punkt widzenia na zwalczanie opozycji przez MO
w latach 70. i 80. (Aby sprawa do koƒca by∏a jasna, przyda∏-
by si´ komentarz na temat instytucjonalnego wspó∏dzia∏ania
MO i SB). Najwa˝niejsze jest jednak to, ˝e jako jeden z nie-
licznych wskazuje, i˝ „milicja by∏a tylko narz´dziem w∏a-
dzy”, „˝e g∏ówne dzia∏ania zaplanowali wojskowi” i „za-
dbali, aby znaleêç koz∏a ofiarnego”. Przypomina te˝, ˝e „do stoczniowców strzela∏o
wojsko”. Mówiàc to, Borusewicz ma racj´. Rola wojska w historii PRL zosta∏a 
powszechnie zmistyfikowana. (...) 

Znacznà cz´Êç rozmowy zajmujà wzajemne relacje opozycyjnego spo∏eczeƒstwa
i milicji. Przygotowuj´ do druku publikacj´ na temat stosunku NSZZ ,,SolidarnoÊç”
do ruchu zwiàzkowego funkcjonariuszy MO w 1981 r. i dlatego jestem zmuszony po-
lemizowaç ze stwierdzeniami Bogdana Borusewicza na ten temat. Mówi on, ˝e „KtoÊ
rozsiewa∏ brednie o naszej wrogoÊci do milicjantów. Ponoç mieliÊmy wieszaç komuni-
stów na drzewach. (...) Machina propagandowa ruszy∏a i zrujnowa∏a ˝yczliwoÊç
funkcjonariuszy”. Na podstawie w∏asnych wspomnieƒ, relacji by∏ych milicjantów i do-
kumentów, w tym prasy i ulotek struktur „SolidarnoÊci”, mam odmienne zdanie. To nie
by∏ „ktoÊ” i nie by∏a to tylko propaganda. WrogoÊç wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa do mili-
cji by∏a naturalnym odruchem. MO by∏a aparatem represji nie tylko wobec Êwiata
przest´pczego, ale i wobec spo∏eczeƒstwa i ta ostatnia rola by∏a podstawà oceny jej
dzia∏alnoÊci.

Wojsko maszerowa∏o podczas defilad, w∏adza siedzia∏a w komitetach lub dzieli∏a
talony w zak∏adach pracy, a milicjanci byli na ulicy, dost´pni dla ka˝dego, kto chcia∏
wy∏adowaç swoje emocje. Niebieski mundur by∏ symbolem w∏adzy i odpowiada∏
za wszystko. Ten stan emocjonalnego napi´cia utrwalali i inicjowali zw∏aszcza dzia-
∏acze „SolidarnoÊci”. (...) Problemy zwiàzane z nastrojami spo∏ecznymi funkcjonariu-
sze MO poruszali na odprawach partyjno-s∏u˝bowych. Charakterystyczna by∏a dysku-
sja we wroc∏awskiej jednostce ZOMO. Milicjanci skar˝yli si´, ˝e muszà ubieraç si´
w cywilne ubrania, aby stanàç w kolejce, a ˝ony bojà si´ przyznaç, ˝e m´˝owie pracu-
jà w MO. Zwracali te˝ uwag´ na to, ˝e w „SolidarnoÊci” pojawiajà si´ Êwi´te krowy
i dotychczasowi nietykalni mogà byç zastàpieni przez innych nietykalnych. 

W tej sytuacji cz´Êç milicjantów widzia∏a w „SolidarnoÊci” zagro˝enie dla swojej
pozycji, a tak˝e czynnik anarchizujàcy ˝ycie spo∏eczne i ekonomiczne. Inni funkcjona-
riusze zaÊ zdawali sobie spraw´ z koniecznoÊci rozliczenia si´ z 35 lat socjalizmu i g∏´-
boko uzasadnionych przyczyn niepokojów spo∏ecznych, uwidaczniajàcych si´ cz´sto
w agresji i nieracjonalnym zachowaniu. Widzieli oni w „SolidarnoÊci” ruch odnowy,
mogàcy przeprowadziç reformy ustrojowe i sami tworzyli milicyjny ruch reformatorsko-
-zwiàzkowy, oficjalnie poparty przez „SolidarnoÊç” dopiero przed samym stanem 
wojennym. (...)

Wiktor J. Mikusiƒski
✩

(...) Oburzy∏ mnie sposób, w jaki pan Borusewicz mówi o milicji – „W du˝ych mia-
stach Policja zmaga si´ skutecznie z powa˝nà przest´pczoÊcià, o jakiej milicja nie mia-
∏a zielonego poj´cia. Pora mentalnie rozstaç si´ z milicjà, a nie z sentymentem wskrze-
szaç z∏e wzorce. Policjanci w wolnej Polsce majà swojà kart´ i swoje doÊwiadczenia,
MO nie jest im do niczego potrzebna”. Pan Borusewicz chyba zapomina, ˝e w PRL
przest´pczoÊç tak˝e istnia∏a. By∏o i chuligaƒstwo, i napady z bronià w r´ku, i porwa-
nia samolotów. Byli z∏odzieje i gwa∏ciciele, a to, ˝e ich aktywnoÊç by∏a wtedy o wiele
mniejsza, chyba tylko dobrze Êwiadczy o MO i PRL. Pan Borusewicz – zw∏aszcza 
jako historyk – powinien zdawaç sobie spraw´, ˝e 6 kwietnia 1990 roku praktycznie
zmieni∏a si´ tylko nazwa, natomiast MO w historii s∏u˝b porzàdkowych w Polsce ma
najd∏u˝szà tradycj´ i dorobek – i to nie tylko w rozpraszaniu t∏umów (co wtedy, zda-
niem wielu policjantów, robiono bardziej profesjonalnie), ale tak˝e w kryminalistyce
i w innych policyjnych dziedzinach. Pan Borusewicz dziwi si´ „nadgorliwoÊci” zo-
mowców w stanie wojennym, twierdzàc, ˝e milicjanci jako otumanione narz´dzie w∏a-
dzy bezpodstawnie bali si´ szykan ze strony „SolidarnoÊci”... Na miejscu przeprowa-
dzajàcego wywiad zapyta∏bym pana Borusewicza, czy s∏ysza∏ o przypadkach mi´dzy
sierpniem 1980 a grudniem 1981 roku, kiedy zdarza∏o si´, ˝e t∏um atakowa∏ milicjan-
tów przeprowadzajàcych kontrol´ drogowà czy aresztujàcych pijanych chuliganów? 
Po takich starciach by∏y spalone komisariaty MO! 

Zomol

Pami´ç
(...) Jako oficerowi w stanie spoczynku le˝y mi na ser-

cu obrona godnoÊci i honoru funkcjonariuszy MO, któ-
rzy wype∏niali swoje obowiàzki cz´sto z nara˝eniem
zdrowia i ˝ycia w obronie prawa, mienia, spokoju i bez-
pieczeƒstwa oraz ˝ycia obywateli. (...)

Zgin´∏o wiele tysi´cy funkcjonariuszy, zosta∏o tysiàce
sierot. ˚adnych odszkodowaƒ nikt z tego tytu∏u nie
otrzyma∏. (...)

Niektórzy nasi polegli i zamordowani nie majà nawet
grobów. Le˝à gdzieÊ w leÊnych do∏ach, gdzie ich po tor-
turach porzucono! (...)

W przesz∏oÊci spo∏eczeƒstwo ufundowa∏o wiele po-
mników, p∏yt i tablic dla uczczenia poleg∏ych funkcjona-
riuszy MO.

Cz´Êç z nich zosta∏a zniszczona lub usuni´ta po 1990
roku. Sà ludzie i Êrodowiska, którym zale˝y na zniewa-
˝eniu ˝ywych i poleg∏ych funkcjonariuszy, odebraniu im
godnoÊci i honoru.

Nie zgadzamy si´ z tym i uwa˝amy, ˝e pomniki, p∏y-
ty i tablice powinny wróciç na honorowe miejsca, byç
wydobyte z ukrycia, a zniszczone odtworzone.

W myÊl uchwa∏y III Zjazdu Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów Resortu Spraw Wewn´trznych RP
podj´to w tej sprawie sporo inicjatyw, z ró˝nym skut-
kiem. (...)

Nam, by∏ym funkcjonariuszom, zawsze g∏´boko
w sercu tkwi∏o dobro najwy˝sze. Cechowa∏ nas goràcy
patriotyzm i s∏u˝ba ojczyênie! (...)

Z wyrazami szacunku
pp∏k w st. spocz. Jerzy Jachocki

rzecznik prasowy
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów RSW RP w ¸odzi

Od redakcji: Mo˝e pora ju˝ nadesz∏a, by ,,utrwala-

czy’’ – ludzi, którzy walczyli z poakowskim podzie-

miem oddzieliç od uczciwych funkcjonariuszy MO,

którzy zgin´li na s∏u˝bie z ràk pospolitych przest´p-

ców. Pami´ç o tych milicjantach powinna byç dla

wspó∏czesnej Policji cenna.

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

– Tak (Êmiech). Faktycznie funkcjona-
riusze MO nie mieli wówczas negatywnej
prasy, poniewa˝ by∏a ona cenzurowana. Po-
magali esbekom w rewizjach i zatrzyma-
niach ludzi z opozycji. Nie mogliÊmy si´
spodziewaç po nich niczego dobrego, dla-
tego o ka˝dym ich ludzkim odruchu wielo-
krotnie sobie opowiadaliÊmy. Bo przecie˝
nie wszyscy milicjanci byli trybikami bez-
dusznej machiny. 

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

Milicja:
przed, w czasie i po

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

Zapomniani?
(...) Pracuj´ w posterunku, w jednostce, w której po-

licjanci muszà byç alfami i omegami, a o których wszy-
scy zapomnieli. Jestem jednym z nich.
Sam nie wiem, w jaki sposób radzimy
sobie ze wszystkimi zdarzeniami, choç
laury spadajà na jednostki wy˝szego
szczebla, od KPP zaczynajàc. 

Wiem, ˝e wszyscy policjanci s∏abo
zarabiajà, ale jak mo˝na zrozumieç, ̋ e
inni (w KPP) mogà dostaç wy˝szà
grup´, choç pracujà tak samo i tyle sa-
mo, co my na posterunku Policji. (...)
Ja od 5 lat jestem na drugiej grupie,
z dodatkiem 50 z∏, i mam na utrzymaniu rodzin´. (...)

Policjo! Zdar∏em sobie ˝ycie, ˝eby si´ tu dostaç, niko-
go nie zna∏em i mnie przyj´li. Wypraszali mnie jednymi
drzwiami, ja wchodzi∏em drugimi. Kocham t´ prac´. Je-
stem tu, pracuj´, staram si´, a oni majà w d…, ˝e nie
mam na chleb.

T.T.

11

AWANS BEZ MOTYWACJI
Policjanci z ma∏ych jednostek b´dà przekonywaç, 
˝e jest ich ma∏o i ˝e mniejsza liczba zdarzeƒ jest
w koƒcu proporcjonalna do stanu zatrudnienia. Ich
obcià˝enie jest wi´c zbli˝one do tego, jakie majà funk-
cjonariusze w du˝ych jednostkach. Policjanci z wi´k-
szych komend wypomnà tym z mniejszych, ˝e zabój-
stwo zdarza si´ w miasteczkach raz na kilka lat,
a gangsterzy zaje˝d˝ajà tam od Êwi´ta. O ile mo˝na si´
zgodziç, ˝e na zwyk∏ych stanowiskach wykonawczych
obcià˝enie pracà mo˝e byç podobne, o tyle stanowiska
kierownicze nie dajà si´ w ˝aden sposób porównaç. Bo
jak tu mówiç, ˝e zarzàdzanie komendà powiatowà, czy
te˝ miejskà, która liczy powy˝ej 1500 etatów, wyglàda
tak samo, jak komendà poni˝ej 100 etatów? Czy ko-
mendanci i naczelnicy w tych jednostkach powinni za-
rabiaç podobnie i mieç ten sam stopieƒ etatowy? Nie. 

Obecnie komendantowi z ma∏ej, dobrze funkcjonu-
jàcej jednostki nie op∏aca si´ podjàç pracy w du˝ym
mieÊcie. Tak naprawd´ oprócz k∏opotów nic nie zy-
skuje. A wi´c po co si´ wysilaç? Komendanci woje-
wódzcy  cz´sto  dzielà  si´  spostrze˝eniami, ˝e nie
majà ch´tnych na stanowiska kierownicze. Dlaczego
tak si´ dzieje? Przez 15 lat istnienia Policji wszyscy
decydenci, wspierani przez zwiàzki zawodowe, dzieli-
li bied´ po równo. W warunkach niedoboru trudno
o racjonalny system motywacyjny. Ale dziÊ wyraênie
widaç, ˝e dalsze utrzymywanie takiego stanu nie ma
g∏´bszego sensu. Komendant komisariatu musi mieç
wyraêny cel – bodziec, aby zostaç komendantem po-
wiatowym. Ale te˝ komendant komisariatu o stanie
etatowym poni˝ej 30 osób musi widzieç sens, aby 
staraç si´ zostaç komendantem komisariatu
liczàcego 100 etatów. JeÊli nie zostanie wprowadzone
zró˝nicowanie wynagrodzenia i stopnia etatowego,
trudno b´dzie wykrzesaç motywacj´ do rozwoju ka-
riery. Trzeba wróciç do kategoryzacji biur komendy
g∏ównej, komend wojewódzkich, miejskich, powiato-
wych oraz komisariatów. 

NIKT NIE POWINIEN STRACIå 
Kategoryzacj´ jednostek trzeba przeprowadziç po uzy-
skaniu z bud˝etu pieni´dzy na znaczàce podwy˝ki.
Komendantom z jednostek pierwszej kategorii trzeba
wówczas do∏o˝yç wi´cej pieni´dzy ni˝ tym z kolej-
nych. Tak samo naczelnikom. Reszta policjantów, nie-
zale˝nie od kategorii jednostki, dosta∏aby podwy˝k´
adekwatnà do zajmowanego stanowiska. 

Reforma systemu przyzna-
wania stopni etatowych te˝ nie
dotyczy∏aby osób, które ju˝
stopnie te posiadajà. Ale nowo
powo∏ywani komendanci i na-
czelnicy muszà mieç Êwiado-
moÊç, ˝e ich droga awansu
na wy˝sze stopnie oznacza
przejÊcie do pracy w wi´kszych
jednostkach. 

A co z policjantami, którzy
pozostanà na stanowiskach
wykonawczych? Jak ich moty-
wowaç? Jednym z rozwiàzaƒ
jest stworzenie Êcie˝ki tzw.
awansu poziomego. Pierwsze,
lecz jeszcze niewystarczajàce,
kroki poczyniono ca∏kiem niedawno, stwarzajàc szan-
s´ awansu finansowego na tym samym stanowisku, 
poprzez wzrost mno˝nika (wed∏ug którego oblicza si´
wysokoÊç pensji) o 0,1 po nienagannym przepracowa-
niu ka˝dych kolejnych 2 lat. Czy sà to dzia∏ania wy-
starczajàce? Zapewne nie. Co mo˝na zrobiç wi´cej?
Nale˝y wróciç do tzw. wide∏ek, czyli mo˝liwoÊci awan-
su finansowego bez koniecznoÊci zmiany stanowiska.
Któ˝ z nas nie zna przypadku, kiedy ch´ç zarobienia
wi´kszych pieni´dzy doprowadzi∏a Êwietnego detek-
tywa, eksperta lub dzielnicowego na stanowisko kie-
rownicze, gdzie si´ m´czy∏ i sprawia∏ wy∏àcznie k∏opo-
ty nie tylko wy˝szym prze∏o˝onym, ale przede wszyst-
kim podw∏adnym? Kto z nas nie zna kazusu Êwietne-
go lekarza specjalisty, który zosta∏ nieudolnym dyrek-
torem szpitala? Wielu policjantów chcia∏oby zmieniç
swój status materialny, nie zmieniajàc rodzaju i miej-
sca pracy, stajàc si´ mistrzem w swoim fachu. Tu te˝
pomocà mog∏oby staç si´ przejÊcie do wi´kszej jed-
nostki, gdzie „wide∏ki” mog∏yby byç nieco bardziej
rozwarte w gór´. Trzeba si´ z tym problemem zmie-
rzyç. I dlatego warto ju˝ dziÊ o nim rozmawiaç. �

MIROS¸AW SKONIECZNY
dyrektor 

Gabinetu Komendanta G∏ównego Policji

Kto straci, kto zarobi?
Czy policjantom op∏aca si´ awansowaç? 
Czy warto byç prze∏o˝onym? 
Zwolenników kategoryzacji jednostek, 
czyli zró˝nicowania zarobków w zale˝noÊci
od wielkoÊci komendy, jest prawdopodobnie 
tyle samo, co przeciwników.
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i wykroczeƒ oraz wype∏niania poleceƒ sàdu, prokura-

tora, organów administracji rzàdowej i samorzàdu tery-

torialnego – sà obowiàzani: podaç stopieƒ, imi´ i na-

zwisko (funkcjonariusze nieumundurowani okazujà

ponadto legitymacj´ s∏u˝bowà w taki sposób, aby zain-

teresowany mia∏ mo˝liwoÊç odczytania i zanotowania

nazwiska policjanta i nazwy organu, który wyda∏ legi-

tymacj´), a tak˝e podaç podstaw´ prawnà oraz przy-

czyn´ podj´cia czynnoÊci s∏u˝bowej.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym, wraz z towarzy-

szàcymi jej aktami wykonawczymi, mówi natomiast,

˝e funkcjonariusz Policji, w zwiàzku z wykonywaniem

tych czynnoÊci, jest uprawniony m.in. do: legitymowa-

nia uczestnika ruchu i wydawania mu wià˝àcych pole-

ceƒ co do sposobu korzystania z drogi lub u˝ywania

pojazdu. Po zatrzymaniu pojazdu policjant – jak stano-

wi par. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzàdzenia w sprawie kon-

troli ruchu drogowego – zobowiàzany jest podaç kieru-

jàcemu stopieƒ, imi´ i nazwisko oraz przyczyn´ za-

trzymania. Je˝eli zatrzymania dokonuje policjant

umundurowany, powinien równie˝ okazaç legitymacj´

s∏u˝bowà na ˝àdanie kontrolowanego uczestnika ru-

chu, policjant nieumundurowany zaÊ ma obowiàzek

okazaç legitymacj´ s∏u˝bowà bez wezwania. Ma to byç

dokonane w sposób umo˝liwiajàcy kontrolowanej oso-

bie odczytanie numeru s∏u˝bowego policjanta oraz na-

zwy organu, który wyda∏ legitymacj´ (par. 5 ust. 2 po-

wo∏anego rozporzàdzenia). Zgodnie z par. 4 ust. 1

pkt 2e) rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów

w sprawie nak∏adania grzywien w drodze mandatu

karnego: „Funkcjonariusz, nak∏adajàc na sprawc´ wy-

kroczenia mandat karny kredytowany (...) na odcinku

„C” formularza (...) wpisuje swój numer s∏u˝bowy, da-

t´ na∏o˝enia mandatu oraz sk∏ada swój podpis”.

Z treÊci wszystkich cytowanych przepisów 

jednoznacznie wynika, ˝e dane osobowe poli-

cjanta w takim zakresie, w jakim wià˝à si´ z wy-

konywaniem przez niego okreÊlonych w ustawie

o Policji zadaƒ, nie podlegajà ochronie wynikajà-

cej z przepisów ustawy o ochronie danych osobo-

wych. Odmowa podania imienia, nazwiska, stopnia

s∏u˝bowego oraz miejsca zatrudnienia funkcjonariusza

Policji, który na∏o˝y∏ mandat karny na osob´ wniosku-

jàcà o udost´pnienie tych danych, z powo∏aniem

na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych jest

wi´c nieuzasadniona, gdy˝ wnioskowane informacje sà

ÊciÊle zwiàzane ze sferà zawodowà policjanta, uregulo-

wanà szczegó∏owo innymi ustawami. 

PodkreÊlenia wymaga równie˝ fakt, ˝e policjant, ze

wzgl´du na pe∏nionà funkcj´, posiada status funkcjo-

nariusza publicznego w rozumieniu par. 13 pkt 7 usta-

wy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 89,

poz. 553 ze zm.). Zgodnie z jego treÊcià: „Funkcjona-

riuszem publicznym jest (...) funkcjonariusz organu

powo∏anego do ochrony bezpieczeƒstwa publicznego

albo funkcjonariusz S∏u˝by Wi´ziennej”. Dane perso-

nalne tej kategorii osób, z racji pe∏nionej funkcji, pod-

legajà ograniczonej ochronie prawnej. ■
Opracowa∏ P.K.

zdj. Anna Michejda

Dane policjanta

Czy jednostka Policji, powo∏ujàc si´ na ustaw´
o ochronie danych osobowych, mo˝e odmówiç osobie
ukaranej mandatem udzielenia informacji o imieniu
i nazwisku, stopniu s∏u˝bowym oraz miejscu za-
trudnienia funkcjonariusza, który mandat karny
na∏o˝y∏?

Odmowa by∏aby nieuzasadniona, przy czym wynika

to z innych aktów prawnych ni˝ ustawa o ochronie da-

nych osobowych. W tym przypadku sà to: ustawa o Po-

licji, ustawa Prawo o ruchu drogowym i wydane na jej

podstawie rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trz-

nych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogo-

wego, a tak˝e rozporzàdzenie Prezesa Rady Ministrów

w sprawie nak∏adania grzywien w drodze mandatu

karnego. 

Zgodnie z ustawà o Policji, do podstawowych zadaƒ

Policji nale˝y m.in.: ochrona bezpieczeƒstwa i porzàd-

ku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miej-

scach publicznych oraz w Êrodkach publicznego trans-

portu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym

i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzy-

stania. W granicach swych zadaƒ Policja – w celu roz-

poznawania, zapobiegania i wykrywania przest´pstw

i wykroczeƒ – mo˝e podejmowaç czynnoÊci: operacyj-

no-rozpoznawcze, dochodzeniowo-Êledcze i admini-

stracyjno-porzàdkowe. Par. 2 rozporzàdzenia Rady Mi-

nistrów w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywa-

nia osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglà-

dania baga˝y i sprawdzania ∏adunku przez funkcjona-

riuszy stanowi, ˝e policjanci, przyst´pujàc do wykony-

wania takich czynnoÊci – podejmowanych w celu roz-

poznawania, zapobiegania i wykrywania przest´pstw

Ewa Kulesza – g∏ówny inspektor 
ochrony danych osobowych 
wyjaÊnia wàtpliwoÊci zwiàzane ze s∏u˝bà w Policji

7.44-48  10-10-05  8:53  Page 44



POLICJA 997        paêdziernik 2005 r.                            Porady  PRAWO ÂWIAT 45

Z asady przyznawania emerytury policyjnej reguluje ustawa z dnia 18 lute-

go 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji

Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura

Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich ro-

dzin (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 z póên. zm.). Zgodnie z art. 15 ustawy wy-

sokoÊç emerytury uzale˝niona jest od okresu pe∏nienia s∏u˝by, od d∏ugoÊci po-

siadanych okresów sk∏adkowych i niesk∏adkowych. Ponadto wysokoÊç emery-

tury mo˝e ulec podwy˝szeniu, jeÊli funkcjonariusz pe∏ni∏ s∏u˝b´ w szczegól-

nych warunkach lub w szczególnym charakterze. Na podstawie ust. 2 cyt. ar-

tyku∏u wysokoÊç emerytury policyjnej podwy˝sza si´ o 2 proc. podstawy wy-

miaru za ka˝dy rok s∏u˝by pe∏nionej bezpoÊrednio w charakterze nurków i p∏e-

twonurków oraz w zwalczaniu fizycznym terroryzmu, o 1 proc. za ka˝dy rok

s∏u˝by pe∏nionej bezpoÊrednio w sk∏adzie personelu latajàcego na samolotach

i Êmig∏owcach, w sk∏adzie za∏óg nawodnych jednostek p∏ywajàcych, w charak-

terze skoczków spadochronowych i saperów oraz w s∏u˝bie wywiadowczej

za granicà, a tak˝e o 0,5 proc. za ka˝dy rok s∏u˝by pe∏nionej w warunkach

szczególnie zagra˝ajàcych ˝yciu i zdrowiu oraz o 0,5 proc. za ka˝dy rozpocz´-

ty miesiàc pe∏nienia s∏u˝by na froncie w czasie wojny oraz w strefie dzia∏aƒ

wojennych. Szczegó∏owe warunki podwy˝szania emerytury z tego tytu∏u regu-

luje rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegó-

∏owych warunków podwy˝szania emerytur funkcjonariuszy Policji, ABW, AW,

SG, BOR, PSP i SW (Dz.U. nr 86, poz. 734), które zastàpi∏o dotychczas obo-

wiàzujàce rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 24 wrzeÊnia 2002 r. Nowa re-

gulacja wnios∏a kilka zmian w stosunku do przepisów dotychczasowych, np.

doprecyzowano, ˝e prawo do podwy˝szenia emerytury o 2 proc. podstawy wy-

miaru za ka˝dy rok s∏u˝by pe∏nionej w zwalczaniu fizycznym terroryzmu przy-

s∏uguje funkcjonariuszowi, który naby∏ uprawnienia i kwalifikacje do udzia∏u

w zadaniach bojowych realizowanych przez jednostk´ antyterrorystycznà Poli-

cji lub Stra˝y Granicznej, a tak˝e funkcjonariuszowi, który w ramach obowiàz-

ków s∏u˝bowych bra∏ udzia∏ w dzia∏aniach bojowych Policji lub Stra˝y Granicz-

nej lub w procesie szkolenia, majàcym na celu przygotowanie do tego rodzaju

dzia∏aƒ. Zwi´kszenie emerytury o 2 proc. za ka˝dy rok przys∏uguje równie˝

funkcjonariuszowi o kwalifikacjach minera-pirotechnika, ale tylko wtedy, gdy

bra∏ udzia∏ w takich dzia∏aniach (w innych przypadkach funkcjonariuszowi

przys∏uguje, tak jak dotychczas, zwi´kszenie o 1 proc.). Innà zmianà jest po-

szerzenie kr´gu osób uprawnionych do podwy˝szenia emerytury o 0,5 proc.

podstawy wymiaru za ka˝dy rozpocz´ty miesiàc pe∏nienia s∏u˝by na froncie

w czasie wojny oraz w strefie dzia∏aƒ wojennych.

Ârodkiem dowodowym stanowiàcym podstaw´ do dokonania podwy˝szenia

emerytury z tego tytu∏u jest zaÊwiadczenie o okresach s∏u˝by pe∏nionej w wa-

runkach uzasadniajàcych podwy˝szenie emerytury, sporzàdzone na podstawie

akt osobowych funkcjonariusza lub innych dokumentów potwierdzajàcych

pe∏nienie s∏u˝by w tych warunkach, wystawione przez w∏aÊciwe organy Poli-

cji, ABW, AW, SG, BOR, PSP. 

JeÊli w wys∏udze emerytalnej uwzgl´dniane sà okresy s∏u˝by wojskowej,

emerytura mo˝e ulec podwy˝szeniu na zasadach przewidzianych w przepisach

o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych. W tym przypadku pod-

wy˝szenia dokonuje si´ na podstawie akt personalnych ˝o∏nierza oraz doku-

mentów okreÊlonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Organ emerytalny zwi´ksza emerytur´ na wniosek zainteresowanego,

od daty z∏o˝enia wniosku, do którego nale˝y do∏àczyç wymagane zaÊwiad-

czenia. ■
ZOFIA CHOJNACKA

st. specjalista Wydz. VI Skarg i Analiz Zak∏adu Emerytalno-Rentowego MSWiA

Europol
Funkcj´ przewodniczàcego

szefów krajowych jednostek

do spraw Europolu zaczà∏ pe∏niç po raz pierwszy przed-

stawiciel Polski, wybrany imiennie spoÊród grona kandy-

datów. Jest nim podinsp. Miros∏aw Kumanek z Biura

Mi´dzynarodowej Wspó∏pracy Policji KGP, oficer ∏àczni-

kowy w Europolu. Rocznà kadencj´ rozpoczà∏ jako na-

st´pca Christera Ekberga, wiceszefa Policji Kryminalnej

Szwecji.

Posiedzenia pod egidà przewodniczàcego odbywajà

si´ 5–6 razy w roku, na oko∏o dwa tygodnie przed sesjami

zarzàdu Europolu. Aktualny program autorski Miros∏awa

Kumanka koncentruje si´ na:

• dalszym rozwoju przedsi´wzi´ç zwalczajàcych nielegal-

nà migracj´,

• doprowadzeniu do zakoƒczenia prac wszystkich powo-

∏anych w przesz∏oÊci grup roboczych, 

• zwi´kszeniu zaanga˝owania instytucji krajów cz∏on-

kowskich w regionalnej wspó∏pracy w ramach Euro-

polu. ■
Przygotowa∏a JOLANTA ÂLIFIERZ

Interpol
W Berlinie zakoƒczy∏y si´ obrady 74.

zgromadzenia generalnego Interpolu.

Wzi´∏o w nich udzia∏ 600 osób ze 154 

krajów. 

Czterodniowe obrady wype∏ni∏y dyskusje na temat

29 raportów, dotyczàcych najwa˝niejszych problemów poli-

cyjnej wspó∏pracy w dziedzinie zwalczania przest´pczoÊci

mi´dzynarodowej i terroryzmu.

Na sekretarza generalnego po raz  kolejny wybrano 

Ronalda Kennetha Noble’a z USA. Szef Interpolu jest pro-

fesorem prawa na Uniwersytecie Nowojorskim. Pracowa∏

w instytucjach rzàdowych – departamencie sprawiedliwo-

Êci, departamencie skarbu oraz prokuraturze generalnej.

Swoje stanowisko objà∏ na najbli˝sze pi´ç lat. ■
JOL. 

FBI
Agent specjalny Federalnego Biura

Âledczego (FBI) Monika Wasiewicz rozpo-

cz´∏a prac´ w biurze attaché prawnego ambasa-

dy USA w Warszawie we wrzeÊniu bie˝àcego roku. Urodzi-

∏a si´ w polskim PrzemyÊlu. W wieku trzynastu lat wraz

z rodzicami wyemigrowa∏a do Stanów Zjednoczonych,

do Bostonu w stanie Massachusetts. Na wydziale nauk 

politycznych w College of the Holy Cross uzyska∏a stopieƒ 

licencjacki. Studia magisterskie ukoƒczy∏a na Uniwersyte-

cie Georgetown. Studiowa∏a równie˝ stosunki mi´dzynaro-

dowe na Uniwersytecie Oksfordzkim w Anglii. Przed wstà-

pieniem do FBI pracowa∏a w Wydziale Spraw Legislacyj-

nych Departamentu Stanu oraz w Biurze Administracji

Handlowej Departamentu Handlu. Jej mà˝ równie˝ jest

agentem specjalnym FBI. To pierwsza kobieta skierowana

do biura attaché prawnego w Polsce. ■

Podwy˝szenie emerytury 
policyjnej z tytu∏u 
pe∏nienia s∏u˝by 
w szczególnych warunkach

7.44-48  7-10-05  14:20  Page 45



PRAWO  Porady POLICJA 997        paêdziernik 2005 r.46

Policja, ku uciesze prokuratury, sta∏a si´ pe∏nopraw-

nym gospodarzem post´powania przygotowawcze-

go. Debata toczona przez znawców przedmiotu, praw-

ników i polityków na temat bezpieczeƒstwa we-

wn´trznego koncentruje si´ wy∏àcznie na zjawiskach

zwiàzanych z najpowa˝niejszà przest´pczoÊcià, czyli

na: terroryzmie, korupcji, mafii, zaostrzeniu kodeksu

karnego, centralizacji lub decentralizacji Policji, likwi-

dacji lub zachowaniu komendy g∏ównej, kadencyjno-

Êci stanowisk kierowniczych. Tymczasem

POLAKOM DOSKWIERA G¸ÓWNIE
PRZEST¢PCZOÂå POSPOLITA,
nazywana przez policjantów „drobnà”. Ju˝ te okreÊle-

nia – „pospolita”, „drobna” – wskazujà na stosunek 

organów Êcigania do najpowa˝niejszych obaw wi´kszo-

Êci mieszkaƒców naszego kraju.

Co mo˝na zrobiç, aby zmieniç sposób funkcjo-

nowania Policji? Powiedzmy to wreszcie wprost:

trzeba zdecydowanie ograniczyç udzia∏ policjan-

tów w prowadzeniu post´powaƒ przygotowaw-

czych, zw∏aszcza po zatrzymaniu przest´pcy.

Nie zapobiegajàc naruszeniom prawa, Policja do-

puszcza do powstawania coraz wi´kszej liczby Êledztw

i dochodzeƒ. Mniej patroli na ulicach to brak porzàd-

ku, to wi´cej przest´pstw i nast´pne sprawy do prowa-

dzenia. Co z kolei powoduje wzrost liczby policjantów

zajmujàcych si´ wykrywaniem sprawców. Ju˝ nied∏ugo

ka˝dy funkcjonariusz b´dzie musia∏ prowadziç mie-

si´cznie kilka spraw. I tak wszyscy policjanci usiàdà

za biurkami, nie majàc szans na ˝aden inny rodzaj

s∏u˝by. JeÊli nic si´ nie zmieni w najbli˝szej przysz∏o-

Êci, to Policja stanie si´ wielkim sekretariatem proku-

ratury. 

Przez ca∏e lata w polskiej Policji najwi´cej uwagi

zwracano na statystyki dotyczàce wykrywalnoÊci i cza-

su reakcji na zg∏oszenia. W rzeczywistoÊci ani jedno,

ani drugie nie jest ostatecznym celem pracy funkcjo-

nariuszy. 

LUDZIE OCZEKUJÑ OD POLICJANTÓW, 
aby przede wszystkim zapobiegali przest´pstwom.

Chcà ˝yç w bezpiecznych miastach, nie ˝yczà sobie

byç zaczepiani przez wyrostków na osiedlach, ˝ebra-

ków na dworcach, pijaków przed sklepami. Nie akcep-

tujà piratów drogowych i dresiarzy bezkarnie ustana-

wiajàcych swoje regu∏y, choçby na deptaku wczasowe-

go miasteczka.

SPE¸NIENIE SPO¸ECZNYCH POSTULATÓW
jest mo˝liwe. Jak to zrobiç? Po pierwsze – gospoda-

rzem dochodzeƒ i Êledztw w ca∏oÊci uczyniç prokura-

torów lub s´dziów Êledczych. Po drugie – policjantów

z komórek dochodzeniowych skierowaç do pomocy

prokuratorom (asystenci), a ich etaty przekazaç

do wymiaru sprawiedliwoÊci. Po trzecie – zadania po-

licji sàdowej oraz ogniw konwojowych wraz z etatem

umieÊciç w resorcie sprawiedliwoÊci lub powierzyç

prywatnym firmom. Wówczas struktura i zadania Poli-

cji mog∏yby wyglàdaç nast´pujàco:

● policja prewencyjna: dba∏oÊç o porzàdek, szeroko

rozumiane zapobieganie, zapewnienie bezpieczeƒ-

stwa w miejscach publicznych, pe∏nienie s∏u˝by patro-

lowej i interwencyjnej, 

● policja kryminalna: zapobieganie – metodami

operacyjnymi – pope∏nianiu przest´pstw, wykrywanie

sprawców przest´pstw pope∏nionych, ujawnianie Êla-

dów, zbieranie dowodów,

● policja ekonomiczna: operacyjne zapobieganie

przest´pczoÊci gospodarczej, ujawnianie przest´pstw

i ich sprawców, zbieranie dowodów przest´pczej dzia-

∏alnoÊci,

● s∏u˝ba wspomagajàca (z∏o˝ona g∏ównie z pracow-

ników cywilnych Policji): tworzenie warunków do na-

le˝ytego funkcjonowania wszystkich policjantów, 

● szkolnictwo policyjne: szkolenie i doskonalenie

zawodowe skierowane do wszystkich zatrudnionych

w Policji, szkolenie asystentów prokuratorów, funkcjo-

nariuszy stra˝y gminnych itp.

Wszystko to wymaga dojrza∏ej debaty, szczegó∏o-

wych rozwiàzaƒ, nowej ustawy o Poli-

cji, innych zapisów w kodeksie post´-

powania karnego, ale bez poszukiwa-

nia nowego kszta∏tu Policji, który

spe∏nia∏by spo∏eczne oczekiwania,

wcià˝ b´dziemy dreptaç w miejscu. ■
STANIS¸AW BUKOWSKI 

zdj. Wojciech Basiƒski, Romuald St´pniewski

Komu s∏u˝y Policja?
Wk∏ad polskiej Policji w ˝ycie spo∏eczne polega g∏ównie na prowadzeniu
Êledztw i dochodzeƒ. Zapobieganie przest´pczoÊci, utrzymanie porzàdku
publicznego, spokoju, a przede wszystkim pomoc obywatelowi sà
traktowane w najlepszym razie jako zadania dodatkowe, odrywajàce
funkcjonariuszy od „prawdziwej” pracy.
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P arlamentarna kampania wyborcza ju˝

za nami. Policja zachowywa∏a si´ przy-

zwoicie. Nie liczàc dwóch wpadek zwiàz-

kowców. Najpierw ca∏y NSZZP znalaz∏

si´ w koalicji z... Samoobronà. Ale wierzy-

my przewodniczàcemu, ˝e sta∏o si´ to

przypadkowo, bez jego wiedzy i woli.

Zresztà koalicja rozsypa∏a si´ przed wybo-

rami... Póêniej pewnej znanej pos∏ance

z Wielkopolski pomóg∏ dostaç si´ do Sej-

mu lokalny zwiàzkowiec. Trzeba przy-

znaç, ˝e broni∏ szlachetnej sprawy – eme-

rytur mundurowych – po wypowiedzi jed-

nego z partyjnych ekspertów, który chcia∏

je obni˝aç o 50 proc. Zwiàzkowiec z Po-

znania wskaza∏ w piÊmie rozes∏anym

do jednostek, ˝e jedynym gwarantem

mundurowych emerytur jest... pani Kry-

sia. Bez komentarza. 

I to wszystko. Generalnie zwyci´˝y∏a

wi´c apolitycznoÊç. 

Rzutem na taÊm´ Ryszard Kalisz wy-

stàpi∏ do ministra finansów, aby ten ∏a-

skawie w przysz∏ym roku przyzna∏ poli-

cjantom podwy˝k´ do 2,03 mno˝nika,

czyli Êrednio o 70 z∏. W tym czasie prezy-

dent za∏atwi∏ ˝o∏nierzom podwy˝k´

do 2,11 tego samego mno˝nika. Jak

do tego wszystkiego odniesie si´ nowy

Sejm? Zobaczymy.

Na korytarzach KGP s∏ychaç o nadcho-

dzàcych zmianach. Wi´kszoÊç kandyda-

tów do ró˝nych stanowisk anonsowali-

Êmy w tej rubryce ju˝ przed kilkoma

miesiàcami. W szpicy peletonu po ˝ó∏tà

koszulk´ lidera jadà nadinspektorzy: 

Rapacki, Siewierski i Szczerbak oraz...

genera∏ Marek Bieƒkowski – by∏y szef

Stra˝y Granicznej, który, z du˝ymi suk-

cesami, w latach 1997–2001 dowodzi∏ tà

formacjà. Pu∏kownik Polko zbyt wyrazi-

Êcie prezentowa∏ swoje sympatie, aby 

teraz liczyç si´ w wyÊcigu do apolitycz-

nego stanowiska.

Na swoim forum (www.ifp.pl) policjan-

ci wieszczà bliski koniec niektórym „01”,

opisujàc wyczyny ich pupili. Jeden taki,

zast´pca komendanta miejskiego (pew-

nie ISOludek), za˝àda∏ od swoich pod-

w∏adnych, aby natychmiast podnieÊli

„wskaêniki ujawnialnoÊci sprawców wy-

kroczeƒ”. Innymi s∏owy, majà strzelaç

do ludzi z mandatów, a nie tak sobie 

„∏aziç” i tylko pilnowaç porzàdku. Bo sta-

tystyka rzecz Êwi´ta i aby Policja ros∏a 

w si∏´, wskaêniki muszà jechaç windà

do nieba, jak Mandaryna w Sopocie. ■
PAWE¸ BIEDZIAK

zdj. autor
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Policyjny emeryt z... lubi doradzaç aktualnie rzàdzàcym,
a opowieÊci o jego rzekomym podobieƒstwie do choràgiewki sà
mocno przesadzone. Kto to? Czekamy na odpowiedzi.

Windà do nieba
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Utworzenie fundacji by∏o sp∏aceniem d∏ugu? Prze˝y∏a
Pani straszny wypadek, nie pierwszy zresztà w ˝yciu...

– W 1998 roku nie uda∏o mi si´ przejechaç skrzy˝o-

wania na trasie wylotowej z Warszawy do Krakowa. Ka-

maz wbi∏ si´ w mojà mazd´. Jego szoferk´ mia∏am

na tylnym siedzeniu, ko∏a w baga˝niku, z mojego sa-

mochodu nie zosta∏o nic. Ja ocala∏am. Od przyby∏ych

na miejsce policjantów dowiedzia∏am si´, ˝e co kilka

dni ginie tu cz∏owiek. Za darowane ˝ycie obieca∏am,

˝e zajm´ si´ tà sprawà. Rok póêniej z prawdziwym

wzruszeniem uruchamia∏am Êwiat∏a sygnalizacyjne

na niebezpiecznym skrzy˝owaniu.

Ale nie poprzesta∏a Pani na tym.
– Zdecydowa∏am, ˝e trzeba dzia∏aç systemowo. 

Zatem fundacja.

Od idei do realizacji up∏yn´∏o kilka lat.
– Tak. Nie jest to wszystko proste w naszych warun-

kach. Marzeniem by∏o zintegrowaç wysi∏ki wielu ludzi

i organizacji dzia∏ajàcych na w∏asnà r´k´. 

Promowa∏a Pani odblaskowe elementy ubioru dla 
pieszych i rowerzystów. 

– Bo to szalenie wa˝ne! Cz∏owiek bez ,,odblasku’’

jest widoczny w Êwiat∏ach samochodu z odleg∏o-

Êci 20–30 metrów, wyposa˝ony w ,,odblask’’ dobrej ja-

koÊci ze 150–300. Ale fundacja zaj´∏a si´ te˝ pomocà

rzeczowà i finansowà dla ofiar wypadków, finansowa-

niem kosztownych protez dla dzieci i m∏odzie˝y, fun-

dowaniem szpitalom sprz´tu medycznego, propago-

waniem w mediach bezpiecznych zachowaƒ na dro-

dze. Odkr´ci∏am kran, a tu si´ wyla∏ prawdziwy wodo-

spad problemów. Z∏e drogi, brak obwodnic, brak Êwia-

te∏, fatalnie wyprofilowane zakr´ty, nieodpowiednia

organizacja ruchu, niedouczeni kierowcy, agresja

na drodze itp., itd.

A naprzeciwko Pani. Samotnie? Z motykà na s∏oƒce?
– To nie tak. Dzia∏am razem z Policjà. Mam tam

wielu dobrych znajomych, przyjació∏. Na poczàtku

musia∏am wiele si´ nauczyç  i wybraç  najwa˝niejsze

cele dla fundacji. Ciesz´ si´, ˝e temat ,,odblasków’’

móg∏ dzi´ki scenarzystce, pani Ilonie ¸epkowskiej,

pojawiç si´ w serialu ,,M jak mi∏oÊç’’ oglàdanym

przez 12 milionów telewidzów. Malutki ,,odblask’’,

wartoÊci jednego pàczka czy coca-coli, mo˝e przecie˝

uratowaç ˝ycie.

Krople, które drà˝à ska∏´...
– Najszcz´Êliwsza jestem, gdy dowiaduj´ si´, ˝e

po jakiejÊ naszej „zmasowanej akcji” terenowej trwale

spada tam liczba wypadków z udzia∏em dzieci i m∏o-

dzie˝y.

Próbowa∏a Pani zach´ciç inne znane osoby do naÊladow-
nictwa? 

– Bez powodzenia. Du˝o dobrego moglibyÊmy 

razem zrobiç. Rozumiem, ˝e to trudna decyzja, bo mu-

sia∏am poÊwi´ciç czas i w∏asne pieniàdze. Nigdy jed-

nak nie jesteÊmy tak biedni, ˝eby nie móc si´ podzie-

liç z innymi. Tak mawia∏a moja mama.

Korzysta Pani ze swego prawa jazdy blisko 30 lat. Jakim
jest Pani kierowcà?

– Przejecha∏am ka˝dà dziur´ w Polsce, pó∏ Afryki

i 40 tysi´cy kilometrów w USA. Wygrywa∏am rajdy.

Wraz z nabywanym doÊwiadczeniem uczy∏am si´ te˝

pokory. Bezpieczeƒstwo przede wszystkim. Oddzia-

∏ujmy na co dzieƒ w∏asnym przyk∏adem: zak∏adajmy

kaski rowerowe, a nie tylko wymagajmy tego od dzie-

ci, zapinajmy pasy (te z ty∏u te˝!) w samochodzie. 

Dotyczy to równie˝, a mo˝e przede wszystkim, 

policjantów.

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■
JOLANTA ÂLIFIERZ

zdj. Ma∏gorzata Iwanicka

Dorota Staliƒska. Kobieta dynamit. Opiekuƒcza matka. 
Odtwórczyni pami´tnych ról filmowych i teatralnych. Jej monodram
„Zgaga” od lat przyciàga komplety widzów. Autorka piosenek i kilku
tomików wierszy. Prócz tego maluje, Êpiewa i promuje zdrowy styl ˝ycia. 
W 2001 roku za∏o˝y∏a fundacj´ „Nadzieja” zajmujàcà si´
bezpieczeƒstwem w ruchu drogowym.

Dalej zajechaç
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Uchwyceni

Jak przygoda to tylko w... Iranie

Lustereczko, powiedz przecie...

Sto∏eczna nadchodzi?
zdj. Damian Burzykowski  ,,Fakt”

Czekamy
na podobne zdj´cia:

gazeta.foto@policja.gov.pl

– Hej! Nie by∏o tak êle
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