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.TYLKO SŁUŻBA.
Kryminalistyka
Placówki kryminalistyki – do końca tego roku problem z LK 
ma być rozwiązany
Algorytm w sprawie zwierząt
Wrażliwość potrzebna od zaraz – od tego będzie zależeć, czy 
uda się ukarać sprawcę znęcania się nad zwierzętami
Mundurowy savoir-vivre
Bagaż – kiedy, jaki, gdzie – policjant w mundurze ma obowiązek
zachowywać się godnie

.POLICYJNY PITAWAL.
Przestępczość pogranicza
Banda Fiodora – napad pod Siniawką

.TYLKO SŁUŻBA.
Ruch drogowy
Prosto z drogi
Bezbronni piesi; Akcja „Uwaga! Czerwone!”; Korekta taryfikatora;
Ustawa o kierujących

.PAMIĘĆ.
Skarga katyńska
Najważniejsza sprawa w życiu – rozmowa z dr. Ireneuszem
Kamińskim, pełnomocnikiem prawnym krewnych ofiar zbrodni
katyńskiej w postępowaniu przed trybunałem w Strasburgu

.PRAWO.
Bezpieczeństwo osobowe w Policji
Poświadczenie bezpieczeństwa – tu bierze swój początek 
i znajduje finał organizacja systemu ochrony informacji
niejawnych

.OBOK NAS.
Centrum szkoleniowe
Niebanalny pomysł – Warszawskie Centrum Szkoleniowe
Strzelectwa, Ratownictwa i Zarządzania Sytuacją Kryzysową

.ROZRYWKA.
Recenzja
Kronika czarnkowskiej policji – „Dzieje policji na terenie
Czarnkowa i powiatu”
Proces musi trwać
Warszawa w uścisku paragrafu – rozmowa z Heleną Kowalik,
dziennikarką, autorką zbiorów reportaży
Za słupem stał gangster – fragment reportażu Heleny Kowalik
z książki „Warszawa kryminalna”

.KRAJ.
Rozmaitości
Za krzywdy moralne; LIVESAVER w Warszawie; Złote Blachy
2010; Dotacje na sport; W Łodzi są fair; Siódmy DBI w Polsce

.STRZAŁ OSTRZEGAWCZY.
Mandat dla samego siebie
Bez wyraźnej przyczyny? – nie chodziło o nieprawidłowości, 
a o... prywatę
Co zostaje z filozofii mierników – rozmowa z Małgorzatą
Chmielewską, naczelnik Wydziału Psychologów Policyjnych 
System Wczesnej Interwencji 
Nim będzie naprawdę źle – SWI to narzędzie zarządzania, które
pozwoli zdiagnozować potencjalne nieprawidłowości, nim urosną
do groźnych rozmiarów

.BADANIA.
Wyniki ankiety
Satysfakcja z pracy – zadowolenie przeciętne

.TYLKO SŁUŻBA.
Złoty Telefon 2010
Komendant i jego ludzie – wyróżnienie przyznawane przez
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
otrzymali policjanci z Chojnic

.PRAWO.
Projekty i zmiany 
Na zwolnieniu – 80 proc. – projekt MSWiA
Nowelizacja ustawy o broni i amunicji – nowe zasady wydawania
pozwoleń na broń

.OBOK NAS.
Polityka antynarkotykowa
Narkotyki po szwajcarsku – podejście Szwajcarów do osób
uzależnionych od narkotyków
Zrozumieć ludzkie cierpienie – rozmowa z Rogerem Flurym,
starszym analitykiem Komendy Głównej Szwajcarskiej Policji
Kryminalnej

.TYLKO SŁUŻBA.
Przestępczość narkotykowa
Walka strukturalna – działanie wyspecjalizowanych struktur
antynarkotykowych w Policji przynosi efekty
Ochrona praw człowieka
Po pierwsze człowiek – rozmowa z Krzysztofem Łaszkiewiczem,
pełnomocnikiem komendanta głównego Policji ds. ochrony praw
człowieka
W terenie już szkolą – warsztaty dla słuchaczy kursu
podstawowego o LGBT

.WYROK.
Sprawa zabójstwa Andrzeja Struja
Wina i kara – sprawcy śmierci warszawskiego policjanta skazani
na 25 i 15 lat pozbawienia wolnosci zdjęcia na okładce Przemysław Kacak i Andrzej Mitura

Uwaga Czytelnicy!
Nowe zasady prenumeraty miesięcznika 
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Za krzyw dy mo ral ne
Po stę po wa nie prze ciw ko Wła dy sła wo wi Szcze kli ko wi, by łe mu

ko men dan to wi Po li cji z Bia łej Pod la skiej, trwa ło w su mie dzie -

więć lat. W grud niu 2001 r. zo stał za trzy ma ny pod za rzu tem przy -

ję cia ła pów ki od prze stęp ców. Pięć mie się cy spę dził w aresz cie,

z któ re go wy szedł za kau cją. W 2007 r. zo stał unie win nio ny, a rok

póź niej sąd okrę go wy utrzy mał to orze cze nie w mo cy. Sąd za rzu -

cił lu bel skiej pro ku ra tu rze licz ne nie do cią gnię cia, błę dy, a na wet

stron ni czość, da wa nie wia ry tyl ko ze zna niom ob cią ża ją cym po li -

cjan ta. Je den ze świad ków przy znał, że w za mian za ze zna nia ob -

cią ża ją ce Szcze kli ka uzy ska umo rze nie to czą cych się prze ciw

nie mu śledztw. 

Uwol nio ny od za rzu tów pra wo moc nym wy ro kiem są du Wła dy -

sław Szcze klik wy stą pił o 100 tys. zł od szko do wa nia za po nie sio -

ne stra ty i 700 tys. za dość uczy nie nia za krzyw dy mo ral ne, ja kich

do znał na sku tek nie słusz ne go oskar że nia i aresz to wa nia, w tym

za zła ma nie ka rie ry w Po li cji.

Sąd Okrę go wy w Lu bli nie we wrze śniu 2010 r. przy znał mu 200

tys. zł za dość uczy nie nia za nie słusz ne aresz to wa nie. Szcze klik

od wo łał się: Sąd Ape la cyj ny w Lu bli nie czę ścio wo uznał tę ape -

la cję i zwięk szył za są dzo ną kwo tę do 400 tys. zło tych. 

– Ta kie roz strzy gnię cie mnie sa tys fak cjo nu je – po wie dział Wła -

dy sław Szcze klik. – Cie szę się, że po ty lu la tach mo gę wresz cie

za mknąć tę spra wę i po wie dzieć „spo cznĳ”. �

ELŻ BIE TA SI TEK

W Ło dzi są fa ir
28 stycz nia br. pod se kre tarz sta nu w MSWiA

Adam Ra pac ki pod pi sał w Ło dzi po ro zu mie nie

o kon ty nu acji pro jek tu Je stem fa ir, skie ro wa ne -

go do na sto lat ków z łódz kich gim na zjów i pro -

mu ją ce go za sa dy fa ir play na bo isku, sta dio nie

oraz w ży ciu. Pro gram ru szył na po cząt ku lu te -

go i jest kon ty nu acją pro gra mu pi lo ta żo we go,

któ ry zre ali zo wa no w ub.r. w czte rech łódz kich

szko łach pod sta wo wych. 

Dru ga edy cja po trwa od lu te go do koń ca wrze śnia. Za ję cia bę dą

pro wa dzo ne wśród uczniów klas pierw szych z 55 łódz kich gim na -

zjów i obej mą m.in. warsz ta ty edu ka cyj ne oraz spo tka nia z po li cjan -

ta mi, w trak cie któ rych bę dą po ru sza ne te ma ty po sza no wa nia in nych

kul tur, re li gii i ras oraz kul tu ral ne go do pin gu w spo rcie z sza cun kiem

dla dru giej dru ży ny. Mło dzież spo tka się też z pił ka rza mi ŁKS i Wi -

dze wa, od bę dą się tur nie je pił ki noż nej oraz kon kur sy na naj lep szy

do ping spor to wy zgod ny z za sa da mi fa ir play. 

Pro wa dzo ne są tak że roz mo wy z mia sta mi part ner ski mi: Chem -

nitz (Niem cy) i Man che ster (Wiel ka Bry ta nia), aby pod czas te go -

rocz nych wa ka cji w ra mach pro gra mu Je stem fa ir od był się

mię dzy na ro do wy tur niej z udzia łem mło dzie ży pol skiej, nie miec kiej

i an giel skiej. Pro jekt jest rów nież pro mo wa ny przez Ra dę Bez pie -

czeń stwa Im prez Spor to wych (jej pra ca mi kie ru je wi ce mi ni ster Ra -

pac ki) i zo stał wpi sa ny do rzą do we go pro gra mu Ra zem bez piecz niej.
W ak cję za an ga żo wa ły się tak że: Pol ski Ko mi tet Olim pĳ ski, łódz ka

KMP i straż miej ska, łódz kie klu by pił kar skie, me dia oraz sto wa rzy -

sze nia i or ga ni za cje po za rzą do we pro mu ją ce to le ran cję. Dzię ki po ro -

zu mie niu in sty tu cji bę dzie moż li we wnio sko wa nie o po zy ska nie

fi nan so wych środ ków unĳ nych na jej re ali za cję. �

AW
zdj. KWP w Ło dzi

LI FE SA VER w War sza wie
W dniach 16–17 lu te go br. w War sza wie go ści ła de le ga cja przed sta -

wi cie li kie row nic twa Eu ro pej skiej Or ga ni za cji Po li cji Ru chu Dro go -

we go Ti spol, uczest ni czą cych w se mi na rium zwią za nym z pro jek tem

LI FE SA VER. Na jej cze le sta li: se kre tarz ge ne ral ny Ti spol Ian Ha mill

(eme ry to wa ny po li cjant rd z Ir lan dii) oraz Ro ar Lar sen, pre zy dent

Ti spol (za stęp ca sze fa po li cji rd w Nor we gii). Pod czas dwu dnio we go

spo tka nia z udzia łem przed sta wi cie li kie row nic twa pol skiej Po li cji,

re sor tów spraw we wnętrz nych, spra wie dli wo ści, in fra struk tu ry, Biu -

ra Ru chu Dro go we go KGP, In sty tu tu Trans por tu Sa mo cho do we go,

uczel ni wyż szych, sto wa rzy szeń i fun da cji zaj mu ją cych się pro ble ma -

ty ką brd, omó wio no stra te gię dzia łań w za kre sie pod no sze nia bez -

pie czeń stwa na dro gach Eu ro py.

Obec ny stan bez pie czeń stwa ru chu dro go we go w Pol sce oraz wy -

stę pu ją ce za gro że nia przed sta wił insp. Ma rek Fi dos, dy rek tor Biu ra

Ru chu Dro go we go KGP. Se kre tarz ge ne ral ny Ti spol Ian Ha mill 

sku pił się na dzia ła niach ra tu ją cych ży cie na dro gach. Dys ku to wa no

rów nież o pro ble mach in te gra cji dzia łań na rzecz po pra wy bez pie -

czeń stwa ru chu dro go we go w Eu ro pie, kon cen tru jąc się na zja wi skach

na ru szeń li mi tów pręd ko ści, jaz dy po al ko ho lu lub środ kach odu rza -

ją cych oraz na nie za pi na niu pa sów bez pie czeń stwa. �

J. Pac.

Do ta cje na sport
Lu to wy tekst o spo rcie w Po li cji za in te re so wał wie lu czy tel ni ków.

Szcze gól nie kwe stia fi nan so wa nia. Po sta no wi li śmy spraw dzić, gdzie

są owe 874 tys. zł, któ re na kul tu rę fi zycz ną mia ła otrzy my wać Po li -

cja z MSWiA. 

– Do ta cja fak tycz nie by ła, ale pa rę lat te mu – mó wi za stęp ca dy -

rek to ra Biu ra Kadr i Szko le nia mł. insp. Ja cek Gil. – Pra wie rok za ję -

ło mi, aby tę do ta cję prze kształ cić w ten spo sób, aby pie nią dze nie

szły na Gwar dię, ale po żyt ko wa ne by ły na do sko na le nie za wo do we.

Ta kie wspar cie do sta wa li ko men dan ci miej scy i po wia to wi. Od

2009 r. już tych pie nię dzy nie mie li śmy. One do mnie nie do cie ra ły. 

Z Wy dzia łu Bu dże tu Biu ra Fi nan sów KGP na na sze py ta nie otrzy -

ma li śmy pi smo, w któ rym czy ta my m.in.: „Za da nia z za kre su kul tu -

ry fi zycz nej w Po li cji do dnia 15 paź dzier ni ka 2010 r. wy ni ka ły

z roz po rzą dze nia mi ni stra SWiA z dn. 7 czerw ca 2006 r. (Dz.U.

nr 121, poz. 841). (…) Do 2006 r. na za da nia z za kre su kul tu ry fi -

zycz nej dla ca łej Po li cji wy dzie la na by ła kwo ta w for mie do ta cji ce -

lo wej z bu dże tu pań stwa na fi nan so wa nie lub do fi nan so wa nie za dań

zle co nych do re ali za cji sto wa rzy sze niom w wy so ko ści 1 250 tys. zł.

Z dniem wej ścia w ży cie cy to wa ne go roz po rzą dze nia środ ki na ten

cel zo sta ły za pew nio ne w ra mach wy dat ków bie żą cych Po li cji w kwo -

cie 874 tys. zł, a nie jak po przed nio w ra mach do ta cji. Ak tu al nie żad -

ne ce lo we środ ki bu dże to we nie są prze ka zy wa ne przez MSWiA na

re ali za cję za dań z za kre su kul tu ry fi zycz nej w Po li cji”. 

Mó wiąc pro ściej: do 2006 r. po li cja otrzy my wa ła z MSWiA 1 250

tys. zł na sport w Po li cji, przy czym środ ki te prze zna cza ne by ły tak -

że na za da nia zle co ne re ali zo wa ne przez sto wa rzy sze nia. Od 2006 r.

– po wej ściu w ży cie roz po rzą dze nia MSWiA z dnia 7 czerw ca 2006 r.

w spra wie za dań z za kre su kul tu ry fi zycz nej re ali zo wa nych w Po li cji

– pie nią dze na sport nie by ły już prze ka zy wa ne w for mie do ta cji, tyl -

ko by ły uwzględ nia ne w bu dże cie Po li cji. Zmie ni ła się tak że kwo ta,

co praw da zmniej szo no ją z 1 250 tys. zł do 874 tys., ale wy łą czo no

z niej do ta cje na sto wa rzy sze nia. 

Ty le teo ria. W prak ty ce za bez pie cze nie fi nan so we kul tu ry fi zycz -

nej w Po li cji zde rzy ło się z trud ną sy tu acją fi nan so wą pań stwa.

Zmniej sze nie bu dże tu Po li cji zmniej sza au to ma tycz nie środ ki prze -

zna czo ne pier wot nie na sport w Po li cji.
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– Nie ma my żad nych re zerw prze ka zy wa nych na sport w Po li cji –

do da je Eli za Wój cik, dy rek tor Biu ra Fi nan sów KGP. – Mu si my sa mi

ta kie środ ki w ra mach wła sne go bu dże tu pró bo wać wy go spo da ro wać.

War to za uwa żyć, że bu dżet wy dat ków rze czo wych Po li cji zo stał

zmniej szo ny z 1,2 mld zł w 2008 r. do 830 mln zł w 2010 r., a z ewi -

den cji fi nan so wo -księ go wej wy ni ka, że w 2010 r. wy dat ko wa no

na sport oko ło 650 tys. zł. 

Obec ny rok po wi nien być lep szy pod tym wzglę dem, gdyż bu dżet

Po li cji w za kre sie wy dat ków rze czo wych (bie żą cych) za pla no wa no

w wy so ko ści 1 213 293 tys. zł. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

Zło te Bla chy 2010
Ko ali cja An ty pi rac ka po raz 13. przy zna ła Zło te

Bla chy – na gro dy za zwal cza nie pi rac twa. W tym

ro ku otrzy ma li je po li cjan ci z ko mend w Lu bli -

nie, Ka to wi cach i Ko sza li nie. W ub.r. wsz czę to

po nad 2,2 tys. po stę po wań przy go to waw czych

do ty czą cych na ru sze nia praw au tor skich, za bez -

pie czo no po nad 33 tys. płyt CD i DVD z fil ma mi

i nie mal 17 tys. płyt z mu zy ką, pra wie

20 tys. no śni ków z opro gra mo wa niem kom pu te ro wym i po nad 2 tys.

kon so li do gier. Usta lo no też 349 osób do ko nu ją cych prze stępstw

za po mo cą in ter ne tu. 

Jed nost ki, któ re w 2010 r. po dej mo wa ły naj bar dziej efek tyw ne dzia -

ła nia, ujaw nia jąc i zwal cza jąc kra dzie że praw wła sno ści in te lek tu al nej,

na gro dzo no Zło ty mi Bla cha mi 2010. Są to: Wy dzia ły dw. z Prze stęp czo -

ścią Go spo dar czą lu bel skiej i ślą skiej KWP oraz Wy dział dw. z Ko rup -

cją i Prze stęp czo ścią Go spo dar czą KMP w Ko sza li nie. Na gro dy

przed sta wi cie lom tych ko mend wrę czy li Agniesz ka Po pie le wicz

i Krzysz tof Ka sow ski K.A.S.A.

W ra por cie prze sła nym w kwiet niu ub.r. do Am ba sa dy RP w Wa -

szyng to nie Biu ro Przed sta wi cie la Han dlu USA do ce ni ło pol skie or ga -

ny ści ga nia, w tym Po li cję, za co raz lep sze eg ze kwo wa nie praw

wła sno ści in te lek tu al nej, zwal cza nie pi rac twa in ter ne to we go, ogra ni -

cza nie do stę pu do to wa rów z nie le gal nej pro duk cji oraz po pra wę

współ pra cy z po sia da cza mi praw wła sno ści in te lek tu al nej. Szef te go

Biu ra, am ba sa dor Ron Kirk, zde cy do wał też o usu nię ciu Pol ski z tzw.

Watch List, czy li li sty państw mo ni to ro wa nych pod ką tem na ru szeń

praw wła sno ści in te lek tu al nej. �

AW
zdj. An drzej Mi tu ra

Siód my DBI w Pol sce
Od 2005 r. ob cho dzi my w Pol sce Dzień Bez piecz ne go In ter ne tu

(DBI) usta no wio ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską. Te go rocz ne głów ne ob -

cho dy od by wa ły się 8 lu te go pod ha słem In ter net to wię cej niż za ba wa. To
Two je ży cie. Na war szaw skiej kon fe ren cji, zor ga ni zo wa nej przez Fun da -

cję Dzie ci Ni czy je oraz Na uko wą i Aka de mic ką Sieć Kom pu te ro wą

(NASK), za pre zen to wa no no we ma te ria ły edu ka cyj ne W Sie ci: 20-mi nu -

to we wi deo sty li zo wa ne na pro gram talk -show, któ ry pro wa dzi pio sen kar -

ka Ewa Far na. Film uzu peł nia ją sce na riu sze za jęć do ty czą cych

bez pie czeń stwa w in ter ne cie – dzię ki te mu na uczy cie le, ro dzi ce, po li -

cjan ci i wo lon ta riu sze mo gą cie ka wie po pro wa dzić za ję cia dla mło dzie -

ży w wie ku 13–16 lat (ma te ria ły opra co wa ły fir ma Mi cro soft i Fun da cja

Dzie ci Ni czy je, a pa tro nat nad ni mi ob jął ko men dant głów ny Po li cji).

Ale nie tyl ko w War sza wie ob cho dzo no DBI – do go rzow skiej ko men -

dy wo je wódz kiej przy szło nie mal 100 dzie ci. Po li cjan ci prze ka za li im za -

sa dy bez piecz ne go po ru sza nia się w in ter ne cie, a opie ku nów za po zna li

z pro ce du ra mi współ pra cy szkół z Po li cją w sy tu acjach za gro że nia cy ber -

prze mo cą. Za pre zen to wa no też na gro dzo ne w kon kur sie Je stem e -am ba -
sa do rem w Sie ci spo ty te le wi zyj ne zre ali zo wa ne przez gim na zja li stów

z ca łe go Lu bu skie go. 

Wy dział Pre wen cji KWP w Po zna niu i Ze spół Szkół Łącz no ści im. Ko -

per ni ka z oka zji DBI prze pro wa dzi li trze cią edy cję kon kur su fil mo we go

o bez piecznym ko rzy sta niu z in ter ne tu, w któ rym wzię ło udział 49 wiel -

ko pol skich szkół. Ogło sze nie wy ni ków, wrę cze nie na gród i pre zen ta cja

naj cie kaw szych prac kon kur so wych od by ły się 14 lu te go w Sta rym Bro -

wa rze (na zdjęciu). 

Po znań ski Ze spół Szkół Łącz no ści re ali zu je też warsz ta ty dla mło dych

re ży se rów, któ re uczą two rze nia sce na riu sza i krę ce nia fil mów krót ko -

metra żo wych. W mar cu lau re aci te go rocz nej edy cji kon kur su od wie dzą

plan zdję cio wy, by po ob ser wo wać pra cę za wo dow ców, a w kwiet niu pla -

no wa na jest kon fe ren cja po świę co na pro ble mom wir tu al nej spo łecz no -

ści z udzia łem m.in. so cjo lo gów, psy cho lo gów, me dio znaw ców oraz

in for ma ty ków, któ rej ad re sa ta mi są dy rek to rzy szkół, na uczy cie le i pe da -

go dzy. 

Jak po ka zu ją ba da nia z 2010 r. (prze pro wa dzo ne w 25 kra jach UE

z udzia łem po nad 25 tys. dzie ci w wie ku od 9 do 16 lat oraz z jed nym

z ro dzi ców każ de go ba da ne go), dzie ci za czy na ją ko rzy stać z in ter ne tu

w co raz młod szym wie ku – w Pol sce prze cięt ny wiek pierw sze go lo go -

wa nia do sie ci to 9 lat. Przy naj mniej raz na ty dzień 98 proc. pol skich

dzie ci lo gu je się do in ter ne tu, co dzien nie – 74 proc., a raz lub dwa ra zy

w ty go dniu – 24 proc. Po nad 87 proc. dzie ci ko rzy sta z in ter ne tu w do -

mu, a 63 proc. w szko le. Aż 59 proc. z nich ma swój pro fil w ser wi sach

spo łecz no ścio wych, a 11 proc. pro wa dzi blo gi.

12 proc. eu ro pej skich na sto lat ków za de kla ro wa ło, że coś je w in ter -

ne cie za nie po ko iło lub spra wi ło, że po czu ły się nie przy jem nie: 14 proc.

tej gru py wi dzia ło w sie ci tre ści o cha rak te rze por no gra ficz nym, 6 proc.

otrzy ma ło przy kre lub zło śli we wia do mo ści o na pa stli wym cha rak te rze,

a 3 proc. przy zna ło się do wy sła nia ta kich tre ści. Jed na trze cia ko re spon -

do wa ła z kimś po zna nym w sie ci, a 9 proc. spo tka ło się z ta ką oso bą. �

AW
zdj. KWP w Po zna niu
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Noc z 2 na 3 grud nia 2010 ro ku, godz. 1.35. Pa -

trol w skła dzie sierż. sztab. An drzej T. i sierż.

Ra fał G. wi dzi dwóch lu dzi prze cho dzą cych

przez to ry ko le jo we w nie do zwo lo nym miej scu.

Pierw szy ru sza za ni mi, ko le ga pró bu je za mknąć im

dro gę uciecz ki od dru giej stro ny. Spraw cy wy kro cze -

nia umy ka ją jed nak bez kar nie. Sierż. sztab. An drzej

T. uzna je, że w po go ni za ni mi rów nież prze kro czył

to ro wi sko w nie do zwo lo nym miej scu i de cy du je się

na uka ra nie sa me go sie bie man da tem kar nym kre -

dy to wa nym w wy so ko ści 20 zł.

Trzy dni póź niej o ku rio zal nej sy tu acji trą bią nie -

mal wszyst kie me dia. W jej kon tek ście za czy na ją się

pra so we do nie sie nia o „man da tach sta ty stycz nych”

i na ci skach w Po li cji na wy ni ki za wszel ką ce nę.

CZAS NA KON TRO LE
Do KPP w Bia ło gar dzie uda je się ze spół z Biu ra Kon -

tro li KGP, któ ry pro wa dzi kon tro lę w try bie uprosz -

czo nym. Wła sne czyn no ści w tej spra wie re ali zu je

tak że Wy dział Kon tro li KWP w Szcze ci nie. Kon tro -

le rzy prze glą da ją: pro to ko ły z od praw w ko men dach

wo je wódz kiej i po wia to wej, no tat ki bia ło gardz kich

dy żur nych przyj mu ją cych mel dun ki od pa tro li oraz

za pi sy roz li cza ją cych po służ bach, no tat ni ki służ bo -

we po li cjan tów. Roz ma wia ją z sierż. sztab. An drze -

jem T., jego ko le ga mi, prze ło żo ny mi bez po śred ni mi

i wyż sze go szcze bla. Ofi cjal ne za da nie: wy ja śnić

przy czy ny. W prak ty ce, przede wszyst kim, spraw -

dzić: by ły na ci ski czy nie?

Wy ni ki usta leń ze spo łu z KGP oraz Wy dzia łu Kon -

tro li KWP są zbież ne.

– W uwa gach za pi sy wa nych z od praw do służ by

w wy bra nych lo so wo 14 no tat ni kach służ bo wych po -

li cjan tów wy dzia łu, w któ rym pra cu je sierż. sztab.

An drzej T., nie zna leź li śmy śla du na te mat wy zna -

cza nia za dań po le ga ją cych na zwięk sze niu licz by na -

kła da nych man da tów ani, tym bardziej, ustalania

limitów w tym zakresie – mówi nad kom. Ar ka diusz

Ku ja wa z Biu ra Kon tro li KGP. – Spraw dzi li śmy też

uwa gi po roz li cza niu służb. Naj czę ściej funk cjo na -

riu szy roz li cza mł. asp. Krzysz tof Grzyb, kie row nik

ogni wa pa tro lo wo -in ter wen cyj ne go. Prze ana li zo wa -

li śmy 161 je go za pi sów z okre su od 1 stycz nia do 10

grud nia 2010 ro ku. Zna leź li śmy 16 kry tycz nych

wzmia nek: „brak efek tyw no ści”, „ma ła efek tyw -

ność” oraz dwie dłuż sze uwa gi, w tym jed ną: „nie do -

pusz czal ne jest, aby w ciągu 8 go dzin służ by ni ko go

nie wy le gi ty mo wa no”. Te ostatnie oceniono

wprawdzie negatywnie, ale trud no uznać je za na ci -

ski. Tak że w żad nym pro to ko le z od praw, czy to

w ko men dzie wo je wódz kiej, czy po wia to wej, czy ka -

dry kie row ni czej, czy po li cjan tów do służ by nie zna -

leź li śmy ja kichś słów o li mi tach, nor mach,

ko niecz no ści zwięk sze nia licz by wy sta wio nych man -

da tów. Rów nież pod czas roz mów po li cjan ci z Bia ło -

gar du za prze cza li, by – jak su ge ro wa ły me dia

– ist nia ła ja kaś nor ma dzien na wy ma ga ją ca na ło że -

nia przy naj mniej jed ne go man da tu pod czas służ by.

Ko men dan ta KPP w Bia ło gar dzie pod insp. Pio tra

Kra kow skie go to nie dzi wi. Nie cze ka jąc na usta le -

nia po kon trol ne, spo tkał się ze wszyst kimi po li cjan -

ta mi wy dzia łu, w któ rym słu ży sierż. sztab. An drzej

T. Sam, bez na czel ni ka i kie row ni ków po szcze gól -

nych ko mó rek or ga ni za cyj nych wy dzia łu.

– Chcia łem, by mie li swo bo dę wy po wie dzi, nie

czu li się skrę po wa ni obec no ścią swo ich bez po śred -

nich prze ło żo nych – mó wi ko men dant Kra kow ski. –

Nie usły sza łem, że by ktoś wy wie rał na nich na ci ski,

okre ślał nor my.

NIE NA PO TKA NO ZA PI SÓW
W pro to ko le po kon trol nym funk cjo na riu szy Biu ra

Kon tro li KGP moż na zna leźć m.in. stwier dze nie:

Nie na po tka no za pi sów wska zu ją cych na za da nio wa -
nie po li cjan tów ukie run ko wa ne na na kła da nie man da -
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Bez wyraźnej
przyczyny?
Sierż. sztab. Andrzej T. z KPP w Białogardzie wie, że się wygłupił; chciałby cofnąć czas. Do dziś nie potrafi
wyjaśnić przełożonym, kolegom ani nawet sobie, czemu sam na siebie nałożył mandat karny. Nie wiadomo też, 
kto „sprzedał” mediom informację o tym fakcie. Przynajmniej oficjalnie, bo tak naprawę to tajemnica poliszynela.
Wiadomo kto, wiadomo dlaczego. Nie chodziło bynajmniej o zatroskanie nieprawidłowościami, a o prywatę.
Mówiąc wprost – zemstę na komendancie białogardzkiej komendy.
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tów kar nych na spraw ców wy kro czeń. Po le co no zwięk -
szyć efek tyw ność służ by po przez: zwięk sze nie licz by
osób le gi ty mo wa nych pod ką tem ty po wa nia ewen tu al -
nych spraw ców prze stępstw i wy kro czeń ze zwięk szo ną
uwa gą na oko licz no ści ich le gi ty mo wa nia (...).

Rów no cze śnie jed nak asp. sztab. Jó zef Czar nec ki,

któ ry fe ral ne go dnia roz li czał sierż. sztab. An drze ja

T. po służ bie, oświadczył kon tro le rom: Po roz py ta -
niu  go na oko licz ność na ło że nia man da tu stwier dził, iż
nie ma żad nych wy ni ków w na ło żo nych man da tach
i aby prze ło że ni nie cze pia li się je go, sam so bie na ło żył
man dat kar ny kre dy to wa ny.

Po ze sta wie niu tych dwóch stwier dzeń nie spo sób

oprzeć się wra że niu, że – choć „za pi sów” nie by ło

i ofi cjal ne go „za da nio wa nia” po li cjan tów na na kła -

da nie man da tów nie stwier dzo no – coś jed nak by ło

na rze czy. Nie ofi cjal ne, ust ne na ci ski na pod wład -

nych przez prze ło żo nych ko lej nych szcze bli na uzy -

ski wa nie okre ślo nych li mi tów, by sta ty sty ka do brze

wy glą da ła?

– Spo rzą dza jąc wnio ski po kon tro li, nie mo że my

opie rać się na do my słach, je dy nie na fak tach, a te

jed no znacz nie świad czą, że ani norm, ani na ci sków

nie by ło – mó wi nad kom. Ku ja wa.

Rów nież bia ło gardz ki ko men dant nie przy sta je

na te zę o nie ofi cjal nych na ci skach.

– Nic ta kie go nie mia ło miej sca – twier dzi pod -

insp. Kra kow ski. – Wy ni ków służ by nie mie rzy się

licz bą na ło żo nych man da tów, a po czu ciem bez pie -

czeń stwa wśród spo łe czeń stwa i za ufa niem, ja kim

ob da rza ono Po li cję. Tu bia ło gardz ka po li cja ma się

czym po chwa lić, co po ka za ły ostat nie ba da nia opi nii

spo łecz nej. Na rzu ca nie pod wład nym ja kichś norm,

oce nia nie, że źle pra cu ją, je śli nie na ło żą okre ślo nej

licz by man da tów na służ bie, to strze la nie so bie

w sto pę. Po za tym pod wład ni wie dzą, że pro wa dzę po li ty -

kę otwar tych drzwi. Nie trze ba się za pi sy wać na wi zy ty

u mnie. Jest spra wa, moż na przyjść. Po za dro gą służ bo wą.

Mo gli by tak zro bić, gdy by ta kie na ci ski, sprzecz ne z mo -

imi wy tycz ny mi, ist nia ły.

Z ko lei ko men dant wo je wódz ki za chod nio po mor skiej

po li cji nad insp. Woj ciech Ol bryś mó wi:

– Gdy bym ja lub kto kol wiek in ny żą dał, by funk cjo na -

riusz za koń czył służ bę z okre ślo ną licz bą osób wy le gi ty mo -

wa nych lub uka ra nych man da tem, by ło by to ewi dent ne

pro wo ko wa nie wy pa czeń. Oczy wi ście, po li cjant mu si re ago -

wać, je śli ktoś po peł nia wy kro cze nie, nie mo że od wra cać

się ple ca mi. Kwe stia, jak mo że zwró cić uwa gę. I to wszyst -

ko. Nikt nie wy ma ga od po li cjan ta, że by ka rał man da tem.

Ma peł nić służ bę tak, by w da nym miej scu nie by ło zda -

rzeń lub ra czej by ło ich jak naj mniej, bo prze cież nie mo że

mieć wpły wu na wszyst ko. Sam wy zna ję za sa dę, że czę sto

le piej po uczyć, niż ka rać man da tem. Lu dzie na praw dę czu -

ją się za wsty dze ni po peł nio ny mi wy kro cze nia mi i au ten -

tycz nie po pra wia ją się, a nie złosz czą, tak że na Po li cję, że

mu sie li za pła cić i stra ci li pie nią dze. Na każ dej na ra dzie po -

wta rzam, że mier ni ki nie są ce lem dzia ła nia Po li cji. Są tyl -

ko wskaź ni ka mi, któ re mają po ka zać, czy pod ję te przez

Po li cję dzia ła nia sys te mo we idą we wła ści wym kie run ku,

do cze go dą żyć, gdzie ewen tu al nie ma my pro blem. Nie ma

tu miej sca na ja kąś pa to lo gię, bo je śli mia ła by ona miej sce,

to za tra co ny był by sens dzia ła nia Po li cji.
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Ge ne ral ny in spek tor 
An drzej Ma te juk, 
ko men dant głów ny Po li cji:

– Nie ule ga wąt pli wo ści, że

spo łecz ne skut ki te go wy da -

rze nia są wiel kie i dla Po li cji

nie do bre. 

Na wet je śli to był żart, to

ktoś nie po my ślał o moż li wym

skut ku. To brak od po wie dzial -

no ści. Po dob na sy tu acja by ła

w Ka to wi cach. W Szko le Po li -

cji ktoś zro bił dow cip, do brze wie dząc, że

są to atra py ra dio wo zów i nie słu żą do ćwi -

czeń dy na micz nych, tyl ko sta tycz nych,

a ob śmia na zo sta ła ca ła Po li cja. Ktoś za szko -

dził tej zna ko mi tej więk szo ści po li cjan tów,

któ rzy cięż ko pra cu ją na do brą opi nię służ -

by. Je że li ko muś nie za le ży na wi ze run ku

Po li cji, to nie po wi nien tu pra co wać.

Kon tro la w Bia ło gar dzie nie wy ka za ła, by

po wo dem te go zda rze nia był na cisk

na zwięk sze nie licz by man da tów. Na te mat

roz li cza nia z man da tów w pol skiej Po li cji

mó wi się od lat. Nie ma ich ani

w mier ni kach, ani w prio ry te -

tach. Na wet dru ki spra woz daw -

cze nie za wie ra ją ta kiej po zy cji.

In for ma cje o man da tach zbie ra

się spo ra dycz nie i słu żą one tyl -

ko do ce lów sta ty stycz nych, nie

do roz li cza nia ko go kol wiek. 

Je że li mó wi my o ra cjo na li za -

cji wy dat ków, to ja się nie zga -

dzam, by ta ra cjo na li za cja po-

le ga ła na wy krę ca niu ża ró wek.

A kie dy mó wi my o sku tecz no ści dzia ła nia

po li cjan tów, to nie o licz bie man da tów czy

le gi ty mo wań. 

Na od pra wach me ne dżer skich i na

wszyst kich spo tka niach z ka drą kie row ni czą

py tam, z cze go po win ni śmy roz li czać po li -

cjan tów. Od wie lu już lat roz li cza my po li -

cjan tów z te go, jak przez swo ją efek tyw ną

służ bę wpły wa ją na stan bez pie czeń -

stwa. I je stem prze ko na ny, że wła ści wie 

re agu je 99 pro cent po li cjan tów. Re agu ją

w służ bie i po za nią. Wy star czy przy wo łać

tra gicz ne zda rze nie z lu te go ubie głe go roku

i wie le in nych.

Je śli zły prze ło żo ny dla wła snej wy go dy

sta wia ta kie wy ma ga nia, jak licz ba man da -

tów, funk cjo na riusz po wi nien mu po wie -

dzieć: „Ko men dant głów ny nie zga dza się

na ta kie roz li cza nie”. Je że li to nie po skut -

ku je, mój ad res e -ma ilo wy jest do stęp ny

na stro nie in ter ne to wej. Wy star czy sy gnał,

spraw dzi my.

Mo gą zda rzać się nie po ro zu mie nia i kon -

flik ty, wte dy mu si my je roz wią zy wać. Pra cu -

je my nad Sys te mem Wcze snej In ter wen cji.

To kom plek so we roz wią za nie, któ re mo że

na uczyć prze ło żo nych, na co zwra cać uwa gę

w pra cy w jed no st ce. Ale wy kształ ce nie tych

umie jęt no ści w ska li ca łej for ma cji mu si po -

trwać, te go nie ro bi się z dnia na dzień. By -

łem szcze rze zdzi wio ny, kie dy oka za ło się,

że nie by ło zbyt wie lu chęt nych do pi lo ta żu

te go sys te mu. Ale pi lo taż trwa i – mam na -

dzie ję – przy nie sie po zy tyw ne efek ty. �

not. IF
zdj. A. Mitura

– Nie ulega wątpliwości, że społeczne skutki tego
wydarzenia są wielkie i dla Policji niedobre. 
Nawet jeśli to był żart, to ktoś nie pomyślał o możliwym
skutku. To brak odpowiedzialności. 

ge n. in sp. An drzej Ma te juk

�
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PRZE KA ZY PRZE SIA NE
Pro ble mem – nie tyl ko bia ło gardz kiej czy za chod -

nio po mor skiej, lecz ca łej Po li cji – jest to, co z tych

prze ka zów prze sia nych przez ko lej ne szcze ble hie -

rar chii do cie ra do sze re go wych po li cjan tów i w ja ki

spo sób oni to od bie ra ją.

Pkt 11. pro to ko łu po kon trol ne go Biu ra Kon tro li

KGP: Roz mo wy z po li cjan ta mi WPiRD w Bia ło gar -
dzie wska zu ją, że nie któ rzy z nich mo gą błęd nie od czy -
ty wać ideę i sens wpro wa dze nia w gar ni zo nie
za chod nio po mor skim oce ny efek tyw no ści pio nu pre wen -
cji, utoż sa mia jąc ją z ko niecz no ścią wy ko ny wa nia li -
mi tów na przy kład w za kre sie licz by wy le gi ty mo wań
lub man da tów kar nych.

– Ow szem, za sta na wia łem się wcze śniej i tym bar -

dziej te raz za sta na wiam się, w ja ki spo sób bez po -

śred ni prze ło że ni, a więc kie row ni cy

po szcze gól nych ko mó rek or ga ni za cyj nych in -

ter pre tu ją i prze ka zu ją po li cjan tom to, co

na te mat efek tyw no ści służ by mó wią im prze -

ło że ni wyż sze go szcze bla, i w ja ki spo sób

funk cjo na riu sze to od no szą do swo jej co -

dzien nej służ by – mó wi nad insp. Ol bryś, bro -

niąc jed no cze śnie swo je go pod wład ne go.

– Tyl ko że w przy pad ku Bia ło gar du trud no

mó wić o prze kła ma niu prze ka zu. Ko men dant

Kra kow ski nie tyl ko pro wa dzi od pra wy dla

swo jej ka dry kie row ni czej, ale tak że oso bi ście

uczest ni czy w od pra wach po li cjan tów do służ -

by. To do bry przy kład na spłasz cze nie struk -

tur w Po li cji, wła śnie po to mię dzy in ny mi, by

ten od gór ny prze kaz nie był wy pa czo ny.

W KPP w Bia ło gar dzie do wia du ję się z ko lei, że

ko men dant nie tyl ko jest obec ny na od pra wach po -

li cjan tów, ale też nie kie dy sam od pra wia funk cjo na -

riu szy do służ by.

– Oczy wi ście, że mógł by to zro bić ich bez po śred -

ni prze ło żo ny, ale w ten spo sób mo gę mieć z ni mi

lep szy kon takt – pod kre śla.

O tym, że mi mo sta rań ko men dan ta Kra kow skie -

go prze pływ in for ma cji gó ra – dół (i od wrot nie) nie

był do koń ca wła ści wy, mo że świad czyć fakt, że

o zda rze niu do wie dział się do pie ro, gdy za ję ła się

tym pra sa, a nie od dy żur ne go, któ ry przy jął zgło sze -

nie od sierż. sztab. An drze ja T. i po wi nien ra no za -

mel do wać o tym ko men dan to wi.

– Nie wąt pli wie to błąd służ by dy żur nej – oce nia

nad insp. Ol bryś. – W pierw szej chwi li dy żur ny wziął

to za żart i trud no by ło by te go nie ode brać ina czej

(za rów no pod insp. Kra kow ski, jak i nad insp. Ol bryś

przy zna ją, że na wieść o nie co dzien nym man da cie po -

my śle li wła śnie, że to żart – przyp. P.K.). Kie dy jed -

nak po li cjant po twier dził, że sam so bie wy sta wił

man dat, a tak że po służ bie był mię dzy in ny mi z te go

roz li cza ny, dy żur ny, któ ry prze cież in for mu je ko men -

dan ta o zda rze niach w służ bie, po wi nien po wie dzieć

tak że o tym. Mie li by śmy wów czas moż li wość szyb -

szej re ak cji i wy ja śnie nia spra wy w in ny spo sób. Dy -

żur ny jed nak te go nie uczy nił. Za sta na wiam się tyl ko,

na ile był to błąd w sys te mie prze pły wu in for ma cji,

a na ile za mie rzo ne dzia ła nie, po wią za ne z póź niej -

szym upu blicz nie niem zda rze nia.
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(ZA)DO BRY PO LI CJANT
Nie za leż nie od me an drów ko mu ni ka cji we wnętrz -

nej, wpływ na po stę pek po li cjan ta mo gły mieć je go

ce chy oso bo wo ścio we. Sierż. sztab. An drzej T. słu ży

w Po li cji od 1998 r.; za wsze w pio nie pre wen cji.

Przez prze ło żo nych po strze ga ny jest ja ko do bry po -

li cjant. Nie hi per krysz ta ło wy, gdyż zda rzy ło mu się

po stę po wa nie dys cy pli nar ne i ka ra, za tar ta zresz tą

przed ter mi nem przez ko men dan ta Kra kow skie go,

ale po nad prze cięt ny (cze go do wo dem mo że być

choć by in dy wi du al na na gro da pie nięż na otrzy ma -

na – obok trzech in nych, zbio ro wych – w 2010 roku). 

Zda wał so bie z te go spra wę i – pa ra dok sal nie –

wła śnie to mo gło przy czy nić się do pod ję cia przez

nie go de cy zji o na ło że niu na sie bie man da tu. Wie -

dział, że ko le dzy ujaw nia li wy kro cze nia, za któ re na -

kła da li man da ty. On od kil ku dni nie. Nie

tra fi ło się. To mo gło wzbu dzić w nim oba -

wy, że utra ci do brą opi nię i pchnąć go

do de spe rac kie go kro ku.

– Praw dę po wie dziaw szy, nie wiem dla -

cze go tak po stą pił i po roz mo wach z nim

wie rzę, że na wet on sam nie po tra fi so bie

te go wy tłu ma czyć – przy zna je pod insp.

Kra kow ski. – Ta ką hi po te zę też bra łem

pod uwa gę. Mo że fak tycz nie aż tak się

przej mo wał. Nie wiem, no mo że za bra kło

na od pra wach jed ne go zda nia: pa nie An -
drze ju, pan do brze pra cu je.

Sierż. sztab. An drzej T. z dzien ni ka rza -

mi nie roz ma wia. Gdy by mógł cof nąć

czas, na pew no nie po stą pił by tak po raz

dru gi. Spo tkał się z po li cyj nym psy cho lo giem, wy ra -

ził chęć dal szych spo tkań.

– Cie szy mnie, że mi mo pre sji me diów, pod ja ką

zna lazł się on, a za je go spra wą ca ła na sza jed nost ka,

ten po li cjant pra cu je rów nie do brze, jak po przed nio

– mó wi ko men dant Kra kow ski.

NIE OFI CJAL NIE
Nie za leż nie od kwe stii ir ra cjo nal ne go po stęp ku

sierż. sztab. An drze ja T. po zo sta je spra wa upu blicz -

nie nia te go fak tu. Źró dła prze cie ku ofi cjal nie nie

usta lo no, co nie zna czy, by nie by ło ono zna ne, po -

dob nie, jak i po wo dy, któ ry mi kie ro wa ła się oso ba

po wia da mia ją ca me dia. Nie cho dzi ło o rze ko me wy -

pa cze nia w po sta ci okre ślo nej nor my man da tów ko -

niecz nych do na ło że nia pod czas każ dej służ by,

a o cios w sze fa bia ło gardz kiej Po li cji. 

Pod insp. Kra kow ski „odzie dzi czył” jed nost kę

z per ma nent nym kon flik tem w jed nym z wy dzia łów,

w któ rym po li cjan ci by li za stra sza ni ka ra mi, ne ga -

tyw ny mi opi nia mi; nie wie dzie li, co to po zy tyw -

na mo ty wa cja. No wy ko men dant nie ba wił się

w za wi łe ne go cja cje; prze ciął wę zeł gor dyj ski, re or -

ga ni zu jąc ko men dę. Dla kon flik to we go prze ło żo ne -

go nie star czy ło kie row ni czych sta no wisk w no wej

struk tu rze. Ze mścił się, wy ko rzy stu jąc nie for tun ny

po stę pek sierż. sztab. An drze ja T. �

PRZE MY SŁAW KA CAK

– Rozliczenia z mandatów nie
ma ani w miernikach, ani

w priorytetach. Nawet druki
sprawozdawcze nie zawierają

takiej pozycji. Informacje
o mandatach zbiera się

sporadycznie i służą one tylko
do celów statystycznych, nie
do rozliczania kogokolwiek.

ge n. in sp. An drzej Ma te juk

�
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SWI – System Wczesnej Interwencji to
narzędzie zarządzania, głównie dla
komendantów powiatowych i miejskich
Policji, które ma im dać umiejętność
zdiagnozowania potencjalnych
nieprawidłowości w jednostce
i „miękkiego” wyeliminowania ich,
zanim urosną do rozmiarów,
przy których niezbędne będzie co
najmniej postępowanie dyscyplinarne,
jeśli nie prokuratorskie.

Obec nie nad wy pra co wa niem jed no li tych

stan dar dów i pro ce dur dzia ła nia sys te-

mu pra cu ją ze spo ły w pię ciu ko men dach 

wo je wódz kich Po li cji: gdań skiej, ka to wic kiej,

łódz kiej, opol skiej i rze szow skiej. Do koń ca bie -

żą ce go ro ku sys tem ma zo stać wpro wa dzo ny

w ca łym kra ju.

WCZE SNE OSTRZE GA NIE
Nad spo so ba mi, któ re z jed nej stro ny za pew nia -

ły by sze fo wi jed nost ki ana li tycz ną wie dzę o

pro ble mie, z dru giej zaś przy go to wa ły go do sku -

tecz ne go zmie rze nia się z trud no ścia mi, acz bez

ko niecz no ści się ga nia po dra stycz ne środ ki,

po raz pierw szy za czę to my śleć na po waż nie

w gar ni zo nie opol skim w 2007 ro ku.

Przy czyn kiem był po li cjant z Wy dzia łu Kry mi -

nal ne go KMP w Opo lu, na któ re go od kil ku lat

wpły wa ły skar gi o bi cie pod czas prze słu chań,

w koń cu o zgwał ce nie dziew czy ny -świad ka. Ko -

lej ne spra wy tra fia ły do pro ku ra tu ry, każ do ra zo -

wo by ły jed nak uma rza ne.

– Błę dem by ło zda nie się wy łącz nie na dzia ła -

nia pro ku ra tu ry – oce nia ów cze sny naczelnik

Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu, obec nie

dy rek tor Biu ra Kry mi nal ne go KGP, insp. Ma rek 

Dy jasz. – Ta uma rza ła spra wy, a ko men dant

miej ski mógł uznać, że w ta kim ra zie pro ble mu

nie ma. Po za mia ta ne. Pro blem jed nak był. Po li -

cjant w jakimś stop niu od gry wał ro lę „brud ne go

marzec 2011 r.       POLICJA 997 System Wczesnej Interwencji  STRZAŁ OSTRZEGAWCZY 9

Rozmowa z mł. insp. Małgorzatą
Chmielewską, naczelnik Wydziału
Psychologów Policyjnych Biura Kadr 
i Szkolenia KGP

Czym mógł się kierować policjant, wystawiając
sobie mandat? Obawą, że jeśli przez kilka dni nie
ma wyników, straci dobrą opinię? Teraz uznaje to
za głupotę, której więcej by nie zrobił, ale wtedy
chyba też miał świadomość irracjonalności
swojego postępku, skoro parokrotnie zaśmiał się,
składając meldunek o tym dyżurnemu.

– Każ de mu z nas zda rza ją się sy tu acje, kie dy coś ro bi lub mó wi i już w tym mo -

men cie śmie je się z te go, a za chwi lę na zy wa głu po tą. Nie pra co wa łam przy tej

spra wie, więc mo gę oce niać tyl ko hi po te tycz nie. Mógł za dzia łać me cha nizm:

na ko lej nej od pra wie sły szę o le gi ty mo wa niu, ści ga niu spraw ców wy kro czeń itd.,

co raz bar dziej bio rę to do sie bie, bo zda ję so bie spra wę, że od pew ne go cza su nie

mam w tym wy ni ku. Czu ję się osa czo ny, przy gnie cio ny. W mo men cie, kie dy tra -

fia się od po wied nia sy tu acja, wpa dam na sza lo ny po mysł, któ ry re ali zu ję. Wiem,

że to bez sen su, ale my ślę: OK, man dat wy sta wi łem, nie bę dą się cze piać, mam

spo kój. I na chwi lę na pię cie mi spa da. Oczy wi ście, pro blem mo że być znacz nie

szer szy i do ty czyć ko mu ni ka cji we wnętrz nej.

Tylko że zarówno komendant wojewódzki, jak i powiatowy tłumaczyli
na odprawach, że mierniki nie są celem działania Policji, a jedynie
wskaźnikami, na co powinna ona zwracać baczniejszą uwagę.

– Ow szem, ale ge ne ral nie jest tak, że gdzieś na gó rze ma my fi lo zo fię mier ni -

ków i o niej mó wi się na od pra wach ka dry kie row ni czej, pi sze w „Po li cji 997”,

po tem jed nak, gdy scho dzi się w dół, nie ma już fi lo zo fii, tyl ko jest oce na bie -

żą cej pra cy. Im ni żej, tym bar dziej żą da się nie fi lo zo fii, lecz kon kret nych efek -

tów. A kon kret nym efek tem na sa mym do le bę dzie mię dzy in ny mi licz ba

na ło żo nych man da tów. Bez po śred ni prze ło żo ny po li cjan ta wi dzi, że on ma ich

ma ło, więc zwra ca na to uwa gę. Tu taj wła ściw sze by ło by od wo ła nie się do ja -

kichś ba dań so cjo lo gicz nych, ale w mo im prze ko na niu mię dzy ro zu mie niem fi -

lo zo fii na gó rze a wy ko ny wa niem co dzien nych obo wiąz ków na do le ist nie je

ogrom na prze paść.

Czym to skut ku je dla po li cjan tów, dla ich kon dy cji psy chicz nej?
– Po pierw sze, uwa ża ją, że ży ją w hi po kry zji. Wi dać to na fo rach dys ku syj nych,

sły chać w roz mo wach. Po dru gie, czu ją się za go nie ni, speł nia jąc wy ma ga nia bez -

po śred nich prze ło żo nych nie ma ją ce nic wspól ne go z fi lo zo fią gó ry. Po trze cie, je -

śli nie do trzy mu ją tych na rzu co nych stan dar dów, otrzy mu ją mniej sze na gro dy,

wy ty ki, co wpły wa na to, jak oce nia ją swo ją efek tyw ność, a tak że ge ne ral nie rzu -

tu je to na ca łą sa mo oce nę po li cjan tów. �

PK
zdj. An drzej Mi tu ra

Co zo sta je
z fi lo zo fii 
mier ni ków

Nim bę dzie
na praw dę
źle

�
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Har ry’ego”, uzna wał, że to on ma wy łącz ność na in ter pre ta cję i eg -

ze kwo wa nie pra wa. Uma rza nie spraw przez pro ku ra tu rę tyl ko

utwier dza ło go w prze ko na niu, że ma ra cję. Na wet nie zda wał so bie

spra wy, że tak nie jest, i że szko dzi wi ze run ko wi Po li cji. Co gor sza,

je go spo sób po strze ga nia za czę li przej mo wać ko le dzy z wy dzia łu.

Na szczę ście, pro blem nie wy szedł po za Wy dział Kry mi nal ny KMP

w Opo lu, ale jasne stało się, że nie zbęd ny jest ja kiś sys tem wcze sne -

go ostrze ga nia w ko men dach, bo tak to wów czas na zwano, któ ry po -

zwo li prze ciw dzia łać ta kim nie pra wi dło wo ściom bez an ga żo wa nia

in sty tu cji ze wnętrz nych.

W tworzenie tego systemu, oprócz opolskich policjantów, włączyli

się funkcjonariusze Biu ra Kon tro li i Wy dzia łu Psy cho lo gów Po li cyj -

nych Biu ra Kadr i Szko le nia KGP.

ZE SPO ŁY I PLAT FOR MA SWI
W oce nie insp. Dy ja sza in ter wen cja nie za koń czy ła się suk ce sem;

by ło za póź no. Nie mniej do świad cze nia ze bra ne w trak cie opra co -

wy wa nia opol skie go sys te mu wcze sne go ostrze ga nia skło ni ły ko -

men dan ta głów ne go Po li cji do roz po czę cia w 2010 ro ku prac

pi lo ta żo wych nad Sys te mem Wcze snej In ter wen cji. Na pierw szy

ogień po szło pięć gar ni zo nów, wspar tych w grud niu przez Cen trum

Szko le nia Po li cji w Le gio no wie i szko ły Po li cji w: Ka to wi cach, Pi le

i Słup sku. W ko men dach wo je wódz kich po wsta ły ze spo ły, w skład

któ rych we szli na czel ni cy wy dzia łów: kon tro li, spraw we wnętrz -

nych, kadr i szko le nia oraz ko mu ni ka cji, a tak że peł no moc ni cy ds.

ochro ny praw czło wie ka i sze fo wie psy cho lo gów. Utwo rzy ły one

tzw. plat for mę SWI w po sta ci mię dzy wo je wódz kie go ze spo łu eks -

perc kie go. Ce lem je go pra cy jest: „two rze nie spój ne go sys te mu

wie lo kie run ko wych dzia łań pro ak tyw nych, opar tych o me cha ni zmy

or ga ni za cji uczą cej się w ce lu prze ciw dzia ła nia nad uży ciom, nie -

pra wi dło wo ściom i dys funk cjom w or ga ni za cji”. Pod tym nie co za -

wi łym ha słem kry je się opra co wa nie i wpro wa dze nie w ży cie

spo so bu dzia ła nia po zwa la ją ce go eli mi no wać nie pra wi dło wo ści, za -

nim sta ną się one pro ble mem, któ re go roz wią za nie bę dzie wy ma -

ga ło po stę po wa nia dys cy pli nar ne go lub, co gor sze, skie ro wa nia

spra wy do pro ku ra tu ry i są du. W prak ty ce prze kła da się to na trzy

ele men ty: do wie dze nie się o ewen tu al nych nie pra wi dło wo ściach

przez bez po śred nich prze ło żo nych, prze two rze nie te go na zwię zły

ko mu ni kat dla ko men dan ta oraz umie jęt ną roz mo wę z pod wład -

nym i w na stęp stwie roz wią za nie pro ble mu przez sze fa jed nost ki,

nim sy tu acja się za ogni.

– SWI nie in te re su je się win nym nad uży cia i wy kry wa niem nad -

użyć – pod kre śla insp. Ja ro sław Cze re chow ski, za stęp ca dy rek to ra

Biu ra Kon tro li KGP, któ re ko or dy nu je wpro wa dza nie SWI. – Ten sys -

tem je dy nie ana li zu je in for ma cje o nie pra wi dło wo ściach pod ką tem

dys funk cji or ga ni za cji. To nie ma być me cha nizm ka ra nia, lecz wy -

prze dza nia, za po bie ga nia nie pra wi dło wo ściom.

NEW SLET TER I WARSZ TA TY
By za po bie gać, trze ba wie dzieć cze mu – ba nal ne, ale nie za wsze 

ła twe do zre ali zo wa nia w prak ty ce. Stąd po mysł, przy go to wy wa nych

przez plat for mę SWI, warsz ta tów, na któ rych śred nie go szcze bla 

ka dra kie row ni cza ko mend po wia to wych uczy ła by się, jak słu chać

pod wład nych, do wia dy wać się od nich o pro ble mach, a cza sem wręcz

wy cią gać in for ma cje o po strze ga nych przez nich nie pra wi dło wo ściach.

– Bo tak na praw dę nie za wsze po tra fi my roz ma wiać, a tym bar -

dziej ko rzy stać z te go, co sły szy my – mó wi mł. insp. Mał go rza ta

Chmie lew ska, na czel nik Wy dzia łu Psy cho lo gów Po li cyj nych Biu ra

Kadr i Szko le nia KGP, współ or ga ni zu ją ca ta kie warsz ta ty.

Z ko lei łódz ki ko men dant wo je wódz ki Po li cji (któ re go gar ni zon

jest naj bar dziej za awan so wa ny we wpro wa dza niu SWI) insp. Ma rek

Dzia ło szyń ski mó wi:

– Po li cjan ci po tra fią nie ofi cjal nie, zwra ca jąc się do me diów, wy stę -

po wać prze ciw nie pra wi dło wo ściom, któ re zda rza ją się w ich jed nost -

kach, mi mo że i tak roz wią za nia ta kich spraw mo gą na stą pić je dy nie

na dro dze służ bo wej. Mu si my na uczyć sie bie i pod wład nych te go,

że pro ble my moż na roz wią zy wać wła śnie na tej dro dze.

Na ra zie w ko men dach po wia to wych pię ciu pi lo ta żo wych wo je -

wództw prze pro wa dzo no warsz ta ty dla na czel ni ków wy dzia łów: kadr

i szko le nia, ru chu dro go we go, ko mu ni ka cji oraz peł no moc ni ków ds.

ochro ny praw czło wie ka. W wo je wódz twie łódz kim prze cho dzą je

teraz ko men dan ci ko mi sa ria tów. Do ce lo wo w te go ro dza ju za ję ciach

we zmą udział wszy scy na czel ni cy wy dzia łów KPP i ko men dan ci KP

w kra ju.

Po kło siem warsz ta tów ma być umie jęt ność iden ty fi ko wa nia i opra -

co wy wa nia wia do mo ści do new slet te ra – ze sta wu bie żą cych wia do -

mo ści dla ko men dan ta jed nost ki przy go to wy wa ne go na wzór

ser wi sów in for ma cyj nych agen cji pra so wych. Krót ko, acz tre ści wie:

ty tuł, za jaw ka, syn te tycz na in for ma cja. Tak, że by szef nie mu siał czy -

tać kil ku dzie się ciu stron o, nie za wsze war to ścio wych, spo strze że -

niach i wnio skach, lecz miał ob raz rze czy wi stej sy tu acji.

3 MI NU TY – ZA KRÓT KO
By ko men dant jed nost ki mógł od po wied nio wy ko rzy stać uzy ska ną

wie dzę i „mięk ko”, acz sku tecz nie roz wią zać pro blem, nie zbęd ne są

okre ślo ne umie jęt no ści.

– Sęk w tym, że ko men dan ci ich nie ma ją – mó wi insp. Chmie lew -

ska. – Część za hu ku je pod wład ne go, część uni ka kon kret ne go roz -

wią za nia, część w ogó le nie po tra fi do trzeć do sed na pro ble mu.

Wszy scy ko men dan ci po wia to wi, któ rzy uczest ni czy li w warsz ta tach,

przy zna wa li, że szko le nia, któ re do tych czas prze cho dzi li, by ły ukie -

run ko wa ne na do star cze nie wie dzy, lecz nie umie jęt no ści. Tym cza -

sem sa ma wie dza, że trze ba roz ma wiać o pro ble mach, nie zda się

na nic, je śli nie opa nu je się prak tycz nej umie jęt no ści pro wa dze nia tej

roz mo wy. Te go bra ku je. 

– Wy da wa ło mi się, że je stem na ty le przy go to wa ny, by szyb ko

i w mia rę sku tecz nie uzy ski wać in for ma cje o nie pra wi dło wo ściach

czy o symp to mach wska zu ją cych, że coś w da nej ko mór ce or ga ni za -

cyj nej bądź w ogó le jed no st ce źle się dzie je – mó wi insp. Dy jasz. –

Kwe stia roz mo wy z po li cjan tem we wspo mnia nej opol skiej spra wie,

do tar cia do in for ma cji nie by ła ta ka pro sta, jak by się wy da wa ło, bo

nikt ni gdy ka dry kie row ni czej pol skiej Po li cji z ta kie go za kre su nie

szko lił.

Dy rek tor Biu ra Kry mi nal ne go KGP sam prze szedł warsz ta ty dla

ko men dan tów. Ze swo im in ter lo ku to rem -pod wład nym „skoń czył”

w trzy mi nu ty.

– „Za ła twio ne; za krót ko”, oce ni ła mnie póź niej pa ni psy cho -

log – mó wi insp. Dy jasz. – Fak tycz nie, po przyj rze niu się roz mo -

wom pro wa dzo nym przez ko le gów, po wspól nej ana li zie na szych

ró lek, bo wy stę po wa li śmy raz ja ko prze ło żo ny, a raz ja ko pod wład -

ny, do sze dłem do wnio sku, że mo głem po pro wa dzić roz mo wę ina -

czej, ko rzyst niej. W trak cie warsz ta tów prze ko na łem się też, że

jest jesz cze wie le do zro bie nia, by swo im za cho wa niem prze ło żo -

ne go nie krzyw dzić po li cjan ta i nie wska zy wać go ja ko je dy nie

win ne go. SWI ma wła śnie da wać moż li wość z jed nej stro ny wy -

prze dza nia ne ga tyw nych za cho wań, a z dru giej, je śli już ta ko we

ist nie ją, roz wią zy wa nia pro ble mu nie tyl ko przez pry zmat pro ku -

ra tu ry i są du.

Oce nia jąc efek ty do tych cza so wych prac, ko men dant głów ny Po li -

cji zde cy do wał, że do koń ca 2011 ro ku w warsz ta tach uczest ni czyć

bę dą wszy scy ko men dan ci po wia to wi, a Sys tem Wcze snej In ter wen -

cji zo sta nie wpro wa dzo ny w każ dej KPP. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
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Z badania przeprowadzonego 
w listopadzie 2010 r. przez zespół
badawczy w ramach projektu
rozwojowego nr OR00004007, 
na grupie 12 354 policjantów 
i pracowników Policji, za pomocą
ankiety internetowej, wynika, że
zadowolenie z pracy w Policji jest
najczęściej przeciętne (47,2 proc.
wskazań). Nieco mniejszy odsetek
(40,9 proc.) deklaruje duże
zadowolenie z pracy, a ponad 
1/10 (11,9 proc.) – małe. 

Z a do wo lo ny pra cow nik to efek tyw ny

pra cow nik, co prze kła da się na wy -

daj ność pra cy ze spo łu oraz ca łej 

or ga ni za cji. Na le ży pa mię tać, że pra ca jest

jed nym z klu czo wych czyn ni ków w ży ciu

czło wie ka, da je mu moż li wość na by wa nia

no wej wie dzy i do świad czeń, po win na 

za spo ka jać wie le po trzeb za rów no o cha -

rak te rze ma te rial nym, jak i po za ma te rial -

nym, m.in. po trze bę sa mo re ali za cji i

osią gnięć.

SA TYS FAK CJA I FRU STRA CJA
Wśród czyn ni ków, któ re kształ tu ją za do -

wo le nie ze służ by/pra cy, zde cy do wa nie

naj waż niej sze jest sta bil ne za trud nie nie,

waż ne dla 73,4 proc. ba da nych. Nie mal

dwu krot nie mniej osób (35,8 proc.) zwra -

ca uwa gę na sta łe wa run ki pra cy. Trzy oso -

by na 10 py ta nych uwa żają, że to do bre

sto sun ki z ko le ga mi oraz sto sun ko wo do -

bre wy na gro dze nie przy czy nia się do od -

czu wa nia przez nich sa tys fak cji.

Dla cze go za do wo le nie z pra cy 59,1 proc.

ba da nych nie jest peł ne? Czy oso by de kla -

ru ją ce du że za do wo le nie rów nież mają po -

wo dy do nie za do wo le nia? Oka zu je się, że

u nie mal wszyst kich po li cjan tów i pra cow -

ni ków Po li cji wy stę pu ją w pra cy czyn ni ki

bę dą ce po wo dem fru stra cji. Tyl ko

1 proc. uwa ża, że ta kie rze czy nie ist nie ją.

Głów ny mi źró dła mi nie za do wo le nia są:

nad miar for mal no ści i biu ro kra cji (58,3

proc. wska zań) oraz sto sun ko wo sła be wy -

na gro dze nie (54,7 proc. wska zań). Nie za -

do wo le nie to rów nież sku tek cią głych

zmian or ga ni za cyj nych (38,8 proc. wska -

zań), nie spra wie dli we go trak to wa nia (36,6

BADANIA Wyniki ankiety POLICJA 997       marzec 2011 r.12

Satysfakcja z pracy

proc. wska zań) oraz złych wa run ków pra cy

(33,9 proc. wska zań).

Obok ele men tów po wo du ją cych nie za do -

wo le nie, a wy stę pu ją cych w szer szym kon -

tek ście, są też ta kie, któ re bez po śred nio

utrud nia ją wy ko ny wa nie co dzien nej służ -

by/pra cy. Uciąż li wa dla po li cjan tów i pra -

cow ni ków Po li cji jest zbyt du ża biu ro kra cja

(64,3 proc. wska zań), któ ra po ja wi ła się już

wcze śniej ja ko naj waż niej sza przy czy na nie -

za do wo le nia, oraz pra ca „pod sta ty sty kę”

(57,7 proc. wska zań). Po nad dwu krot nie

mniej szy od se tek osób wska zu je w tym

miej scu na zbyt krót ki czas na wy ko ny wa -

nie nie któ rych za dań (23,5 proc. wska zań).

WA RUN KI PRA CY I WY PO SA ŻE NIE
Ba da nych po pro szo no rów nież o oce nę

czyn ni ków do ty czą cych wa run ków i wy po -

sa że nia sta no wi ska pra cy. Naj le piej oce -
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nia ją wa run ki lo ka lo we (41,5 proc. wy-

so kich ocen), dość wy so ko – sprzęt trans -

por to wy oraz środ ki łącz no ści (od po wied -

nio 38,5 i 38,0 proc. wska zań na oce nę

wy so ką). Naj ni żej oce nio no wy po sa że nie

w sprzęt in for ma tycz ny i opro gra mo wa nie

oraz po zo sta łe wy po sa że nie sta no wi ska

pra cy (od po wied nio 27,0 proc. i 25,1 proc.

wy so kich ocen).

Po li cjan ci oce nia li po nad to wy po sa że -

nie nie zbęd ne do co dzien ne go wy ko ny -

wa nia czyn no ści służ bo wych oraz wa run ki

dba nia o spraw ność fi zycz ną i umie jęt no -

ści strze lec kie. Wy so ko oce nia ją wy po sa -

że nie w broń pal ną i amu ni cję (61,1 proc.

wy so kich ocen) oraz in ne środ ki przy mu -

su bez po śred nie go (58,3 proc. wy so kich

ocen). Nie za do wo le ni są na to miast z wa -

run ków utrzy my wa nia spraw no ści fi zycz -

nej (47,8 proc. ni skich ocen) oraz ba zy

i wy po sa że nia strzel ni cy (60,5 proc. ni -

skich ocen).

W po rów na niu z ro kiem 2009 ogól ne za -

do wo le nie z pra cy w Po li cji utrzy muje się

na tym sa mym po zio mie. Po dob nie jak

więk szość opi sa nych ele men tów skła da ją -

cych się na po czu cie sa tys fak cji za wo do -

wej. Wy ją tek sta no wią nie któ re wa run ki

służ by/pra cy, np.: moż li wość ko rzy sta nia

z in ter ne tu i wy po sa że nie w sprzęt in for -

ma tycz ny i opro gra mo wa nie, któ re ba da ni

oce nia ją go rzej niż w 2009 ro ku. Wzro sło

też nie za do wo le nie spo wo do wa ne zły mi

wa run ka mi pra cy. Jesz cze więk szym

utrud nie niem jest pra ca „pod sta ty sty kę”.

Po pra wi ły się na to miast, cho ciaż w spo -

sób nie zbyt spek ta ku lar ny, wa run ki utrzy -

ma nia od po wied nie go po zio mu spraw -

no ści fi zycz nej. �

oprac. AN NA CHMIE LEW SKA, 
MAR TA FIR SIUK

Wy dział Ana liz Ga bi ne tu KGP
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Ba da nie zre ali zo wa no w ra mach pro -
jek tu roz wo jo we go nr OR00004007
„Prze ciw dzia ła nie i Zwal cza nie Prze -
stęp czo ści Zor ga ni zo wa nej i Ter ro ry -
zmu w Wa run kach Bez piecz ne go
Przy spie szo ne go i Zrów no wa żo ne go
Roz wo ju Spo łecz no -Go spo dar cze go”,
zad. 5. poz. 5.15.

No we kry te ria 
po dzia łu eta tów 

Ko men dant głów ny Po li cji 1 lu te go br. pod pi -

sał Za rzą dze nie nr 88 w spra wie no wych za sad

na li czeń eta to wych Po li cji. Za rzą dze nie we szło

w ży cie z dniem pod pi sa nia i okre śla kom-

pe ten cje ko men dan tów: głów ne go, sto łecz ne -

go, wojewódzkich oraz po wia to wych (miej skich

i re jo no wych) przy po dzia le eta tów Po li cji oraz

eta tów dla kor pu su służ by cy wil nej i pra cow ni -

ków bez mnoż ni ko wych. 

Obec nie w spra wie eta tów obo wią zu je za rzą -

dze nie z 2001 r., któ re by ło nie wiel ką mo dy fi -

ka cją za rzą dze nia z 1998 r. (wy ni ka ją ce go

z no we go po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go kra ju).

Zgod nie z no wy mi za sa da mi naj wię cej eta tów

zy ska ją trzy ko men dy wo je wódz kie: ślą ska

(473), wiel ko pol ska (373) i ma ło pol ska (176) –

wła śnie tam tra fi naj wię cej z no wo przy ję tych

po li cjan tów, głów nie do służ by pa tro lo wej. Naj -

wię cej wa ka tów stra cą za chod nio po mor ska

(175), lu bel ska (177) i łódz ka (297). Zmia ny

nie obej mą KSP ze wzglę du na jej spe cy fi kę –

eta ty bę dą tu na li cza ne we dług sta rych kry-

te riów i wy nio są co naj mniej 8,6 proc. z ca łej 

pu li eta tów w Po li cji za pi sa nych w usta wie 

bu dże to wej.

Za rzą dze nie wpro wa dza czte ry kry te ria po -

dzia łu eta tów: licz ba lud no ści (60 proc.), licz ba

lud no ści w mia stach li czą cych po nad 50 tys.

miesz kań ców (5 proc.), ob szar (5 proc.) i prze -

stęp czość (30 proc.) i po zo sta wia ko men dan tom

swo bo dę de cy zji co do ich sto so wa nia. Za rzą dze -

nie pre cy zu je rów nież ter min i pro ce du rę do ko -

ny wa nia na li czeń oraz spo sób osta tecz ne go

okre śla nia do kład nej licz by eta tów w wo je wódz -

twach, po wia tach i jed nost kach Po li cji. Zna cze -

nie mo że mieć tak że ak tu al na licz ba wa ka tów

w gar ni zo nach, po nie waż wy łącz nie wa ka ty bę -

dą mo gły być prze su wa ne mię dzy gar ni zo na mi. 

Ko men dant głów ny Po li cji gen. insp. An drzej

Ma te juk po wie dział, że te raz jest naj lep szy czas

na ta kie zmia ny, bo moż na do ko nać ich na wa ka -

tach znaj du ją cych się w Po li cji. Do dat ko wym ar -

gu men tem jest zwięk sze nie w 2011 r. jej

bu dże tu o po nad 500 mln zł – dzię ki te mu moż -

na bę dzie zre zy gno wać z po sił ko wa nia się środ -

ka mi z nie ob sa dzo nych eta tów. Ko men dant

pod kre ślił, że zmia ny nie ozna cza ją zwol nień

po li cjan tów ani ich prze su nięć oraz nie bę dą ni -

mi ob ję te ko mi sa ria ty, ko men dy po wia to we

i miej skie. Mo że się zda rzyć, że je że li ko men da

wo je wódz ka nie bę dzie mia ła wy star cza ją cej

licz by wa ka tów do od da nia, a w ko men dzie po -

wia to wej bę dzie wa kat, to wte dy na to miej sce

z KWP zo sta nie prze su nię ty po li cjant z eta tem,

a wa kat zo sta nie prze ka za ny do in nej ko men dy

wo je wódz kiej. �

AW/PAP
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–Tonie ja po wi nie nem do stać to

wy róż nie nie, ale moi po li -

cjan ci – mó wi Piotr Tru sie -

wicz. – To oni na co dzień ma ją do czy nie nia

z pro ble mem prze mo cy do mo wej i to oni po -

dej mu ją kon kret ne de cy zje i dzia ła nia.

Fak tycz nie. Tyl ko że Piotr Tru sie wicz

w wal kę z tą pa to lo gią po tra fił za an ga żo wać

swo ich po li cjan tów. Spra wił, że na wią za -

na zo sta ła ści sła współ pra ca mię dzy po li cją

a lo kal ny mi in sty tu cja mi dzia ła ją cy mi

na rzecz ofiar prze mo cy.

– Ni gdy wcze śniej mo je re la cje z po li cją

nie by ły tak do bre – mówi Ar se niusz Fin ster,

któ ry już czwar tą ka den cję peł ni funk cję

bur mi strza w Choj ni cach. – I nie tyl ko

na płasz czyź nie prze ciw dzia ła nia prze mo cy

ro dzin nej, ale rów nież wie lu in nych, m.in.

wal ki z al ko ho li zmem i in ny mi środ ka mi

uza leż nia ją cy mi czy pseu do ki bi ca mi. Dużo

roz ma wia my na te mat bez pie czeń stwa w na -

szym mie ście i ra zem szu ka my naj bar dziej

ko rzyst nych roz wią zań. Wiem, że za wsze

mo gę li czyć na po moc ko men dan ta i je go

ludzi.

DO STĘP NI CA ŁĄ DO BĘ
– Do pa na ko men dan ta mo że my, za rów no ja,

moi pra cow ni cy, jak też ofia ry prze mo cy do -

mo wej, te le fo no wać przez ca łą do bę, nie za -

leż nie, czy jest to po łu dnie, czy pół noc, on

za wsze zaj mie się spra wą, z któ rą się zgła sza -

my – do da je Agniesz ka Kor tas -Ko czur, dy -

rek tor Ośrod ka Pro fi lak ty ki Ro dzin nej

w Choj ni cach.

Prze ko na ła się o tym Kry sty na B. (imię

i ini cjał na zwi ska zmie nio ne – red.) Przez 12

lat by ła ofia rą prze mo cy do mo wej. Mąż

w wy ra fi no wa ny spo sób znę cał się fi zycz nie

i psy chicz nie nad nią i trój ką dzie ci (sy no -

wie 13 i 10 lat oraz 5-let nia cór ka).

– Pił al ko hol, był uza leż nio ny od gier ha -

zar do wych – opo wia da ko bie ta. – Nie da wał

pie nię dzy na dom, to ja pra co wa łam na utrzy -

ma nie ro dzi ny, ale też na je go używ ki.

Na każ dym kro ku mnie kon tro lo wał, roz li czał

z każ dej mi nu ty spę dzo nej po za do mem, czy -

tał SMS -y, spraw dzał, do ko go te le fo nu ję, jaki

jest stan mo je go port fe la i kon ta, nie po zwa -

lał kon tak to wać się z mo ją ro dzi ną. I za wsze

był nie za do wo lo ny, a jak wpa dał w szał, a zda -

rza ło się to czę sto, bił mnie i chłop ców,

oszczę dzał tyl ko có recz kę, ale awan tu ry nie

po zo sta wa ły bez wpły wu na jej psy chi kę: była

za stra szo na, zner wi co wa na. Po tem bła gał

o wy ba cze nie, obie cy wał po pra wę. A ja da wa -

łam mu szan sę, wie rzy łam, że się zmie ni,

chcia łam, aby dzie ci mia ły ojca, że by śmy byli

ro dzi ną. Ale on ni gdy nie do trzy mał sło wa.

Prze łom w ży ciu pa ni Kry sty ny na stą pił

w stycz niu 2010 ro ku. Mąż znów był pi ja ny

i znów ją po bił, tym ra zem aż do krwi, a na -

stęp nie wziął klu czy ki do sa mo cho du i po -

wie dział, że je dzie do Człu cho wa, ale

nie dłu go wró ci i wte dy na praw dę z nią „po -

roz ma wia”.

– Wie dzia łam, na czym ta ka roz mo wa po -

le ga – wspo mi na pa ni B. – Po ło ży łam się.

Nagle wsta łam, na pi sa łam SMS -a do ro dzi -

ców mę ża, in for mu jąc, że za raz do nich

przyjdę, wzię łam dzie ci i wy bie głam z ni mi

z miesz ka nia. Nie pa mię tam, jak do tar łam

do te ściów. Mia łam tyl ko je den cel: nie po -

zwo lić, że by ten czło wiek da lej mnie mal tre -

to wał i upodlał oraz krzyw dził sy nów

i có recz kę.

Z miesz ka nia te ściów pa ni Kry sty na za te -

le fo no wa ła do Agniesz ki Kor tas -Ko czur,

z któ rą kil ka ty go dni wcze śniej się kon tak -

to wa ła (teść pa ni Kry sty ny jest al ko ho li -

kiem i to te ścio wa po wie dzia ła jej

o Ośrod ku Pro fi lak ty ki Ro dzin nej), ta zaś

już wte dy ra dzi ła jej, by za wia do mi ła po li -

cję. W pew nym mo men cie by ła zde cy do wa -

na, na wet umó wi ła się z ko men dan tem

na spo tka nie, jed nak nie przy szła. W ten

stycz nio wy wie czór Kry sty na B. po sta no wi -

ła de fi ni tyw nie prze rwać swo ją mę kę. Po -

wie dzia ła pa ni dy rek tor, gdzie prze by wa

mąż, ta zaś na tych miast skon tak to wa ła się

z ko men dan tem Tru sie wi czem, któ ry za -

wia do mił KPP w Człu cho wie, że po ich te -
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Komendant i jego ludzie

Insp. Michał
Czeszejko-Sochacki
(na zdj. z prawej),
dyrektor Biura
Prewencji KGP wręcza 
mł. insp. Piotrowi
Trusiewiczowi pismo
z gratulacjami
od komendanta
głównego Policji

Młodszy inspektor Piotr Trusiewicz, komendant
powiatowy z Chojnic, jest jedynym policjantem, który
otrzymał Złoty Telefon 2010. To prestiżowe wyróżnienie,
przyznawane przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, dostają ci,
którzy w sposób szczególny angażują się
w przeciwdziałanie przemocy domowej.

Pani Krystyna (na zdj. z prawej) zawsze może
liczyć na pomoc dyrektor Agnieszki Kortas-
-Koczur (na zdj. z lewej)
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re nie po ru sza się sa mo chód, któ rym kie ru je

nie trzeź wy męż czy zna.

Za nim pa ni Kry sty na do je cha ła do Ośrod -

ka Pro fi lak ty ki Ro dzin nej, do kąd na stęp nie

przy je chał po li cjant z KPP w Choj ni cach, by

przy jąć od niej za wia do mie nie o znę ca niu

się nad nią i dzieć mi, jej mał żo nek zo stał za -

trzy ma ny na 48 go dzin przez człu chow skich

po li cjan tów za jaz dę bez pra wa jaz dy oraz

pod wpły wem al ko ho lu. W tym cza sie choj -

nic cy funk cjo na riu sze ze bra li ma te riał do -

wo do wy da ją cy pro ku ra to ro wi pod sta wę

do po sta wie nia mu za rzu tu znę ca nia się

nad ro dzi ną. Do wo dy by ły na ty le sil ne, że

sąd za sto so wał wo bec męż czy zny aresz to -

wa nie tym cza so we.

Pa ni Kry sty na wraz z dzieć mi wró ci ła do

do mu.

Ko bie ta od po nad ro ku uczest ni czy w or -

ga ni zo wa nych przez Ośro dek Pro fi lak ty ki

Ro dzin nej gru pach wspar cia. Rów nież jej sy -

no wie ko rzy sta ją z po mo cy psy cho lo ga.

– To, co zro bi li dla mnie i dzie ci po li cjan -

ci i pra cow ni cy ośrod ka, jest nie do opi sa nia

– mó wi. – Wy cią gnę li do mnie rę ce, po zwo li -

li wy rwać się z kosz ma ru, w któ rym tkwi łam

wie le lat. Te raz je stem sil na.

Ta si ła po zwo li ła jej sta nąć w są dzie twa rzą

w twarz z sa dy stycz nym mę żem. By ła oskar -

ży cie lem po sił ko wym w spra wie o znę ca nie

się nad nią i dzieć mi. Męż czy zna zo stał ska -

za ny na 2 la ta i 3 mie sią ce wię zie nia. Oczy -

wi ście nie go dzi się z wy ro kiem. A tak że

z tym, że Kry sty na wy stą pi ła o roz wód, eks -

mi sję z miesz ka nia oraz po zba wie nie go opie -

ki nad dzieć mi. Pi sze do niej li sty, te le fo nu je.

Usi łu je też skłó cić ją z dzieć mi – wma wia im,

że to on jest ofia rą.

– Nie czy tam li stów, nie od bie ram te le fo -

nów – do da je pa ni B. – W mo im ży ciu nie ma

dla nie go miej sca.

PO TRZEB NA EM PA TIA
– Za da niem Po li cji jest nie tyl ko roz po zna -

nie zja wi ska prze mo cy w ro dzi nie oraz ze bra -

nie do wo dów po zwa la ją cych po sta wić

spraw cę przed są dem, ale tak że zwró ce nie

szcze gól nej uwa gi na ofia rę, wska za nie jej,

gdzie mo że uzy skać dal szą po moc – mó wi

ko men dant Tru sie wicz. – Dla na szych funk -

cjo na riu szy jest to pro ste, w Choj ni cach ist -

nie je wie le in sty tu cji dzia ła ją cych na rzecz

ofiar prze mo cy do mo wej. Szcze gól nie pręż -

nie dzia ła Ośro dek Pro fi lak ty ki Ro dzin nej,

któ ry m.in. pro wa dzi ho stel dla ko biet, ofe ru -

je po moc praw ną, psy cho lo gicz ną, so cjal ną.

In for ma cje o nim po li cjan ci roz pro pa go wu ją

wśród ofiar prze mo cy. Ni gdy nie zo sta wia ją

ich sa mych so bie, gdyż wie dzą, że bez fa cho -

we go wspar cia nie uda im się wy rwać spod

wła dzy do mo we go ty ra na.

Choj nic cy po li cjan ci – za rów no z pionów

pa tro lo wo -in ter wen cyj nych, do cho dze nio -

wo -śled czych, jak rów nież dziel ni co wi i dy -

żur ni – prze szli grun tow ne szko le nia

z za kre su prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro -
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Trwa czwarta już edycja konkursu, który
organizuje Ogólnopolskie Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia”. Kandydatów do tego tytułu mogą
zgłaszać osoby prywatne, organizacje
społeczne i instytucje inne niż Policja.
Zgłoszenie powinno zawierać dane
kandydata, dane osoby zgłaszającej
i pełną nazwę instytucji przez nią
reprezentowanej, dane kontaktowe oraz
uzasadnienie zgłoszenia.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz
formularz zgłoszeniowy można znaleźć
na www.niebieskalinia.pl. 
Formularz należy wysłać pod adresem
Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Instytutu Psychologii Zdrowia, 
ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa. �

Policjant, który mi pomógł

Od lewej: kom. Tomasz Kąkolewski, naczelnik Wydziału Prewencji KPP, mł. insp. Krzysztof
Pestka, pierwszy zastępca komendanta powiatowego, nadkom. Jarosław Piechowski,
zastępca naczelnika wydziału kryminalnego

�
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dzi nie. Od by wa ły się one w Ośrod ku Pro fi -

lak ty ki Ro dzin nej, dzię ki cze mu mie li moż -

li wość bez po śred nich spo tkań z ofia ra mi oraz

spoj rze nia na zja wi sko prze mo cy z ich punk -

tu wi dze nia.

– Pod czas tych szko leń po zna li do głęb nie

pro blem, prze ko na li się, że żad ne go przy pad -

ku nie moż na ba ga te li zo wać, a tak że wy pra -

co wa li w so bie em pa tię, któ ra w kon tak tach

z ofia ra mi jest nie odzow na – do da je kom. To -

masz Ką ko lew ski, na czel nik Wy dzia łu Pre -

wen cji KPP w Choj ni cach. 

ZDĄ ŻYĆ, ZA NIM SIĘ ROZ MY ŚLI
Do choj nic kiej po li cji in for ma cje o kon kret -

nych przy pad kach prze mo cy do mo wej na pły -

wa ją dość czę sto z Ośrod ka Pro fi lak ty ki

Ro dzin nej. Ofia ry nie rzad ko ma ją opo ry, by

bez po śred nio po wia do mić or ga ny ści ga nia

o sto so wa niu wo bec nich prze mo cy, nie jed no -

krot nie wo lą (tak zro bi ła prze cież pa ni Kry -

sty na) zwró cić się naj pierw do Ośrod ka

Pro fi lak ty ki Ro dzin nej. Je śli je go pra cow ni -

kom uda się prze ko nać ta ką oso bę o ko niecz -

no ści zło że nia Po li cji za wia do mie nia, ale ona

z ja kichś po wo dów nie chce, czy też nie

może przy je chać do ko men dy, funk cjo na riu -

sze, nie za leż nie od po ry dnia, ja dą do miej sca

jej po by tu, by przy jąć zgło sze nie.

– Trze ba dzia łać ad hoc, aby ta ka oso ba nie

zmie ni ła zda nia, nie wy co fa ła się – mó wi

nad kom. Ja ro sław Pie chow ski, za stęp ca na -

czel ni ka Wy dzia łu Kry mi nal ne go, któ ry

w KPP w Choj ni cach od po wia da za pion do -

cho dze nio wo -śled czy. – A nie rzad ko tak wła -

śnie by wa, co wca le nie po pra wia nam

hu mo rów. Szcze gól nie, gdy ze bra li śmy już

ma te riał do wo do wy, o któ ry w przy pad kach

prze mo cy ro dzin nej nie jest wca le ła two,

gdyż świad ko wie nie za wsze chcą ze zna wać,

ar gu men tu jąc, że mał żon ko wie po go dzą się,

a ich bę dą trak to wać jak wro gów.

LEP SZE PRA WO
Choj nic cy po li cjan ci pod kre śla ją, że dzię ki

za war te mu w zno we li zo wa nej usta wie

o prze ciw dzia ła niu prze mo cy prze pi so wi, da -

ją ce mu pro ku ra to ro wi moż li wość wy stą pie -

nia do są du z wnio skiem o za sto so wa nie

środ ka za po bie gaw cze go w po sta ci na ka zu

opusz cze nia przez spraw cę miesz ka nia, sy -

tu acja ofiar lek ko się po pra wi ła. Przy naj -

mniej w Choj ni cach.

– Jest to bar dzo do bre na rzę dzie, sto so -

wa ne wów czas, gdy zgro ma dzo ny ma te riał

do wo do wy nie jest na ty le wy star cza ją cy,

że by sąd za sto so wał wo bec spraw cy aresz -

to wa nie tym cza so we – mó wi Ja ro sław Pie -

chow ski. – Ostat nio wie lo krot nie z nie go

ko rzy sta li śmy.

Funk cjo na riu sze do da ją, że in sty tu cja na -

ka zu opusz cze nia miesz ka nia nie sie jed nak

za gro że nia.

– Ist nie je pew ne nie bez pie czeń stwo, że

po ja wią się za wia do mie nia o sto so wa niu

prze mo cy, któ rej tak na praw dę nie by ło –

mó wi nadkom. Pie chow ski. – Mu si my być

szcze gól nie czuj ni i nie dać się wy ko rzy stać

w roz gryw kach jed nej ze stron, któ rej tak na -

praw dę może cho dzić tyl ko o po zby cie się

part ne ra z miesz ka nia. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski (1), 

An drzej Mi tu ra (1), KPP w Chojnicach (1)
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Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym!

WARSZAWA – konferencja MSWiA podsumowująca rządowy program „Razem bezpieczniej”
***

WARSZAWA – działanie PaT/P dla Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej
***

WYSZKÓW – działanie PaT/P dla władz samorządowych i oświatowych miasta i powiatu
***

OSTROŁĘKA – działanie PaT/P z udziałem gospodarzy VI Przystanku PaT
***

WARSZAWA – działanie PaT/P w ramach projektu „NIEĆPA 2011”

Więcej na stronie www.pat.policja.gov.pl
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Na zwol nie niu – 80 procent
Na stronie internetowej MSWiA można zapoznać się z najnowszą
wersją założeń do projektu racjonalizacji uposażeń służb
mundurowych, których najważniejszym punktem jest wprowadzenie
osiemdziesięcioprocentowej odpłatności za okres przebywania
na zwolnieniu lekarskim.

Pro jekt do ty czył by żoł nie rzy za wo do wych WP oraz funk cjo na -

riu szy: Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar -

nej, Biu ra Ochro ny Rzą du, Cen tral ne go Biu ra

An ty ko rup cyj ne go, Służ by Kontr wy wia du Woj sko we go, Służ by

Wy wia du Woj sko we go, Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne -

go, Agen cji Wy wia du, Służ by Cel nej i Służ by Wię zien nej. W opi -

nii MSWiA ab sen cja cho ro bo wa w tych gru pach za wo do wych

jest zbyt du ża, a L -4 wy sta wia ne są nie jed no krot nie bez uza sad nio nej przy czy ny, czy -

li cho ro by. W za ło że niach za war to licz ne da ne ma ją ce uza sad niać te twier dze nia, m.in.

ze sta wie nie licz by zwol nień le kar skich po li cjan tów we dług sta nu na 1 lip ca 2010 r.

Re cep tą na uzdro wie nie sy tu acji mia ło by być znie sie nie gwa ran cji stu pro cen to we -

go upo sa że nia w okre sie prze by wa nia na L -4 i wpro wa dze nie od płat no ści osiem dzie -

się cio pro cen to wej. Bez zmian po zo sta ły by świad cze nia za po byt na zwol nie niu

le kar skim w związ ku ze służ bą, w na stęp stwie wy pad ku w dro dze na służ bę i ze służ -

by, a tak że spo wo do wa ny cho ro bą pod czas cią ży lub ko niecz no ścią pod da nia się ba da -

niom nie zbęd nym dla kan dy da tów na daw ców ko mó rek, tka nek i na rzą dów. Rów nież

nie zdol ność do służ by po wsta ła pod czas po by tu na mi sji za gra nicz nej kwa li fi ko wa ła -

by do 100 proc. od płat no ści w okre sie zwol nie nia le kar skie go.

Środ ki fi nan so we, uzy ska ne z ty tu łu ogra ni cze nia o 20 proc. świad czeń funk cjo na -

riu szy i żoł nie rzy, mia ły by zo stać prze zna czo ne na zwięk sza nie fun du szu na gród i za -

po móg dla osób peł nią cych za stęp stwa za ko le gów i ko le żan ki na zwol nie niach.

Prze ciw ko no wej wer sji za ło żeń (po dob nie jak i po przed nim) oraz oskar ża niu funk -

cjo na riu szy i żoł nie rzy o wy so ką, nie za wsze uza sad nio ną ab sen cję cho ro bo wą, pro te -

stu ją: Zwią zek Za wo do wy Cel ni cy PL, Sek cja Kra jo wa Po żar nic twa NSZZ So li dar ność,

Fe de ra cja Związ ków Za wo do wych Służb Mun du ro wych i NSZZ Po li cjan tów. Stro -

na związ ko wa ar gu men tu je, że stu pro cen to we upo sa że nie na L-4 to kon se kwen cja

wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych przez funk cjo na riu szy na wet z na ra że niem ży -

cia, a tak że ko nie czność peł nie nia służ by w wa run kach cią głej dys po zy cyj no ści, stre -

su, nie rzad ko w eke stre mal nych wa run kach at mos fe rycz nych. �

PRZE MY SŁAW KA CAK

No we li za cja usta wy 
o bro ni i amu ni cji
31 stycznia br. prezydent RP podpisał
znowelizowaną wersję ustawy o broni
i amunicji, która m.in. zmienia zasady
wydawania pozwoleń na broń palną oraz 
daje nowe możliwości kolekcjonerom
i rekonstruktorom.

Zmie nio na zo sta ła m.in. de fi -

ni cja bro ni pal nej, za któ rą

usta wo daw ca uznał „(...) każ dą

prze no śną broń lu fo wą, któ ra

mio ta, jest prze zna czo na do mio -

ta nia lub mo że być przy sto so wa -

na do mio ta nia jed ne go lub

więk szej licz by po ci sków lub

sub stan cji w wy ni ku dzia ła nia

ma te ria łu mio ta ją ce go”, a tak że amu ni cji – są nią „(...)

na bo je prze zna czo ne do strze la nia z bro ni pal nej”,

w miej sce daw niej szych „na bo jów sca lo nych i na bo jów

śle pych prze zna czo nych do strze la nia z bro ni pal nej”.

Ko lej nych bar dzo istot nych zmian do ko nał usta wo -

daw ca w art. 10, mó wią cym o za sa dach wy da wa nia po -

zwo leń na broń. Je go ust. 1 w obec nym kształ cie

brzmi: „Wła ści wy or gan Po li cji wy da je po zwo le nie

na broń, je że li wnio sko daw ca nie sta no wi za gro że nia

dla sa me go sie bie, po rząd ku lub bez pie czeń stwa pu -

blicz ne go oraz przed sta wi waż ną przy czy nę po sia da nia

bro ni”. Ka ta log przy czyn uzna wa nych za „waż ne” zo -

stał za pi sa ny w ust. 3. Jest na ty le obszerny (m.in. sta -

łe i re al ne za gro że nie ży cia, upraw nie nia do po lo wań,

udo ku men to wa ne człon ko stwo w sto wa rzy sze niach

strze lec kim, ko lek cjo ner skim lub re kon struk tor skim

itd.), że w prak ty ce eli mi nu je za sa dę uzna nio wo ści,

któ rą do tych czas kie ro wa ły się wy dzia ły po stę po -

wa nia ad mi ni stra cyj ne go ko mend wo je wódz kich

przy wy da wa niu po zwo leń, a któ rej nad uży wa nie gre -

mial nie kry ty ko wa li ubie ga ją cy się o broń. 

Po zwo le nie na broń, wy da ne do ce lów ochro ny oso -

bi stej, jest rów no cze śnie po zwo le niem na po sia da nie:

pi sto le tów ga zo wych, mio ta czy ga zu obez wład nia ją -

ce go i przed mio tów prze zna czo nych do obez wład nia -

nia osób za po mo cą ener gii elek trycz nej o śred niej

war to ści prą du w ob wo dzie prze kra cza ją cej 10 mA.

Usta wo daw ca prze su nął gra ni cę wie ku bro ni (lub

re pli ki tej bro ni), na po sia da nie któ rej po zwo le nie nie

jest wy ma ga ne, na 1885 r., co po sze rza moż li wo ści ko -

lek cjo ne rów. Z dru giej jed nak stro ny – wbrew opi -

niom ko lek cjo ner skie go lob by – spre cy zo wał, że

do ty czy to wy łącz nie bro ni pal nej roz dziel ne go ła do -

wa nia, a więc z wy łą cze niem bro ni ła do wa nych na bo -

ja mi sca lo ny mi. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
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NOWY ZAWÓD – NOWE MOŻLIWOŚCI
m.in. dla byłych pracowników służb mundurowych policji i wojska 

Międzynarodowa Firma 
Pośrednictwa Finansowo–Ubezpieczeniowego

Oferujemy
– bezpłatne szkolenia 
– uzyskanie nowego zawodu i kwalifikacji
– otrzymanie licencji Komisji Nadzoru Finansowego 
– dla liderów możliwość budowania własnego zespołu i struktury 

w naszej Firmie 
– profesjonalizm i miłą atmosferę

Wymagania:
– wykształcenie minimum średnie 
– wysoka kultura osobista i komunikatywność 
– chęć osiągnięcia sukcesu

Kontakt: Andrzej Ostrowski – Agency Manager
tel. 601 23 24 00 e-mail: ubezpieczenia@ostrowskiarms.pl

R E K L A M A 
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Do Pol ski na za pro sze nie Am ba sa dy Szwaj ca rii i Mię -

dzy na ro do we go Pro gra mu Po li ty ki Nar ko ty ko wej, dzia -

ła ją ce go w ra mach Open So cie ty In sti tu te, przy le cie li:

by ła pre zy dent Szwaj ca rii Ruth Drei -fuss, prof. Am bros

Uchten ha gen z In sty tu tu Ba daw cze go ds. Zdro wia Pu -

blicz ne go i Uza leż nień na Uni wer sy te cie w Zu ry chu i Ro -

ger Flu ry, pra cow nik Ko men dy Głów nej Szwaj car skiej

Po li cji Kry mi nal nej. 20 stycz nia od by ła się otwar ta kon -

fe ren cja za ty tu ło wa na Prag ma tyzm, na uka, współ pra ca.
Cze go uczy szwaj car ska po li ty ka nar ko ty ko wa? – oprócz

eks per tów ze Szwaj ca rii ja ko pa ne li sta wziął w niej udział

Piotr Kluz, pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spra wie -

dli wo ści.

Goście pod kre śla li, że nie jest sztu ką su ro wo ka rać

za po sia da nie na wet nie wiel kiej ilo ści nar ko ty ków

na wła sny uży tek, lecz trze ba przede wszyst kim zro zu -

mieć cier pie nie osób uza leż nio nych. 

OD PAR KU IGIEŁ DO HAT
Roz po wszech nie nie he ro iny w la tach 70. spo wo do wa ło,

że trze ba było za ostrzyć szwaj car skie pra wo fe de ral ne:

po sze rzo no li stę sub stan cji za ka za nych, a na sku tek wej -

ścia w ży cie re stryk cyj nej usta wy nar ko ty ko wej z 1975 r.

wzro sła licz ba za trzy ma nych przez po li cję użyt kow ni ków

oraz di le rów. Skut ki re stryk cji by ły jed nak od wrot ne, niż

się spo dzie wa no – spo ży cie he ro iny przy bra ło na si le,

a do Zu ry chu za czę ły przy by wać tłu my uza leż nio nych,

któ rzy za anek to wa li miej skie bul wa ry nad rzecz ne.

W miej scach pu blicz nych moż na by ło się na tknąć na spo -

re gru py nar ko ma nów i do słow nie na dziać się na po rzu -

co ne przez nich zu ży te strzy kaw ki i igły. Po nie waż

w mie ście ro bi ło się co raz nie bez piecz niej, w 1987 r. wła -

dze sto li cy ze zwo li ły na utwo rze nie spe cjal nej „wol nej

stre fy nar ko ty ko wej” w par ku Platz spitz, któ ry szyb ko

zy skał na zwę „par ku igieł”.

Oczy wi ście zgro ma dze nie w jed nym miej scu osób uza -

leż nio nych od nar ko ty ków wzbu dza ło nie po kój wśród

miesz kań ców – mi mo że le ka rze roz da wa li w par ku czy -

ste igły i strzy kaw ki oraz pre zer wa ty wy (pró bo wa no

w ten spo sób ogra ni czać licz bę za ka żeń HIV i za cho ro -

wań na AIDS wśród nar ko ma nów), to wol ne stre fy za czę -

ły przy cią gać co raz wię cej osób spo za Zu ry chu.

Wpraw dzie w 1992 r. Platz spitz za mknię to, ale nar ko ma -

ni prze nie śli się gdzie in dziej, m.in. na opusz czo ny dwo -

rzec ko le jo wy Let ten. Osta tecz nie li kwi da cja i te go

miej sca w 1995 r. zbie gła się z ogól no na ro do wą de ba tą

o szwaj car skiej po li ty ce nar ko ty ko wej: tra dy cyj ny sys tem

le cze nia, czy li po byt w za mknię tym ośrod ku od wy ko -

wym, nie spraw dzał się, więc po stu lo wa no m.in. wpro -

wa dze nie HAT – te ra pii wspo ma ga nej he ro iną (He ro ine

As si sted The ra py), któ ra dzia ła ła już na przed mie ściach

Liverpoolu. Fe de ral ne Biu ro Zdro wia Pu blicz ne go ze -

zwo li ło ośrod kom w Zu ry chu, Ber nie, Ba zy lei i Ge ne wie

na wpro wa dze nie HAT.

Nad nar ko ty kiem po da wa nym w te ra pii wpro wa dzo no

ści słą kon tro lę i nie od no to wa no żad ne go przy pad ku jego

kra dzie ży czy pró by wpro wa dze nia do ob ro tu na czar -

nym ryn ku. Szwaj car ska HAT ob ję ła 1200 osób

(na ok. 25 tys. uza leż nio nych) i przy go to wa ła grunt dla

no wej po li ty ki nar ko ty ko wej te go kra ju, opar tej na czte -

rech fi la rach: pro fi lak ty ce, te ra pii, re duk cji szkód (czy li

ła go dze nia ne ga tyw nych kon se kwen cji zwią za nych z za -

ży wa niem nar ko ty ków) i dzia ła niach po li cyj nych.

W 1997 r. po wsta ła Fe de ral na Ko mi sja ds. Nar ko ty ków,

do ra dza ją ca rzą do wi w po li ty ce nar ko ty ko wej i zło żo na

z le ka rzy oraz spe cja li stów od uza leż nień i zdro wia 

pu blicz ne go, na to miast w 2001 roku za re je stro wa no uży -

wa ną w HAT he ro inę ja ko śro dek me dycz ny i zmo dy fi -

ko wa no sys tem ubez pie czeń zdro wot nych tak, by

obej mo wał tak że te ra pię he ro ino wą.

Z PER SPEK TY WY OR GA NÓW ŚCI GA NIA 
W Szwaj ca rii oso by uza leż nio ne, oprócz HAT, mo gą ko -

rzy stać rów nież z opia to wej te ra pii pod trzy mu ją cej (sub -

sty tu cyj nej). Obej mu je ona po nad 18 tys. osób

i za pew nia im co dzien ny kon takt z opie ką me dycz ną.

Oba ro dza je te ra pii ma ją spo ry wpływ m.in. na pra cę po -

li cji i ogra ni czy ły dzia ła nia czar ne go ryn ku (w myśl za sa -

dy: sko ro jest moż li wość le gal ne go – i bez płat ne go

– do stę pu do nar ko ty ku, nie ma po trze by nie le gal ne go

han dlu). Mó wi się wręcz o zmia nie ryn ku he ro iny dzię -

ki tym dwóm te ra piom: po daż nar ko ty ku spa dła o kil ka

ty się cy dzia łek dzien nie, co w efek cie dla czar ne go ryn -

ku ozna cza ło stra tę kil ku set ty się cy eu ro każ de go dnia. 

War to wspo mnieć jesz cze o po ko jach in iek cyj nych –

to miej sca, gdzie, po zli kwi do wa niu stref nar ko ty ko -

wych, od by wa się za ży wa nie nie do zwo lo nych sub stan cji

(za za mknię ty mi drzwia mi, ale pod nad zo rem pra cow -

ni ka so cjal ne go). Sta no wią one ele ment re duk cji szkód:

za ży wa nie nar ko ty ku nie od by wa się już w miej scu pu -

blicz nym, a wy ko rzy sta ne do in iek cji ma te ria ły zo sta ją

od ra zu zu ty li zo wa ne. 

Oczy wi ście są jesz cze ko no pie i do pa la cze, jed nak

skład tych ostat nich moż na zba dać sa me mu w la bo ra to -

rium miej skim. Chęt ni do wy ko na nia ta kie go te stu

muszą jed nak wy słu chać obo wiąz ko wej po ra dy o za gro -

że niach, ja kie nie sie ze so bą za ży wa nie nar ko ty ków,

a przy oka zji jest moż li wość spraw dze nia, czy na ry nek

nie zo sta ją wpro wa dzo ne no we, nie zna ne jesz cze po li cji

i le ka rzom sub stan cje odu rza ją ce. Na dal jed nak, mi mo

wszyst kich opi sa nych moż li wo ści, istot ne dla szwaj car -

skiej po li ty ki  nar ko ty ko wej po zo sta je ści ga nie za ży wa ją -

cych nar ko ty ki oraz sto so wa nie środ ków kar nych prze ciw

nie le gal ne mu han dlo wi używ ka mi i ich pu blicz nej dys -

try bu cji. �

ALEK SAN DRA WI CIK

Ko rzy sta łam z opra co wa nia Jo an ne Cse te Ze szczy tów gór. Cze -
go mo że my się na uczyć ze zmia ny szwaj car skiej po li ty ki nar ko -
ty ko wej? opu bli ko wa ne go przez Open So cie ty Fun da tions
w ma ju 2010 r.
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Nar ko ty ki po szwaj car sku
W styczniu
Warszawę
odwiedziło troje
szwajcarskich
specjalistów, by
opowiedzieć
o głównych
zmianach, jakie
zaszły w ich kraju
w ciągu ostatnich
dwudziestu lat
w podejściu
do osób
uzależnionych
od narkotyków.
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W szwaj car skiej po li cji kry mi nal nej te ma tem nar ko ty ków zaj mu je się Pan od 2005 r. – ja kie
za uwa ża Pan zmia ny w ostat nich la tach? 

– Pa mię tam ba sen miej ski w Zu ry chu sprzed kil ku na stu lat, gdzie gro ma dzi li się nar ko ma -

ni – strach by ło prze cho dzić obok te go miej sca. Te raz mo gę spo koj nie pójść tam po pły wać

z dziec kiem i nie bo ję się, że na tknę się na zu ży te igły. To już spo ra zmia na, jed nak po trze -

ba by ło na to tro chę cza su. Nie ozna cza to jed nak, że w Szwaj ca rii nie ma już osób uza leż -

nio nych. Cią gle ak tu ali zu je my li sty sub stan cji za ka za nych i po dob nie jak w Pol sce ma my

pro blem z no wy mi sub stan cja mi che micz ny mi, nie spo sób opa no wać ludz kiej in wen cji w tej

dzie dzi nie.

Szwaj car skie pra wo wciąż re stryk cyj nie za ka zu je po sia da nia i za ży wa nia nar ko ty ków, ale

jako po li cja sta ra my się ela stycz nie pod cho dzić do tych prze pi sów.

Co to kon kret nie ozna cza? Dla pol skie go po li cjan ta „ela stycz ne po dej ście do prze pi sów”
mo że za brzmieć nie po ko ją co…

– Nie ma jed ne go li mi tu po sia da nia ko no pi, do zwo lo ną ilość usta la ją kan to ny – zwy kle wol -

no po sia dać na wła sny uży tek ty le, ile wy no si jed na daw ka. Oce na, czy np. pa lą ce mu ma ri -

huanę na uli cy czło wie ko wi na le ży dać man dat, czy za trzy mać go i wsz cząć po stę po wa nie,

za le ży od po li cjan ta, któ ry oce nia sy tu ację – je śli uzna, że man dat od nie sie po żą da ny sku tek,

to ma pra wo tak po stą pić. I uprze dzę ko lej ne py ta nie: nie ma tu sy tu acji ko rup cyj nych – ma -

my ja sne i re stryk cyj ne pra wo za ka zu ją ce po sia da nia i za ży wa nia nar ko ty ków, ale de cy zja

w kon kret nej sy tu acji na le ży do funk cjo na riu sza. Na sza po li ty ka nar ko ty ko wa zo sta ła zmie -

nio na po to, by chro nić zdro wie pu blicz ne i ogra ni czać szko dy, a nie przede wszyst kim ka rać.

A jak za re agu je funk cjo na riusz, gdy za trzy ma do kon tro li dro go wej oso bę pod wpły wem nar -
ko ty ków, któ ra za cznie się tłu ma czyć, że jest aku rat na te ra pii he ro ino wej?

– Na czas le cze nia sub sty tu to we go od da je się pra wo jaz dy, po za tym pra co daw ca oso -

by le czo nej jest po in for mo wa ny o te ra pii. Nie pięt nu je my osób za ży wa ją cych nar ko ty ki,
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Zro zu mieć
ludz kie 
cier pie nie

lecz trzy ma my je przy ży ciu dzię ki te ra pii

– sa mo by cie w pro gra mie he ro ino wym jest

już dość styg ma ty zu ją ce: le karz wy zna cza

go dzi ny przyj mo wa nia i daw ki, więc pa -

cjen ci sa mi pró bu ją je zmniej szać, by jak

naj rza dziej przy cho dzić do po ko jów in iek -

cyj nych. Na szym zda niem uza leż nie ni po -

trze bu ją le cze nia, a nie ka ra nia, sta ra my

się mieć du żo em pa tii, by zro zu mieć ich

cier pie nie. 

Ja ko po li cja sta ra my się jed nak zwal czać

han del i pro duk cję nar ko ty ków za miast

wal czyć z ich spo ży ciem – na szym zda -

niem wal ka z czar nym ryn kiem mo że być

lep sza, gdy za pew ni się le gal ne źró dła nar -

ko ty ków w po sta ci te ra pii sub sty tu cyj nej

i jed no cze śnie za cznie zwal czać han dla rzy.

Kto mo że ko rzy stać z ta kiej te ra pii, czy
tylko oby wa te le Szwaj ca rii?

– Aby zna leźć się w pro gra mie le cze nia,

trze ba być re zy den tem w Szwaj ca rii, jed nak

dla ob co kra jow ców też jest to do pusz czal ne.

Za le cze nie he ro ino we pła ci pań stwo i rów -

nież ono pro du ku je płyn ną, czy stą me dycz -

nie he ro inę na po trze by lecz ni cze. Po za tym

oso ba le czo na jest pod opie ką pra cow ni ka

so cjal ne go, któ ry zna jej sy tu ację i śro do wi -

sko – środ ki za rad cze po li cji i opie ki spo łecz -

nej nie mo gą ko li do wać ze so bą, po win ny się

uzu peł niać.

Dzię ku ję za roz mo wę. �

AW
zdj. An drzej Mi tu ra

Rozmowa z Rogerem Flurym, starszym analitykiem Komendy Głównej
Szwajcarskiej Policji Kryminalnej, specjalizującym się w polityce
narkotykowej tego kraju. 

Ro ger Flu ry jest też prze wod ni czą cym mię dzy re sor to wej gru py ro bo czej ds. po li ty ki nar -

ko ty ko wej, przed sta wi cie lem szwaj car skiej po li cji kry mi nal nej w ko mi sjach zaj mu ją cych się

tym te ma tem na po zio mie mia sta, kan to nu i kra ju oraz jed ną z osób, któ re mia ły zna czą cy

wpływ na obec ny kształt szwaj car skiej po li ty ki  nar ko ty ko wej. 
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Od dwóch lat w polskiej Policji
działają wyspecjalizowane struktury
antynarkotykowe. I działanie to
przynosi efekty, co pokazują wyniki
za ubiegły rok.

W ro ku 2010 w Pol sce stwier dzo -

no 72 375 tys. prze stępstw nar ko ty -

ko wy ch1, o 6 proc. wię cej niż w ro ku

po przed nim. O 2,8 proc. wię cej wsz czę to po -

stę po wań przy go to waw czych w spra wach

o prze stęp stwa nar ko ty ko we. Stwier dzo ne

prze stęp stwa nar ko ty ko we sta no wi ły po -

nad 9,2 proc. wszyst kich prze stępstw kry mi -

nal nych ujaw nio nych w ro ku 2010. Łącz nie

usta lo no 26 865 po dej rza nych o po peł nie nie

prze stępstw nar ko ty ko wych, tj. o 661 wię cej

niż w ro ku ubie głym. Ujaw nio no 4119 nie let -

nich, któ rzy po peł ni li czy ny za bro nio ne przez

usta wę o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii

(uopn) – o 14,5 proc. wię cej niż w ro ku 2009.

CO RO ŚNIE, CO SPA DA
Za suk ces Po li cji na le ży uznać usta le nie

w 2010 r. więk szej licz by po dej rza nych

o naj po waż niej sze prze stęp stwa nar ko ty -

ko we zwią za ne z wy twa rza niem i ob ro tem

nar ko ty ka mi (wy twa rza nie znacz nej ilo ści

nar ko ty ków, na by wa nie przy rzą dów

do pro duk cji, prze myt, wpro wa dza nie

do ob ro tu, udzie la nie, han del, po sia da nie

znacz nych ilo ści, upra wa). Nie znacz nie

spa dła licz ba po dej rza nych o wy twa rza nie

środ ków odu rza ją cych i środ ków psy cho -

tro po wych.

Po zy tyw nym efek tem dzia ła nia struk tur

an ty nar ko ty ko wych w Po li cji jest zmniej -

sze nie licz by po dej rza nych o po sia da nie

nar ko ty ków przy jed no cze snym wzro ście

po dej rza nych o han del, ob rót i pro duk cję,

w tym upra wę ko no pi in dyj skich. 

Da ne do ty czą ce prze stępstw stwier dzo -

nych wy ka zu ją wzrost w ka te go riach: 

wy twa rza nie, po sia da nie i na by wa nie przy -

rzą dów do pro duk cji, wpro wa dza nie do

obrotu, wpro wa dza nie do ob ro tu znacz -

nych ilo ści, udzie la nie, han del, po sia da nie,

po sia da nie znacz nych ilo ści, upra wy oraz

upra wy w znacz nych ilo ściach.

Stwier dzo no mniej prze stępstw w ka te -

go riach: wy twa rza nia znacz nej ilo ści, prze -

my tu oraz prze my tu znacz nych ilo ści. 

PO SIA DA NIE NAR KO TY KÓW
Wciąż do mi nu ją cą ka te go rią prze stępstw

nar ko ty ko wych jest prze stęp stwo po sia da nia

z art. 62 ust. 1 i 3 uopn. Przy czyn na le ży upa -

try wać nie w za nie dba niach Po li cji, ale

w bar dzo du żej ska li za gro że nia prze stęp czo -

ścią nar ko ty ko wą. Ana li za wsz częć po stę po -

wań z art. 62 uopn po ka zu je, że naj częst szą

pod sta wą wsz czę cia po stę po wa nia przy go to -

waw cze go z te go ar ty ku łu jest za trzy ma nie

na go rą cym uczyn ku. W ubie głym ro ku 9737

po stę po wań w spra wach o po sia da nie

wszczęto po za trzy ma niu spraw ców przez

funk cjo na riu szy pio nu pre wen cji. Pra wie

1300 po stę po wań zo sta ło za ini cjo wa nych na

pod sta wie za wia do mień osób trze cich. Przy -

kładem ta kich spraw są za trzy ma nia osób

nie trzeź wych za kłó ca ją cych ci szę noc ną, kie -

dy środ ki odu rza ją ce ujaw nia się np. podczas

przyjęcia pĳanego w izbie wy trzeź wień, oraz

za trzy ma nia w wy ni ku kon tro li dro go wych.

Prze stęp stwa nar ko ty ko we są też ujaw nia -

ne przy oka zji in nych zda rzeń kry mi nal nych,

np. pod czas prze szu ka nia miesz ka nia oso by

po dej rza nej o kra dzież. 

W dys ku sji o prze stęp czo ści nar ko ty ko wej

po ja wia się twier dze nie, że Po li cja po win na

za trzy my wać wię cej han dla rzy nar ko ty ków

niż ich po sia da czy. Tym cza sem do wy ka za -

nia prze stęp stwa han dlu (art. 59 uopn) kon -

kret ne mu di le ro wi istot ne jest usta le nie
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Jak po wsta wa ły struk tu ry
Gdy w ro ku 2008 pod ję to de cy zję o two rze niu struk tur an ty nar ko ty ko wych w pio nie
kry mi nal nym Po li cji, ma ją cych pod jąć rów no le głe dzia ła nia ze struk tu ra mi an ty nar -
ko ty ko wy mi służb śled czych, wśród wie lu ar gu men tów uza sad nia ją cych ta ką po trze -
bę zna la zły się mię dzy in ny mi te o mniej szej sku tecz no ści Po li cji w ujaw nia niu
prze stępstw nar ko ty ko wych i ich spraw ców oraz kon cen tro wa nia pro ce su wy kryw -
cze go na spraw cach naj pow szech niej szych prze stępstw nar ko ty ko wych, czy li po -
sia da nia (art. 62 ust. 1 i 3 usta wy o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii). Za rzu ca no tak że
brak do sta tecz nej kon cen tra cji Po li cji na oso bach od po wie dzial nych za wy twa rza -
nie i dys try bu cję nar ko ty ków. In nym waż nym ar gu men tem by ły roz wój i zmia na geo -
gra fii prze stęp czo ści nar ko ty ko wej.
Za ło że nia pro ce su two rze nia struk tur opie ra ły się na po wsta niu zróż ni co wa nych, eta -
to wych ko mó rek we wszyst kich jed nost kach w kra ju na szcze blu ko mend po wia to -
wych/miej skich/re jo no wych Po li cji, a tak że ko mend wo je wódz kich/sto łecz nej Po li cji.
Ko or dy na cją i nad zo rem nad struk tu ra mi re gio nal ny mi, w myśl za ło żeń, miał za jąć się
wy spe cja li zo wa ny Ze spół w Biu rze Kry mi nal nym Ko men dy Głów nej Po li cji. Struk tu -
ry za czę ły dzia łać w ro ku 2009.

Wal ka 
struk tu ral na
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jego klien tów. Re ali za cja czyn no ści w sto -

sun ku do di le rów bez ma te ria łu do wo do we -

go w po sta ci ze znań lub wy ja śnień klien tów

– bę dzie po wo do wa ła przy ję cie in nej kwa li -

fi ka cji praw nej. 

Uwa ża ne za do wód ko ron ny za trzy ma nie

„na go rą co”, tj. pod czas prze ka za nia nar ko ty -

ków klien to wi przez di le ra, wią że się z za -

trzy ma niem spraw ców dwóch prze stępstw

– di le ra (art. 59 uopn) i klien ta (art. 62

uopn). Do ogól nej licz by stwier dzo nych

prze stępstw z art. 62 uopn wli cza ne są tak -

że prze stęp stwa zwią za ne z po sia da niem

środ ków odu rza ją cych przez za trzy ma nych

di le rów de ta licz nych. 

SKU TECZ NOŚĆ
O sku tecz no ści Po li cji w zwal cza niu prze -

stęp czo ści nar ko ty ko wej świad czy to, że po -

dej mo wa ne są one na pod sta wie dzia łań

ce lo wych i pla no wych, w tym przy pad ku

zmie rza ją cych do roz bi cia struk tur prze stęp -

czych od po wie dzial nych za wy twa rza nie

i dys try bu owa nie środ ków nar ko tycz nych.

Da ne za rok 2010, szcze gól nie do ty czą ce

licz by usta lo nych o po peł nie nie kon kret -

nych prze stępstw po dej rza nych, poka zu ją,

że Po li cja ob ra ła do bry kurs i kon se kwent nie

go re ali zu je. 

Na sku tecz ność pro ce su wy kryw cze go

wpły nę ło wła ści we dzia ła nie po wo ła nych

w pio nie kry mi nal nym struk tur an ty nar ko -

ty ko wych. Du że zna cze nie mia ło tak że ja sne

okre śle nie ze stro ny kie row nic twa Ko men -

dy Głów nej Po li cji ocze ki wań, szcze gól nie

do ty czą cych pla no we go sku pie nia dzia łań

na wy twór cach i dys try bu to rach środ ków

odu rza ją cych i sub stan cji psy cho tro po wych. 

Wśród po li cjan tów wzro sła też świa do -

mość za gro żeń zwią za nych z prze stęp czo ścią

nar ko ty ko wą – osią gnię to to przez sys tem

szko leń warsz ta to wych oraz cy klicz ne oma -

wia nie tych za gad nień na od pra wach służ bo -

wych róż ne go szcze bla. W wie lu jed nost kach

zwięk szo no li czeb ność struk tur an ty nar ko -

ty ko wych. 
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Kwa li fi ka cja praw na – ustawa o przeciwdziałaniu                        Prze stęp stwa stwier dzo ne 
narkomanii         2009 2010            %

53 ust. 1 – wy twa rza nie 89 120 34,8
53 ust. 2 – wy twa rza nie znacz nych ilo ści 85 82 -3,5
54 – po sia da nie, na by wa nie przy rzą dów do pro duk cji 192 422 119,8
55 ust. 1 i 2 – prze myt 602 551 -8,5
55 ust. 3 – prze myt znacz nych ilo ści 278 252 -9,4
56 ust. 1 i 2 – wpro wa dza nie do ob ro tu 1089 1124 3,2
56 ust. 3 – wpro wa dza nie do ob ro tu znacz nych ilo ści 1880 2673 42,2
58 – udzie la nie 12 001 12 354 2,9
59 – han del 16 980 18 449 8,7 
62 ust. 1 i 3 – po sia da nie 32 832 33 599 2,3
62 ust. 2 – po sia da nie znacz nych ilo ści 1290 1465 13,6
63 ust. 1 – upra wa 688 1122 63,1
63 ust. 2 – upra wa w znacz nych ilo ściach 41 42 2,4

Kwa li fi ka cja praw na – ustawa o przeciwdziałaniu                                   Podejrzani 
narkomanii  2009 2010            %

53 ust. 1 – wy twa rza nie 60 58 -3,3
53 ust. 2 – wy twa rza nie znacz nych ilo ści 51 60 17,6
54 – po sia da nie, na by wa nie przy rzą dów do pro duk cji 37 40 8,1
55 ust. 1 i 2 – prze myt 232 272 17,2
55 ust. 3 – prze myt znacz nych ilo ści 151 170 12,6
56 ust. 1 i 2 – wpro wa dza nie do ob ro tu 323 394 22,0
56 ust. 3 – wpro wa dza nie do ob ro tu znacz nych ilo ści 917 1102 20,2
58 – udzie la nie 2069 2145 3,7
59 – han del 2998 3052 1,8 
62 ust. 1 i 3 – po sia da nie 17 954 17 843 -0,6
62 ust. 2 – po sia da nie znacz nych ilo ści 859 1023 19,1
63 ust. 1 – upra wa 443 610 37,7
63 ust. 2 – upra wa w znacz nych ilo ściach 29 31 6,9

W ro ku 2010 na stą pił w Pol sce roz wój pro -

duk cji i ob ro tu no wy mi nar ko ty ka mi, zwa ny -

mi do pa la cza mi. W związ ku z tym po li cjan ci,

szcze gól nie z ko mó rek an ty nar ko ty ko wych,

czę sto współ pra co wa li z pra cow ni ka mi Pań -

stwo wej In spek cji Sa ni tar nej przy po dej mo -

wa niu czyn no ści wo bec dys try bu to rów tych

środ ków. Czyn no ści tych nie obej mu ją żad ne

sta ty sty ki, po nie waż nie do ty czą one prze -

stępstw uję tych w usta wie o prze ciw dzia ła -

niu nar ko ma nii. 

WY ZWA NIA 
Dzia ła nia w sto sun ku do dys try bu to rów no -

wych nar ko ty ków, w szcze gól no ści tych, któ -

re ma ją być umiesz cza ne na li ście sub stan cji

kon tro lo wa nych, bę dą kon ty nu owa ne w roku

2011 i sta ną się ogrom nym wy zwa niem dla

or ga nów ści ga nia. Istot ne zna cze nie bę dzie

miał pro ces szko le nia po li cjan tów na te mat

„no wych nar ko ty ków” oraz opra co wa nie

i wdro że nie me tod szyb kiej iden ty fi ka cji

tych sub stan cji. 

W ro ku 2011 ko mór ki an ty nar ko ty ko we

pio nu kry mi nal ne go po win ny nie tyl ko kon -

ty nu ować re ali zo wa ne do tąd dzia ła nia, ale

na bie żą co do sto so wy wać je do wciąż zmie -

nia ją cych się za gro żeń wy stę pu ją cych w tego

ro dza ju prze stęp czo ści, któ ra wy ka zu je du żą

pla stycz ność. 

Bie żą cy rok po wi nien tak że przy nieść

od po wiedź na py ta nie: w ja ki spo sób 

wy ko rzy stać set ki wy spe cja li zo wa nych

w zwal cza niu prze stęp czo ści nar ko ty ko wej

po li cjan tów w trak cie pił kar skich Mi -

strzostw Eu ro py w 2012 ro ku, by naj le piej

spo żyt ko wać ich umie jęt no ści. Po ubie gło -

rocz nych do świad cze niach zwią za nych

z tzw. do pa la cza mi za gro że nia zwią za ne

z ob ro tem sub stan cja mi psy cho ak tyw ny mi

(kon tro lo wa ny mi lub nie kon tro lo wa ny mi)

oraz z okre ślo ny mi z tym skut ka mi, iden ty -

fi ko wa ne są ja ko je den z czyn ni ków mo gą -

cych za gro zić bez pie czeń stwu uczest ni ków

mi strzostw. �

MI CHAŁ SA FJAŃ SKI, JA NUSZ GO ŁĘ BIEW SKI
Biu ro Kry mi nal ne KGP

1 Za pre zen to wa ne da ne sta ty stycz ne po cho dzą z sys te -
mu TE MI DA

„Policja 997” od lat kibicuje walce 
z narkotykami. We wrześniu 2008 roku
pisaliśmy o potrzebie stworzenia
wyspecjalizowanych struktur w Policji, 
a w styczniu 2010 r. donosiliśmy o tym, 
że są skuteczne 
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Rozmowa z mł. insp.
Krzysztofem
Łaszkiewiczem,
pełnomocnikiem
komendanta
głównego Policji 
ds. ochrony praw człowieka

Od 2004 r. w Po li cji dzia ła sieć peł no moc ni ków ds.
ochro ny praw czło wie ka: ma my 17 peł no moc ni ków
w KWP/KSP i nie eta to wych w szko łach Po li cji. W ko -
men dzie głów nej w sierp niu pod insp. Mar ci na Wy -
drę (roz mo wę z nim za mie ści li śmy w nr. 6 (39)
w 2008 r.) za stą pił na tym sta no wi sku mł. insp.
Krzysz tof Łasz kie wicz, w la tach 2006–2009 dy rek tor
Biu ra Kadr i Szko le nia KGP. Za py ta li śmy go, ja ki mi
za gad nie nia mi z sze ro kiej dzie dzi ny ochro ny praw
czło wie ka chce się za jąć oraz gdzie bę dzie szu kał
sprzy mie rzeń ców dla swo ich przed się wzięć.

Sieć policyjnych pełnomocników ma już siedem lat,
więc chyba zdążyła okrzepnąć?

– Tak, ja ko peł no moc ni cy ds. ochro ny praw czło wie -

ka sta li śmy się już wi zy tów ką Po li cji na ze wnątrz: or ga -

ni za cje po za rzą do we wie dzą, że ta ka sieć ist nie je

i chwa lą ją, a my sta ra my się spro stać ich ocze ki wa niom.

Mój po przed nik wpro wa dził mnie w obo wiąz ki, więc

mam po czu cie cią gło ści mi sji – on sta rał się bu do wać

spraw ne ko ali cje z or ga ni za cja mi po za po li cyj ny mi, a ja

chciał bym pójść da lej i za cie śnić współ pra cę z fun da -

cja mi, in sty tu cja mi i sto wa rzy sze nia mi, m.in. Hel siń ską

Fun da cją Praw Czło wie ka (HFPC), rzecz ni kiem praw

oby wa tel skich (RPO) i Kam pa nią Prze ciw Ho mo fo bii

(KPH).

Czy to oznacza, że w samej Policji nie trzeba już nic
zmieniać?

– Tu jest jesz cze spo ro do zro bie nia, więc na po czą tek

przej rza łem sys tem ochro ny praw i wol no ści czło wie ka

w Po li cji. Z tych ob ser wa cji po wstał trój kąt D–A–S, czyli

do bór, ada pta cja i szko le nie; tym przede wszyst kim

chciał bym się za jąć. W 2011 r. sku pię się na do bo rze

do Po li cji, by spraw dzić, kto do nas przy cho dzi – ja ko

dy rek tor Biu ra Kadr i Szko le nia KGP nie do strze ga łem

w do bo rze ni cze go nie wła ści we go, pew nie dla te go, że

pa trzy łem na to z cał kiem in nej per spek ty wy. Jed nak

ja ko peł no moc nik wi dzę, że do brze nie jest: na żad nym

z eta pów do bo ru nie ba da my wprost skłon no ści kan dy -

da tów do uprze dzeń i do za cho wań dys kry mi na cyj nych.

Po wstał więc ze spół, by usta lić, w ja ki spo sób włą czyć to

za gad nie nie do do bo ru. Pierw szy po mysł jest ta ki, by

pod czas wy wia du zor ga ni zo wa ne go za da wać od po wied -

nio skon stru owa ne py ta nia – to dziś je dy ne miej sce,

gdzie moż na ta kie kwe stie umie ścić.

Jak miałyby wyglądać te pytania? Przecież nie
spytamy kandydata wprost, czy lubi gejów, Żydów
i Romów, bo jeśli chce dobrze wypaść, na pewno
odpowie twierdząco.

– Dla te go skon sul to wa łem ten po mysł z prak ty ka mi,

m.in. z psy cho lo ga mi KPH – jej pra cow ni cy pod nasz

wzór przy go to wa li pa kiet py tań do ty czą cych sze ro ko

po ję tych uprze dzeń, z klu czem od po wie dzi. W tak

trud nych te ma tach mu si my za się gać opi nii spe cja li stów

po za po li cyj nych, nie mo że my się za my kać we wła snym

krę gu. Pró bu ję też na wią zać kon takt z Cen trum Ba dań

nad Uprze dze nia mi Wy dzia łu Psy cho lo gii Uni wer sy te -

tu War szaw skie go – po szu ku ję od po wie dzi na być mo -

że ba nal ne py ta nia, np. czy uprze dze nie moż na

punk to wać w sys te mie 0–1, czy też mo że ist nie ją do -

pusz czal ne for my uprze dzeń: np. gdy w pra cy po li cjant

pro fe sjo nal nie trak tu je oso by bez wzglę du na ich na ro -

do wość czy orien ta cję, a w do mu mó wi wprost, że nie -

na wi dzi Ży dów i ge jów. Je śli pry wat ne go uprze dze nia

nie prze no si do służ by, czy to jest w po rząd ku i czy da

się w ogó le roz dzie lić te dwie sfe ry?

Kolejny wierzchołek Pana trójkąta to adaptacja – kto
ma się adaptować i do czego?

– Nie dłu go uka że się pu bli ka cja Słu żyć i chro nić –
prak tycz ny prze wod nik po me to dach na ucza nia praw czło -
wie ka i ety ki za wo do wej oraz sku tecz nej ada pta cji
na kur sie szko le nia za wo do we go pod sta wo we go – to bar -

dzo dłu gi ty tuł, ale w peł ni od da je za war tość. Chciał -

bym, by jak naj sze rzej mó wić o kształ to wa niu po staw

i za cho wań po li cjan tów na kur sie pod sta wo wym – i nie

wy my ślam nic no we go, lecz wska zu ję mo men ty, w któ -
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Po pierwsze człowiek

– O prawach
człowieka można
mówić nawet
na wuefie
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rych mo że my for mo wać mło dych lu dzi i kurs pod sta wo -

wy da je ta kie szan se.

Nie chcę, by na ucza nie praw czło wie ka w Po li cji ko -

ja rzy ło się z wy ku wa niem na pa mięć kon wen cji i prze -

pi sów, to nie o to cho dzi. Trze ba pod nieść ran gę

szko le nia pod sta wo we go, np. za czy na jąc je wy kła dem

o ety ce po li cyj nej, a po tem po ka zy wać pra wa czło wie ka

w róż nych sy tu acjach. Ow szem, jest wy móg me to dycz -

ny, by na wią zy wać do tych praw na za ję ciach, ale trze -

ba usys te ma ty zo wać prze ka zy wa nie tej wie dzy.

Uwa żam, że o pra wach czło wie ka moż na mó wić na wet

na wu efie; ca ły czas po wta rzaj my mło de mu czło wie ko -

wi: masz si łę, lecz nie masz wła dzy, mo żesz wy da wać

po le ce nia, ale pa mię taj, że słu żysz spo łe czeń stwu, a nie

nim rzą dzisz. 

Waż ne jest też za cie śnia nie wię zi gru po wej adep tów

– w jed nej ze szkół po li cyj nych wiele lat temu grupa

słuchaczy tak bardzo nie tolerowała kolegi, któ ry był ki -

bi cem in nej dru ży ny, że trze ba go by ło prze nieść. Ada -

pta cja za wo do wa mło de go po li cjan ta trwa trzy la ta od

przy ję cia do służ by, za tem przez ten czas ma my szan sę,

by mu się przyj rzeć ja ko czło wie ko wi. Na naj mniej sze

prze ja wy zła, któ re się w nim ro dzi, trze ba re ago wać na -

tych miast.

Zostały szkolenia – policjant powinien wciąż się
szkolić, a gdzie czas na pracę?

– Jedno nie wyklucza drugiego, lecz szkolić się muszą

wszyscy – i podwładni, i przełożeni. W połowie lutego

spotkał się zespół, który opracował warsztaty dla kadry

średniego szczebla – chcemy przekazać im to, co się

teraz w Policji dzieje w związku z prawami człowieka;

poza tym chcemy im mówić, jak ważne jest, by umieć

rozmawiać z młodymi policjantami, motywować ich

i zasłużyć na ich szacunek, co nie dla wszystkich jest

oczywiste.

Zapytałem też m.in. RPO, HFPC i MSWiA, z czego,

ich zdaniem, trzeba szkolić policjantów, bo nie

wszystkie dziedziny społeczne są im dobrze

przekazywane, np. funkcjonariusze nie wiedzą, czym

jest LGBT (skrótowiec oznaczający lesbĳki, gejów,

osoby biseksualne i transpłciowe – AW) – dużo mówi się

o innych nacjach i kulturach, lecz o płci prawie wcale.

Przejrzałem media policyjne z ostatnich 20 lat i nie

znalazłem nigdzie opisanej reakcji policjanta na LGBT

czy wskazówek, jak rozmawiać z transseksualistą,

przesłuchiwać geja przed coming outem (ujawnieniem

się – AW) – nie ma na ten temat żadnych informacji,

więc policjanci po prostu nie mają pojęcia, jak się

zwracać do takich osób.

Chyba nie tylko policjanci mają z tym problem, ale
w ogóle Polacy.

– Dla peł no moc ni ków wo je wódz kich ds. ochro ny

praw czło wie ka zor ga ni zo wa li śmy warsz ta ty edu ka cyj -

ne, przy go to wa ne przez or ga ni za cję po za rzą do wą i opar -

te na me to dzie tzw. ży wej bi blio te ki. Za pro si li śmy

re pre zen tan tów śro do wisk, o któ rych mó wi li śmy, by

peł no moc ni cy mo gli im za dać py ta nia – prze cież to oni

ma ją być eks per ta mi w swo ich gar ni zo nach i uczyć in -

nych. Sam je stem za pra sza ny na róż ne spo tka nia, np.

w Dniu Imi gran ta na proś bę Fo rum na rzecz Róż no rod -

no ści mó wi łem o re ak cji Po li cji na prze stęp stwa z nie -

na wi ści, od wie dzi łem Fun da cję Afry ka Ina czej, a z KPH

przy go to wa li śmy pro jekt szko le nia dla śro do wi ska

LGBT. Je śli za cznie my na ze wnątrz po ka zy wać stan dar -

dy po stę po wa nia Po li cji, lu dzie bę dą wy ma ga li od nas

ta kie go wła śnie za cho wa nia i po li cjant bę dzie zmu szo -

ny, by po stę po wać pro fe sjo nal nie.

Policjanci szkolą gejów – to dość intrygujący pomysł…
– Pierw szą or ga ni za cją po za rzą do wą, któ ra do mnie

przy szła, gdy za czą łem peł nić funk cję peł no moc ni ka

KGP, by ła wła śnie Kam pa nia Prze ciw Ho mo fo bii: po -

wie dzie li, że chcą szko lić po li cjan tów, a ja za pro po no wa -

łem im, by śmy wspól nie na pi sa li pro gram. W ze szłym

ro ku przed sta wi cie le za rzą du KPH spo tka li się z peł no -

moc ni ka mi wo je wódz ki mi i wspól nie stwo rzy li ma te ria -

ły dy dak tycz ne. Po za tym w wo je wódz twach KPH ma

swo ich asy sten tów ds. prze mo cy z nie na wi ści, któ rzy są

part ne ra mi dla peł no moc ni ków w tej te ma ty ce. Obec -

nie re ali zo wa ny jest w Po li cji pro gram na ucza nia o prze -

stęp stwach z nie na wi ści. Naj pierw z te go za gad nie nia

prze szko lo no po li cyj nych tre ne rów, a te raz ka ska do wo

szko le ni są po li cjan ci w gar ni zo nach. Nie ste ty, Pol ska

na dal jest po strze ga na ja ko kraj nie to le ran cyj ny, an ty -

se mic ki, gdzie po ja wia ją się sym bo le nie na wi ści. Trzeba

po li cjan tom po ka zać po dwój ny wy miar tych prze -

stępstw: cier pie nia kon kret nych osób oraz ne ga tyw ne -

go po strze ga nia Pol ski w świe cie – po li cjan ci mu szą

za cząć to do strze gać.

Homofobia, mowa nienawiści, etyka zawodowa
policjantów – dużo spraw wziął Pan sobie na głowę. 

– Jest jesz cze spo ro do zro bie nia, to praw da… Ma rzy

mi się też po wo ła nie w KGP ra dy ety ki i praw czło wie -

ka, któ ra mo gła by np. zbie rać ma te ria ły o na gan nym za -

cho wa niu po li cjan tów w służ bie i po za nią – co chwi la

ma my skan dal w me diach, że po li cjan ci nie za cho wu ją

pro fe sjo na li zmu w pra cy i po pra cy, więc trze ba się za -

sta no wić, czy to, co funk cjo na riusz ro bi po zdję ciu mun -

du ru, po win no być oce nia ne w służ bie? Ra da mo gła by

kom plek so wo zaj mo wać się bu do wa niem stra te gii

ochro ny praw i wol no ści w Po li cji w opar ciu o wie dzę

ca łej or ga ni za cji, kon cen tro wa ną w jed nym miej scu. Po -

wsta je prze cież tak wie le ana liz, ra por tów i ba dań, więc

war to je wy ko rzy sty wać. 

Za mot to swo jej funk cji wy bra łem po pierw sze – czło -
wiek, a więc przede wszyst kim je go god ność, a po tem

do pie ro na ro do wość, wy zna nie czy płeć. I po li cjan ci też

mu szą o tym pa mię tać, bo i ich to do ty czy. 

Dziękuję za rozmowę. �
ALEKSANDRA WICIK

zdj. Andrzej Mitura
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– Cały czas powtarzajmy młodemu policjantowi: 
masz siłę, lecz nie masz władzy, możesz wydawać
polecenia, ale pamiętaj, że służysz społeczeństwu, 

a nie nim rządzisz.
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– Re dak to rzy z Na sze go Dzien ni ka
na stro nie KPH prze czy ta li in for ma cję

o warsz ta tach i orze kli, że to pro pa gan da

ho mo sek su ali zmu wśród po li cjan tów –

wspo mi na Zdzi sław Hu zar, po mor ski

peł no moc nik KWP ds. ochro ny praw

czło wie ka. – Cho dzi ło ni by o wrę cza nie

przez KPH słu cha czom Tę czo we go ele -
men ta rza i jej ra por tów o oso bach ho mo -

sek su al nych i bi sek su al nych w Pol sce

oraz o mo wie nie na wi ści. Nic ta kie go nie

mia ło miej sca, ani sło wem nie wspo mi -

na li śmy o pod ręcz ni ku na tych za ję ciach,

a KPH nie roz da wa ła uczest ni kom żad -

nych ma te ria łów. Gdy ktoś chciał się do -

wie dzieć cze goś wię cej, mógł po dejść

do mnie i za py tać, gdzie mo że zna leźć

in for ma cje. 

Zdzi sław Hu zar do da je, że szko le nia

do ty czy ły to le ran cji, prze ciw dzia ła nia

dys kry mi na cji wo bec osób ho mo -, bi -

i trans sek su al nych, prze mo cy w ro dzi nie

i praw ko biet, a zor ga ni zo wa ło je wspól -

nie kil ka pod mio tów: Ośro dek Gen der

Stu dies Uni wer sy te tu Gdań skie go, trój -

miej ski od dział sto wa rzy sze nia Kam-

pa nia Prze ciw Ho mo fo bii i KWP

w Gdań sku.

RPO RE KO MEN DU JE
Wie ści o za mie sza niu do tar ły aż do ów -

cze sne go mi ni stra SWiA Grze go rza Sche -

ty ny i do rzecz ni ka praw oby wa tel skich

śp. Ja nu sza Ko cha now skie go. Mi ni ster

po le cił wy ja śnić spra wę, a RPO wy słał pi -

smo do ko men dan ta głów ne go, by po -

chwa lić ini cja ty wę po mor skiej KWP

i za re ko men do wać ją in nym ko men dom.

W 2010 r. KPH za czę ła ści ślej współ pra -

co wać z trój miej ską po li cją, aby przy go to -

wać jej po li cjan tów do kon tak tów

z LGBT, a obec na RPO Ire na Li po wicz

pod trzy ma ła po zy tyw ną opi nię swo je go

po przed ni ka na te mat tych dzia łań i w pi -

śmie do ko men dan ta głów ne go za su ge ro -

wa ła, by roz sze rzyć je na po zo sta łe jed -

nost ki.

SPO TKA NIA I WARSZ TA TY
W li sto pa dzie ub.r. w spo tka niu wo je -

wódz kich peł no moc ni ków ds. ochro ny

praw czło wie ka wzię li udział Mi ro sła wa

Ma ku chow ska i Jan Świerszcz z za rzą du

KPH: wspól nie uło żo no pro gram szko le -

nia dla śro do wi ska LGBT Po zy cja ofia ry
w pro ce sie kar nym.

– Otwar te spo tka nia pro wa dzo ne dla

LGBT przez wo je wódz kich peł no moc ni -

ków ds. ochro ny praw czło wie ka już trwa -

ją – mó wi Mi ro sła wa Ma ku chow ska.

– Na ra zie nie ma jesz cze szcze gó ło we go

gra fi ku, ale we Wro cławiu i w Gdańsku

zor ga ni zowano ta kie spo tka nia i ma my na -

dzie ję, że wkrót ce we wszyst kich więk -

szych mia stach bę dzie moż na wziąć

w nich udział. Na szym zda niem po trzeb -

na jest w Po li cji zmia na sys te mo wa

w szko le niu pod sta wo wym – po li cjant,

któ ry do pie ro za czy na służ bę, przede

wszyst kim po wi nien wie dzieć, że pod sta -

wą re la cji z LGBT mu si być wza jem ny

sza cu nek.

W Gdań sku KPH zwró ci ła się z proś bą

do KWP o prze pro wa dze nie ta kie go spo -

tka nia, bo by ły skar gi na nie wła ści we 

za cho wa nia po li cjan tów np. pod czas in ter -

wen cji czy przyj mo wa nia zgło szeń. 

– Pe wien po li cjant miał wsz czę te po stę -

po wa nie, bo nie wła ści wie się za cho wał

w sto sun ku do oso by trans sek su al nej –

wspo mi na Zdzi sław Hu zar. – Jed nak gdy

się oka za ło, że po pro stu nie wie dział, jak

się ma za cho wać wo bec niej, od stą pio no

od uka ra nia.

W lu tym Zdzi sław Hu zar prze pro wa dził

dla po li cjan tów warsz ta ty po świę co ne

prze stęp stwom z nie na wi ści – tu też po -

trzeb ne jest po sze rza nie wie dzy funk cjo -

na riu szy. �

AW
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W te re nie już szko lą

W gdańskim Ośrodku Szkolenia Policji w lipcu 2009 r. pełnomocnik KWP
w Gdańsku ds. ochrony praw człowieka, wspólnie z Kampanią Przeciw
Homofobii i Doktoranckim Kołem Naukowym Badaczy Kultur na Styku
przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego,
zorganizowali warsztaty dla 41 słuchaczy kursu podstawowego –
i pewnie byłyby prowadzone do dziś, gdyby nie oburzenie 
Naszego Dziennika.

LGBT w
mun du rach
W ramach piątego festiwalu Równe
prawa do miłości w Warszawie
rozmawiano o sytuacji osób LGBT
w służbach mundurowych w Polsce
i na świecie.

Spo tka nie od by ło się 9 lu te go w ka wiar ni

Kry ty ki Po li tycz nej No wy Wspa nia ły Świat.
Dys ku sję, w któ rej wzię li udział ppłk

Agniesz ka Gu miń ska z De par ta men tu Wy -

cho wa nia i Pro mo cji Obron no ści MON, rad -

ca ds. pra sy i kul tu ry am ba sa dy USA

w War sza wie Li sa Hel ling, He len Cor co ran

z po li cji hrab stwa Mer sey si de z Wiel kiej Bry -

ta nii i mł. insp. Krzysz tof Łasz kie wicz, peł -

no moc nik KGP ds. ochro ny praw czło wie ka,

po pro wa dził To masz Ra czek. 

He len Cor co ran mó wi ła, że oso by LGBT

w bry tyj skiej po li cji nie są ni czym dziw nym,

wręcz są za chę ca ne do służ by – wy cho dzi się

z za ło że nia, że po li cja po win na od zwier cie -

dlać cha rak ter spo łe czeń stwa, któ re mu słu -

ży. Przy wpro wa dza niu no wych prze pi sów

za się ga się opi nii tej gru py, czy nie na ru sza -

ją one ich praw, a w for mu la rzu re kru ta cyj -

nym jest miej sce na orien ta cję sek su al ną i,

jak pod kre śli ła po li cjant ka, LGBT wpi su ją ją

o wie le chęt niej niż 10 lat te mu. Wśród or ga -

ni za cji sprzy ja ją cych ge jom i les bĳ kom bry -

tyj ska po li cja jest na szó stym miej scu, a co

czwar ta ofia ra prze stęp stwa z nie na wi ści

zgła sza to zda rze nie.

– W pol skim woj sku prze pi sy za bra nia ją

służ by oso bom trans pł cio wym – po wie dzia ła

ppłk Agniesz ka Gu miń ska. – Z roz po rzą dzeń

mi ni stra obro ny wy ni ka, że trans sek su alizm

po wo du je trwa łą nie zdol ność do służ by. Do -

ty czy to też osób, któ re nie prze szły ope ra cji

zmia ny płci. Po nad to w woj sku nie mo gą słu -

żyć oso by po sia da ją ce jed no cze śnie mę skie

i żeń skie na rzą dy płcio we – do da ła. 

Jed nak Fun da cja Trans -Fu zja, wal czą ca

o pra wa trans sek su ali stów, chce uchy le nia

tych prze pi sów i uwa ża je za dys kry mi nu ją -

ce. Mł. insp. Krzysz tof Łasz kie wicz za uwa -

żył na to miast, że w Po li cji zmia na płci jest

moż li wa i w ża den spo sób nie wy klu cza

z for ma cji. 

Spo tka nie za koń czy ło się po ka zem fil mu

Yos si & Jag ger opo wia da ją ce go o mi ło ści

mię dzy dwo ma izra el ski mi żoł nie rza mi. �

AW
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– Andrzej Struj zadziałał jak
rasowy policjant – stwierdził
sąd podczas ogłaszania wyroku
w sprawie jego zabójstwa. –
Obezwładnił Mateusza N., który
metalowym koszem wybił
szybę w tramwaju. Wtedy

podbiegł Piotr R., który pomógł obezwładnionemu,
przez co umożliwił mu sięgnięcie po schowany
w spodniach nóż. Gdyby nie udział Piotra R., zdarzenie
mogło mieć zupełnie inny przebieg. 

Z a bój cy sto łecz ne go po li cjan ta w chwi li po peł nie nia zbrod ni byli

jesz cze nie peł no let ni. Dla te go moż na by ło za żą dać dla nich

tylko 25 lat po zba wie nia wol no ści. 11 lu te go br., dzień po rocz -

ni cy tra gicz nych wy da rzeń, po trzech roz pra wach sąd wy dał wy rok.

Ma te usz N., któ ry za da wał cio sy no żem, do stał 25 lat po zba wie nia

wol no ści, a Piotr R., któ ry przy trzy my wał po li cjan ta, 15 lat po zba -

wie nia wol no ści. Obroń ca Pio tra R. za po wie dział ape la cję. Obroń cy

Ma te usza N. nie chcie li wy po wia dać się w tej kwe stii. 

PRZY STA NEK FORT WO LA
10 lu te go 2010 r. dwaj mło dzi lu dzie: Ma te usz N. i Piotr R. koń czą ca -

ło noc ną li ba cję. Spo tka li się po przed nie go dnia, ku pi li pi wo i ca łą noc

pi li je na klat ce schodowej. W ten spo sób spę dza li fe rie. W tym cza sie

z po bli skiej ga le rii han dlo wej wy szedł z za ku pa mi An drzej Struj, po -

li cyj ny wy wia dow ca, któ ry te go dnia był na urlo pie. 

Gdy Ma te usz N. i Piotr R. do szli na przy sta nek tram wa jo wy Fort

Wo la, do szło mię dzy ni mi do sprzecz ki. Ma te usz N. do dat ko wo wzbu -

rzo ny był roz mo wą te le fo nicz ną z dziew czy ną. Ci snął te le fo nem

o chod nik. Prze cho dzą cy obok An drzej Struj zwró cił im uwa gę. Gdy

był już po prze ciw nej stro nie to rów, po sy pa ły się pod je go ad re sem

wy zwi ska i obe lgi. An drzej Struj zwró cił po now nie uwa gę mło dym lu -

dziom, po ka zu jąc przy tym le gi ty ma cję po li cyj ną. Wsiadł do tram wa -

ju. Ma te usz N. chwy cił kosz na śmie ci i rzu cił nim w szy bę wa go nu.

Ta roz bi ła się. Po li cjant po pro sił mo tor ni cze go, aby za trzy mał po jazd

i otwo rzył drzwi. Po biegł, aby za trzy mać wan da la. 

PIĘĆ DO DZIE WIĘ CIU CIO SÓW
An drzej Struj obez wład nił go bez tru du, wy krę ca jąc mu rę kę. Ma te usz

N. le żał na chod ni ku. I tu zda rze nie po win no się za koń czyć. Spraw ca

znisz cze nia mie nia zo stał uję ty na go rą cym uczyn ku. Po li cjant w cza -

sie wol nym od służ by sku tecz nie in ter we nio wał. Nie ste ty, do ak cji włą -

czył się Piotr R., któ ry za czął od cią gać po li cjan ta. Przy trzy mał go na ty le

sku tecz nie, że Ma te usz N. zdołał się gnąć pod kurt kę i wy do być dłu gi

ku chen ny nóż. 

Przed są dem Ma te usz N. tłu ma czył się, że „cza sem no sił go ze so bą, bo

miał oba wy przed in ny mi ludź mi”. Na przy stan ku za czął nim za da wać cio -

sy po li cjan to wi, któ re go trzy mał Piotr R. Jak oce ni ła bie gła, któ ra ba da ła

zwło ki An drze ja Stru ja, do stał on od pię ciu do dzie wię ciu cio sów no żem. 

11 lu te go 2011 r., ostat nie go dnia pro ce su, sąd wy słu chał mów koń -

co wych pro ku ra to ra, peł no moc ni ka oskar ży cie la po sił ko we go i obroń -

ców. Miał tak że jed no py ta nie do An ny Struj, żo ny za bi te go po li cjan ta

– czy An drzej Struj był pra wo- czy le wo ręcz ny? 

Nie bez ko ze ry sę dzia Ire ne usz Szu le wicz spy tał wła śnie o to. Za bi -

ty po li cjant je dy ne ob ra że nia świadczące o obro nie umiej sco wio ne miał

na le wej dło ni, po nie waż ca ły czas trzy ma ny był za pra wą i nie mógł się

nią bro nić. W ta kiej sy tu acji in stynk tow nie uży wał by rę ki pra wej. 

Sąd nie dał wia ry li nii obro ny Pio tra R., któ ra za kła da ła, że oskar żo -

ny tyl ko pod biegł do sza mo cą cych się męż czyzn, od cią gnął po li cjan ta

od obez wład nio ne go ko le gi i za raz uciekł. Gdy by nie je go udział, An -

drzej Struj naj praw do po dob niej żył by. 

KA RA PRZED APE LA CJĄ
Sąd stwier dził, że za miar za bój stwa stró ża pra wa był na gły. Oskar że ni

pró bo wa li kwe stio no wać przed są dem swo ją wi nę. Choć przy zna li się

do za rzu ca ne go czy nu, sta ra li się uspra wie dli wić, że po li cjant ich spro -

wo ko wał, że za cho wy wał się nie wła ści wie, że zda rze nie by ło na stęp -

stwem słow nych prze py cha nek, a wła ści wie to oskar że ni nie wie dzie li,

że ma ją do czy nie nia z funk cjo na riu szem Po li cji, „my śle li, że oka za na le -

gi ty ma cja to do ku ment ochro nia rza lub kon tro le ra bi le tów…”. Sąd nie

dał te mu wia ry. Orzekł, że Ma te usz N. dzia łał w bez po śred nim za mia -

rze po zba wie nia ży cia An drze ja Stru ja. Gdy Piotr R. od cią gnął po li cjan -

ta od nie go, mógł uciec z miej sca zda rze nia. On jed nak się gnął po nóż

i za da wał cio sy. To był je go wy bór. Dla te go sąd wy mie rzył mu ka rę 25 lat

po zba wie nia wol no ści. Dzia ła nie Pio tra R. sąd oce nił ja ko za miar ewen -

tu al ny po zba wie nia ży cia i wy mie rzył mu ka rę 15 lat po zba wie nia wol -

no ści. Obro na wno si ła o unie win nie nie, ar gu men tu jąc, że je go ro la

w zda rze niu by ła zni ko ma. Sąd uznał jed nak, że przy trzy ma nie po li cjan -

ta zadecydowało o je go śmier ci. Piotr R. mógł od cią gnąć go i zbiec, a jed -

nak trzy mał go, umoż li wia jąc ko le dze się gnię cie po nóż i za da wa nie

cio sów bez bron nej w tym mo men cie ofie rze. Pro ku ra tor żą dał tak że dla

nie go 25 lat po zba wie nia wol no ści. 

15 lat wię zie nia to ko lej na niż sza ka ra po ka rze 25 lat po zba wie nia

wol no ści i ta ką za sto so wał w tym wy pad ku sąd. 

– Ka ra to czas, aby spraw cy zro zu mie li, ja ką krzyw dę wy rzą dzi li cór -

kom po li cjan ta – stwier dził prze wod ni czą cy skła du sę dziow skie go sę -

dzia Ire ne usz Szu le wicz. 

Sąd prze dłu żył tym cza so we aresz to wa nie spraw ców do 30 czerw ca

2011 r. 

Przez dwa pierw sze dni pro ce su – 5 i 21 stycz nia br. nie by ło wi dać

cie nia skru chy na twa rzach za bój ców. Do pie ro 11 lu te go Ma te usz N.,

trzy ma jąc w rę ku ró ża niec, prze pro sił ro dzi nę po li cjan ta, któ re go za bił.

Piotr R., wo bec któ re go obroń ca wno sił o unie win nie nie, nie zdo był się

na ta ki gest. 

Dzień wcze śniej, 10 lu te go, w rocz ni cę za bój stwa na przy stan ku tram -

wa jo wym, gdzie do szło do tra gicz nych wy da rzeń, ze bra li się zna jo mi

i przy ja cie le An drze ja Stru ja. Zło ży li kwia ty, za pa li li zni cze, od sło nię to

pa miąt ko wą ta bli cę. Po tem prze szli na cmen tarz.

� � �

Mł. asp. An drzej Struj zo stał po śmiert nie awan so wa ny do stop nia

pod ko mi sa rza Po li cji i odzna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru 

Od ro dze nia Pol ski i Krzy żem za Dziel ność. Był, jak stwier dził sąd, 

ra so wym po li cjan tem, zna nym tak że z In ter ne to we go Fo rum Po li cyj-

ne go, gdzie udzie lał się pod nic kiem „Ands”. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i An drzej Mi tu ra 
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Wina i kara
Śp. Andrzej Struj 
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10 lutego br., 
w rocznicę zabójstwa policjanta,
na miejscu zbrodni 
odsłonięto tablicę 
ku czci Andrzeja Struja

Mateusz N. skruchę
okazał dopiero 
w ostatnim dniu
procesu – 11 lutego.
Wcześniej nie było
po nim widać, 
że rozumie ogrom
nieszczęść, które
spowodował.
Został skazany na
25 lat pozbawienia
wolności
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.

Piotr R. także trafi za kratki, choć obrona chciała jego uniewinnienia.
Sąd wymierzył mu karę 15 lat pozbawienia wolności
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la bo ra to ria kry mi na li stycz ne w by łych mia -

stach wo je wódz kich na jej te re nie (Tar no -

brzeg, Kro sno i Prze myśl) i od po cząt ku

w no wym wo je wódz twie dzia ła tyl ko la bo -

ra to rium w Rze szo wie.

Naj pro ściej by ło zmie nić la bo ra to riom na -

zwę. Ochrzczo no je mia nem „sek cje za miej -

sco we la bo ra to riów kry mi na li stycz nych”

i po zo sta wio no bez zmian.

Już te go sa me go ro ku, kie dy od chu dzo no

licz bę wo je wództw do 16, w biu le ty nach

Biu ra Kry mi nal ne go i CLK KGP uka za ły się

dwa ar ty ku ły, z tre ści któ rych ja sno wy ni ka -

ło, że sek cje te nie ma ją ra cji by tu. Au to rzy

su ge ro wa li, by la bo ra to ria te stop nio wo prze -

kształ ca ły się w ogni wa tech ni ki kry mi na li -

stycz nej.

Do koń ca 2003 ro ku tyl ko KWP w Byd -

gosz czy zde cy do wa ła się na ra cjo nal ne dzia -

ła nie i zli kwi do wa ła sek cje za miej sco we

w To ru niu i Wło cław ku. W po zo sta łych wo -

je wódz twach, gdzie wy stę po wał pro blem

Nie ma drugiego kraju w Europie,
który miałby tak rozdrobnioną
strukturę laboratoriów
kryminalistycznych, jak Polska.
Komendanci wojewódzcy
i naczelnicy LK albo się tym
w ogóle nie przejmują, albo
wykazują ogromną pomysłowość,
by zachować status quo. Kolejni
komendanci główni Policji, mimo
wydawanych zaleceń,
harmonogramów przekształceń itp.,
wciąż nie mogą wiele zdziałać.

Z a miej sco we sek cje kry mi na li sty ki są

po zo sta ło ścią po cza sach sta re go po -

dzia łu ad mi ni stra cyj ne go kra ju z 49

wo je wódz twa mi. 

RE LIKT PRZE SZŁO ŚCI
Kie dy w 1999 r. zmniej szo no ich licz bę do

16, 33 by łe ko men dy wo je wódz kie Po li cji

sta ły się po wia to wy mi. Z prze kształ ce niem

więk szo ści wy dzia łów z wo je wódz kich

na po wia to we nie by ło pro ble mów. Go rzej

po szło z la bo ra to ria mi kry mi na li stycz ny mi.

Pro blem ten nie do ty czył tyl ko tych no -

wych wo je wództw, na te re nie któ rych nie

było by łych miast wo je wódz kich.

Je dy nie KWP w Rze szo wie z chwi lą po -

wsta nia no we go wo je wódz twa zli kwi do wa ła

28

Nad kom. Ma rze na Paś ko, za stęp ca na czel ni ka La bo ra to rium 
Kry mi na li stycz ne go KWP w Rze szo wie:
– U nas sek cje za miej sco we la bo ra to riów kry mi na li stycz nych zo sta ły zli kwi do wa ne
od ra zu po zmia nach ad mi ni stra cyj nych w kra ju. Z per spek ty wy cza su oce niam to
bar dzo po zy tyw nie. Za rów no ze wzglę dów fi nan so wych, eko no micz nych, jak i moż -
li wo ści roz wo ju i za rzą dza nia na szym la bo ra to rium. Stwo rzy li śmy no wą pra cow nię
ge ne ty ki, in we stu je my w co raz lep szy sprzęt i idzie my z po stę pem. Li kwi da cję za -
miej sco wych pla có wek uła twi ło nam to, że mie li śmy już wów czas osob ny bu dy nek,
w któ rym do dziś funk cjo nu je my, więc nie by ło pro ble mów lo ka lo wych. Wszy scy
pra cow ni cy sek cji za miej sco wych z Prze my śla, Tar no brze ga i Kro sna mie li się gdzie
po mie ścić, choć na pew no nie by li za do wo le ni z ko niecz no ści do jeż dża nia do pra -
cy. Mi mo to nikt nie zre zy gno wał, nie od szedł na eme ry tu rę, nie prze niósł się do in -
ne go wy dzia łu na „swo im” te re nie. Wszy scy pra cu ją da lej w LK w Rze szo wie. �

Placówki
kryminalistyki

TYLKO SŁUŻBA Kryminalistyka
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sek cji za miej sco wych, nie po dej mo wa no żad -

nych dzia łań. 

HAR MO NO GRAM LI KWI DA CJI
Ja ko że w po zo sta łych wo je wódz twach sek cje

funk cjo no wa ły na dal bez żad nych zmian,

w 2006 r. ko men dant głów ny Po li cji, na pod -

sta wie prac ze spo łu oce nia ją ce go funk cjo no -

wa nie la bo ra to riów kry mi na li stycz nych, nie

wa hał się pod jąć de cy zji. Oce na ze spo łu była

jed no znacz nie ne ga tyw na: „Du alizm pod le -

gło ści, zróż ni co wa nie fi nan so wa nia, zróż ni -

co wa na ba za sprzę to wa, nie do sto so wa na ba za

loka lo wa, nie wdra ża nie stan dar dów, nie moż -

ność utrzy ma nia jedno li tej kon cep cji i roz -

wo ju oraz roz pro sze nie ka dro we” to głów ne

za rzu ty ra por tu przed sta wio ne go przez

wspo mnia ny ze spół. W związ ku z tym ko -

men dant głów ny Po li cji za ży czył so bie

przed sta wie nia har mo no gra mu li kwi da cji za -

miej sco wych sek cji kry mi na li sty ki do koń ca

2007 roku. 

Tym no wym za rzą dze niem prze ję to się je -

dy nie w KWP w Lu bli nie. W po zo sta łych 

wo je wódz twach za czę to sto so wać naj prze -

róż niej sze krucz ki praw ne, któ re miały su ge -

ro wać, że sek cji tych już nie ma. Na przykład

je den z na czel ni ków LK KWP zmie nił za sa -

dy wy sy ła nia ko re spon den cji i ca łe go obie gu

do ku men tów – nie bez po śred nio do za miej -

sco wej sek cji kry mi na li sty ki, tyl ko do LK

KWP, a do pie ro stam tąd do sek cji. To mia ło

ozna czać, że sek cji ja ko ta kiej nie ma, a ist -

nie je tyl ko „wy su nię ta pla ców ka LK”, za -

trud nia ją ca eks per tów z KWP. 

ZMIA NY TYL KO NA GÓ RZE
W lu tym (i w sierp niu) 2007 r. zmie nia li się

ko men dan ci głów ni Po li cji. To spo wo do wa ło,

że więk szość na czel ni ków LK KWP i ko men -

dan tów wo je wódz kich „za po mnia ła” o po le -

ce niu po przed nie go ko men dan ta do ty czą cym

har mo no gra mu li kwi da cji za miej sco wych sek -

cji kry mi na li sty ki. Kie dy jed nak oka za ło się,

że ko lej ny ko men dant głów ny pod trzy mu je

za le ce nie po przed ni ka, po szcze gól ne KWP

przed sta wi ły swój har mo no gram li kwi da cji

za miej sco wych sek cji: KWP w Bia łym sto ku,

Go rzo wie Wiel ko pol skim, Ka to wi cach

i Szcze ci nie mi mo od gór nych za le ceń po sta -

no wi ły tych że jed no stek nie li kwi do wać,

KWP w Kra ko wie, Ło dzi i Olsz ty nie wy zna -

czy ły so bie ter min li kwi da cji do koń ca

2008 r., KWP w Ra do miu i Wro cła wiu do

2009 r., KWP w Po zna niu w ogó le nie za ję ła

żad ne go sta no wi ska; KWP w Rze szo wie, Lu -

bli nie i Byd gosz czy do te go cza su już zli kwi -

do wa ły swo je za miej sco we pla ców ki.

Mi nę ły ko lej ne la ta, znów zmie nił się ko -

men dant głów ny Po li cji, a sy tu acja w LK nie -

wie le się po pra wi ła. W 2007 r. ist nia ło

39 za miej sco wych sek cji kry mi na li sty ki,

w 2010 r. – 35. Ku rio zum sta no wi fakt, że

w la tach 2008–2009 by ło ich 40, a więc o jed -

ną wię cej niż w 2007 r. Jak to moż li we?

– W 2008 r. w jed nym z wo je wództw zmie -

nił się na czel nik LK KWP – opo wia da 

mł. insp. Pa weł Ry bic ki, dy rek tor CLK KGP

– i na pierw szej z na rad w spra wie za miej sco -

wych sek cji kry mi na li sty ki ogło sił, że ma

wspa nia łą wia do mość: wła śnie uda ło mu się

przy wró cić dzia łal ność zli kwi do wa nej już

przez je go po przed ni ka za miej sco wej sek cji

kry mi na li sty ki… 

JE DY NI W EU RO PIE!
– Nie ma dru gie go ta kie go kra ju w Eu ro pie

– kon ty nu uje dy rek tor Ry bic ki – gdzie jed -

na in sty tu cja mia ła by w swo ich struk tu rach

aż 35 pod mio tów wy ko nu ją cych ba da nia

kry mi na li stycz ne. To sy tu acja nie spo ty ka -

na nie tyl ko w wy mia rze jed nej in sty tu cji,

ale na wet w ska li ca łe go kra ju! A w Pol sce

po za la bo ra to ria mi po li cyj ny mi są prze cież

jesz cze in ne, np. w Stra ży Gra nicz nej czy

Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go.

W sa mej War sza wie funk cjo nu ją aż czte ry,

z cze go dwa w Po li cji. Tak da le ce roz drob -

nio ny sys tem la bo ra to riów kry mi na li stycz -

nych i ich roz pro sze nie po wo du je, że są

one nie rów no mier nie wy po sa żo ne, nie -

spraw nie za rzą dza ne, nie efek tyw ne. Z eko -

no micz ne go punk tu wi dze nia wy da je się,

że utrzy my wa nie w Po li cji 35 ta kich pla -

có wek jest cał ko wi cie nie opła cal ne. Do dat -

ko wo nie ma my żad nej moż li wo ści cen tral -

ne go za rzą dza nia, wpro wa dza nia sys te mu

spe cja li za cji la bo ra to riów, czy też wpro wa -

dza nia czy tel nych roz wią zań da ją cych spo -

sob ność kie ro wa nia eks per tyz tam, gdzie są

tzw. wol ne mo ce prze ro bo we. Wszyst ko od -

by wa się na ży wioł. Sa ma li kwi da cja sek cji

nie roz wią że jed nak te go pro ble mu. Mo im

zda niem ko niecz ne jest wpro wa dze nie sys -

te mu zbu do wa ne go z du żych pla có wek ba -

daw czych, re ali zu ją cych zle ce nia dla ca łej

Po li cji, nie zaś dla po szcze gól nych wo je -

wództw czy na wet po wia tów. Wią że się

z tym jed nak kon so li da cja ist nie ją cych za -

so bów, a nie utrzy my wa nie roz drob nio nych

la bo ra to riów, bo z za ło że nia mają one prze -

cież wy ko ny wać wy so ko wy spe cja li zo wa ne

ba da nia – kończy dyrektor Rybicki. �

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
zdj. Andrzej Mitura
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Ge n. in sp. An drzej Ma te juk, ko men dant głów ny Po li cji:
– Or ga ni za cja la bo ra to riów kry mi na li stycz nych Po li cji to du ży pro blem, któ ry trwa
od lat. De cy zje o zli kwi do wa niu jed no stek za miej sco wych za pa dły w 2006 ro ku
i z róż nych przy czyn do dziś nie zo sta ły zre ali zo wa ne. Dla te go mu si my po dejść
do spra wy sys te mo wo. Po wo łu je my ze spół, któ ry prze pro wa dzi ana li zę efek tyw no -
ści ca łe go pio nu kry mi na li stycz ne go, nie tyl ko sek cji za miej sco wych. Nie cho dzi nam
o to, że by coś na si łę li kwi do wać, al bo coś roz bu do wy wać. To mu si wy ni kać z efek -
tyw no ści i z po trzeb. Spły wa ją in for ma cje, trwa ją ana li zy. Bie rze my pod uwa gę róż -
ne wa rian ty. Mo że po trzeb na jest cen tral na ko or dy na cja la bo ra to riów
kry mi na li stycz nych? To wy pra cu je ze spół. Do koń ca te go ro ku mu si my ten pro blem
roz wią zać. �

not. IF

Mł. insp. Ja cek Sa ko wicz, na czel nik La bo ra to rium 
Kry mi na li stycz ne go KWP w Bia łym sto ku:
– U nas li kwi da cja sek cji za miej sco wej w Su wał kach by ła by cał ko wi cie nie opła cal -
na i przy nio sła by tyl ko szko dy dla ca łej służ by. Cho dzi o to, że tam trzej wy spe cja li -
zo wa ni eks per ci (na któ rych wy szko le nie po trze ba mi ni mum 4 la ta) pro wa dzą
ba da nia iden ty fi ka cyj ne nu me rów sa mo cho dów, któ re mo gły zo stać skra dzio ne. Kie -
row ca mi tych po jaz dów są z re gu ły ob co kra jow cy, któ rych wol no nam za trzy mać
na 48 go dzin. W tym cza sie mu si być prze pro wa dzo na eks per ty za, któ ra, je śli po -
twier dzi po dej rze nie o kra dzież, po zwa la kie row cę za trzy mać w aresz cie. Je śli zli -
kwi du je my tę za miej sco wą sek cję, czas ocze ki wa nia na eks per ty zę znacz nie się
wy dłu ży, po dej rze wa ni kie row cy bę dą mu sie li być zwal nia ni, no a po tem moż na ich
szu kać… za Ura lem.
Bia ły stok od Su wałk dzie li 120 km, więc o do jeź dzie do pra cy tam tej szych eks per -
tów nie ma mo wy. Rów nież trans port spraw dza nych po jaz dów do nas zaj mo wał by
spo ro cza su, nie mó wiąc o kosz tach.
Zli kwi do wa li śmy na to miast sek cję za miej sco wą w Łom ży, bo to da ło się zro bić bez
szko dy dla służ by. Eks per ci stam tąd prze nie śli się do nas lub ode szli na eme ry tu rę. �
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W ciąż wie le osób w za cho wa niach, bę dą cych de
fac to znę ca niem się nad zwie rzę ciem, wi dzi

nor mal ną prak ty kę sto so wa ną z dzia da pra -

dzia da. Jed nak ro sną cy sprze ciw wo bec drę cze nia zwie -

rząt mo że spo wo do wać, że licz ba zgło szeń ta kich

przy pad ków bę dzie ro sła. Od te go, ja ką wraż li wość, do -

świad cze nie i umie jęt no ści bę dzie po sia dał nie tyl ko

dy żur ny przyj mu ją cy zgło sze nie, ale tak że po li cjan ci

na miej scu zda rze nia za le ży w du żym stop niu to, czy

uda się uka rać spraw cę, a tak że, czy kie dyś uda się

prze ła mać nie do bre ste reo ty py w re la cji czło wiek –

zwie rzę.

Spe cy fi ka prze stęp stwa opi sa ne go w art. 35 usta wy

o ochro nie zwie rząt (Dz.U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002

ze zm.) oraz spo łecz ny od dźwięk, z ja kim spo ty ka ją się

przy pad ki okrut ne go trak to wa nia zwie rząt, by ły po wo -

dem opra co wa nia w KGP na po cząt ku 2010 r. Al go ryt -
mu po stę po wa nia w przy pad ku uzy ska nia in for ma cji
o okrut nym trak to wa niu zwie rząt. Al go rytm do jed no stek

tra fił w lu tym 2010 r. Choć obo wią zu je rok, wciąż do -

cie ra ją do kie row nic twa Po li cji – jak choć by na ostat -

nim po sie dze niu Par la men tar ne go Ze spo łu Przy ja ciół

Zwie rząt, w któ rym uczest ni czył za stęp ca ko men dan -

ta głów ne go Po li cji nad insp. Wal de mar Jar czew ski – sy -

gna ły, że gdzieś w kra ju „czyn nik ludz ki” nie za dzia łał

tak, jak po wi nien. War to więc raz jesz cze przy po mnieć

naj waż niej sze punk ty te go al go ryt mu. 

ZNĘ CA NIE SIĘ, CZY LI...
Dy żur ny się ga po al go rytm w chwi li, kie dy ze zgło sze -

nia wy ni ka, że zda rze nie mo że do ty czyć okrut ne go trak -

to wa nia zwie rząt. Pa mię ta jąc, że każ dy sy gnał mu si być

spraw dzo ny, war to wie dzieć, co tak na praw dę – po za po -

tocz nym zna cze niem – to po ję cie ozna cza. 

– De fi ni cję okrut ne go trak to wa nia za wie ra usta wa

o ochro nie zwie rząt, któ ra w art. 4 pkt 8 okre śla ta kie

za cho wa nie ja ko wy mie nio ne w usta wie przy pad ki znę -

ca nia się nad zwie rzę ta mi oraz in ne po stę po wa nie wła -

ści cie la bądź in nej oso by, pro wa dzą ce do skut ków

po rów ny wal nych ze skut ka mi znę ca nia się – pre cy zu je

mł. asp. Iza be la Do bro wol ska z Wy dzia łu ds. Za bez pie -

cze nia Pre wen cyj ne go Biu ra Pre wen cji Ko men dy Głów -

nej Po li cji. 

Znę ca niem się – zgod nie z art. 6 tej usta wy – jest za -

da wa nie, al bo świa do me do pusz cze nie do za da wa nia,

bó lu lub cier pień. W tym sa mym pa ra gra fie za war to dłu -

gą li stę przy kła dów znę ca nia się, gdzie obok przy pad -

ków jed no znacz nych, ta kich jak bi cie, oka le cza nie czy

trzy ma nie w klat kach unie moż li wia ją cych za cho wa nie

na tu ral nej po zy cji, znaj du ją się tak że ta kie, któ re u oso -

by nie sty ka ją cej się na co dzień z pro ble ma ty ką okrut ne -

go trak to wa nia zwie rząt mo gą wy wo łać wąt pli wo ści, czy

rze czy wi ście w zgła sza nym przy pad ku ma miej sce znę -

ca nie się nad zwie rzę ciem. Do ta kich przy pad ków na le -

żą np.: prze cią ża nie zwie rząt po cią go wych i jucz nych

ła dun ka mi w oczy wi sty spo sób nie od po wia da ją cy mi ich

si le i kon dy cji lub zmu sza nie ta kich zwie rząt do zbyt

szyb kie go bie gu czy zło śli we stra sze nie lub draż nie nie

zwie rząt. War to pa mię tać, że li sta czy nów, choć dłu ga,

ma cha rak ter otwar ty, tak więc za znę ca nie się po win ny

być uzna ne tak że in ne za cho wa nia, je śli ich na stęp -

stwem jest za da nie zwie rzę ciu bó lu lub cier pie nia. 
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Wrażliwość 
potrzebna od zaraz

Niektóre propozycje zmian, jakie znajdują się w projektach
nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt:
– zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami
– podwyższenie wysokości grzywny i nawiązki za te przestępstwa

i wykroczenia
– wprowadzenie jako środka karnego zakazu posiadania zwierząt
– wprowadzenie zakazu sprzedaży psów i kotów poza miejscami hodowli
– uporządkowanie i doprecyzowanie zasad prowadzenia schronisk dla

zwierząt
– uwzględnienie w procedurze czasowego natychmiastowego odbioru

zwierzęcia jako wnioskodawcy także prokuratorów, strażników
miejskich i gminnych

– wprowadzenie zakazu wykonywania zabiegów, które nie wynikają 
ze wskazań weterynaryjnych, a mają jedynie na celu zmianę wyglądu
zwierzęcia 

– wprowadzenie obowiązku czipowania niektórych zwierząt domowych.

Owczarek niemiecki zostawiony na torach przed nadjeżdżającym pociągiem, husky, któremu urwano głowę,
ciągnąc go na lince za samochodem, bernardyn zatłuczony młotkiem pod płotem, kotek rzucany o ścianę – to

tylko kilka przykładów okrutnego traktowania zwierząt, nagłośnionych przez media w ostatnich miesiącach.
Takich, które nie trafiają na pierwsze strony gazet, ale o których wie Policja, jest ponad 1200 rocznie, a to

przecież tylko część wszystkich przypadków znęcania się nad zwierzętami.
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OSTROŻ NIE, 
CIER PIE NIE WY WO ŁU JE AGRE SJĘ
Wie le za le ży od in for ma cji prze ka za nych przez zgła -

sza ją ce go. Al go rytm na ka zu je dy żur ne mu usta lić m.in.

ga tu nek lub ra sę zwie rzę cia, ro dzaj okrut ne go trak to -

wa nia i ewen tu al ne ob ra że nia. 

– Oso ba zgła sza ją ca nie mu si znać się na zwie rzę -

tach, oczy wi ście każ dy po wie, czy mal tre to wa nym

zwie rzę ciem jest pies czy koń, ale z okre śle niem ra sy

mo że już być pro blem – mó wi Iza be la Do bro wol ska. 

– Naj waż niej sze jest, aby usta lić ga tu nek, ro dzaj okrut -

ne go trak to wa nia, ob ra że nia zwie rzę cia i to, czy mo że

być ono agre syw ne w sto sun ku do in ter we niu ją cych

po li cjan tów.

Zgło sze nie zo sta ło przy ję te. Dy żur ny wy sy ła

na miej sce po li cjan tów, prze ka zu jąc im in for ma cje uzy -

ska ne od za wia da mia ją ce go. Ru ty no wym dzia ła niem

jest ostrze że nie o za cho wa niu ostroż no ści.

– Ta kie ostrze że nie, i to za rów no pod ad re sem po li -

cjan tów, jak i oso by po wia da mia ją cej, jest bar dzo waż -

ne, bo wsku tek do zna nych cier pień agre syw ne

i nie bez piecz ne mo że się oka zać tak że zwie rzę, któ re -

go w nor mal nych wa run kach ni gdy o agre sję by śmy nie

po dej rze wa li – uprze dza Iza be la Do bro wol ska. Jej zda -

niem ostroż ność trze ba za cho wać tak że w sto sun ku

do zwie rzę cia, któ re jest w bar dzo cięż kim sta nie i nie

da je zna ku ży cia. – Ta kie zwie rzę mo że za ata ko wać na -

wet ostat nią reszt ką sił – do da je.

KO GO NA LE ŻY ZA WIA DO MIĆ
Po wy sła niu na miej sce po li cjan tów dy żur ny się ga

po wy kaz in sty tu cji i or ga ni za cji wy mie nio nych w al go -

ryt mie. Wśród in sty tu cji jest Pań stwo wa Straż Po żar na,

któ rą na le ży po wia do mić za wsze wte dy, kie dy ko niecz -

ne bę dą dzia ła nia ra tun ko we, np. gdy ktoś wrzu ci zwie -

rzę do stud ni. Służ by we te ry na ryj ne – te po win ny być

po wia do mio ne za wsze, po zo sta łe in sty tu cje w za leż no -

ści od te go, z ja kim zwie rzę ciem ma my do czy nie nia

(czy jest to np. zwie rzę wol no ży ją ce, go spo dar skie, do -

mo we), i gdzie do szło do zda rze nia (np. las, park na ro -

do wy). W wy ka zie do stęp nym dla dy żur ne go są tak że

or ga ni za cje spo łecz ne, któ rych sta tu to wym ce lem dzia -

ła nia jest ochro na zwie rząt – w ba zie kon kret nej jed -

nost ki po win ny zna leźć się te, któ re na da nym te re nie

dzia ła ją naj pręż niej. 

– De cy zję o po wia do mie niu, bądź nie, or ga ni za cji

spo łecz nej po dej mu je dy żur ny, ale twier dzę, że war to

uczy nić z te go za sa dę – pod kre śla Iza be la Do bro wol -

ska. – W ogrom nej więk szo ści są to lu dzie bar dzo do -

świad cze ni w tej te ma ty ce i mo gą być dla po li cjan tów

nie oce nio ną po mo cą na miej scu zda rze nia. 

Do świad cze nie i wie dza wo lon ta riu szy mo że się

przy dać szcze gól nie w sy tu acjach, w któ rych ko niecz ne

bę dzie ode bra nie zwie rzę cia wła ści cie lo wi i prze ka za -

nie pod mio to wi, któ ry się nim za opie ku je. We dług

usta wy mo że to być schro ni sko, pań stwo wa jed nost ka

or ga ni za cyj na pro wa dzą ca go spo dar stwo rol ne lub ogród

zoo lo gicz ny. Kie dy z róż nych wzglę dów nie moż li we

oka że się prze ka za nie pod mio tom wy mie nio nym

w usta wie, po mo cą słu żą or ga ni za cje spo łecz ne i ich

wo lon ta riu sze. 

KTO MO ŻE ODE BRAĆ ZWIE RZĘ
Pro ce du rę ode bra nia zwie rzę cia opi sa ną w al go ryt mie

prze nie sio no z usta wy o ochro nie zwie rząt. Zwie rzę,

nad któ rym znę ca no się, mo że być ode bra ne wła ści cie -
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Jo an na Mu cha – po słan ka na Sejm (PO), 
prze wod ni czą ca Par la men tar ne go Ze spo łu 
Przy ja ciół Zwie rząt:
– Po li cjan ci czę sto dzia ła ją w spo sób ru ty no wy. Ste -
reo ty py, o któ rych my ślę, są jed nak co raz czę ściej
prze ła my wa ne, od ja kie goś cza su ob ser wu ję pro ces
uwraż li wia nia po li cjan tów na cier pie nia zwie rząt i nie -
prze strze ga nie praw chro nią cych zwie rzę ta. Bar dzo
się z te go po wo du cie szę, bo ru ty na nie słu ży zwie -
rzę tom. 
Nie mniej wciąż jest wie le do zro bie nia, bo na dal zda rza ją się sy tu acje bra -
ku tej wraż li wo ści i dzie je się to na ty le czę sto, że mu si my ape lo wać do Po -
li cji o po dej mo wa nie róż no ra kich dzia łań w ce lu edu ka cji i uwraż li wia nia
funk cjo na riu szy. Mam też na dzie ję, że Po li cja życz li wie po trak tu je ak tyw -
ność przed sta wi cie li or ga ni za cji po za rzą do wych, któ rzy – na co li czę –
skon tak tu ją się z ko or dy na to ra mi w KWP ds. okrut ne go trak to wa nia
zwie rząt i za ofe ru ją im swo ją po moc. Ko rzy ści bę dą obo pól ne. Po nie waż
mamy wspól ne ce le, to przy ich wie dzy i do świad cze niu w po łą cze niu
z moż li wo ścia mi Po li cji wy ni ka ją cy mi z prze pi sów pra wa znacz nie ła twiej
bę dzie je osią gnąć. Bar dzo bym chcia ła, by po li cjan ci dzia ła li w prze ko na -
niu, że nio sąc po moc zwie rzę tom i za trzy mu jąc spraw ców znę ca nia się
nad ni mi, nie wal czą z ja kąś mniej waż ną ka te go rią prze stęp czo ści. Lu -
dzie, któ rzy oka zu ją okru cień stwo w sto sun ku do zwie rząt i nie zo sta ją
za to uka ra ni, mo gą po wtó rzyć ta kie za cho wa nia w sto sun ku do lu dzi. �

Nad insp. Wal de mar Jar czew ski, 
za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji:
– Ochro na zwie rząt po zo sta je i bę dzie po zo sta wa ła
w szcze gól nym za in te re so wa niu kie row nic twa Po li cji.
Opra co wa nie i wy ko rzy sty wa nie sto sow ne go al go ryt -
mu po stę po wa nia w przy pad ku uzy ska nia in for ma cji
o okrut nym trak to wa niu zwie rząt jest tyl ko jed nym
z do wo dów ta kiej po sta wy. 
Ko lej ny to wy da nie sze fom gar ni zo nów dys po zy cji do -
ty czą cych ob ję cia nad zo rem tej pro ble ma ty ki w jed nost kach Po li cji,
zwłasz cza te re no wych. Zwró ci łem się też do ko men dan tów wo je wódz kich
i ko men dan ta sto łecz ne go o zin ten sy fi ko wa nie współ pra cy z in sty tu cja mi
eg ze kwo wa nia pra wa (sąd, pro ku ra tu ra, in spek to rat we te ry na rii itp.) oraz
or ga ni za cja mi spo łecz ny mi, któ rych sta tu to wym ce lem dzia ła nia jest
ochro na zwie rząt. To na po trze by ta kiej wła śnie współ pra cy utwo rzo ne zo -
sta ły w ko men dach wo je wódz kich, sto łecz nej, miej skich, po wia to wych
i re jo no wych ka na ły prze pły wu in for ma cji uła twia ją ce spo łe czeń stwu,
w szcze gól no ści or ga ni za cjom spo łecz nym, kon takt z Po li cją. Ocze ku ję,
że ka na ły te bę dą ak tyw nie wy ko rzy sty wa ne w obu kie run kach. 
In ny waż ny ele ment, któ ry zre ali zo wa li śmy, to roz sze rze nie za kre su za dań
tzw. ko or dy na to rów ds. CI TES o kwe stie do ty czą ce ochro ny zwie rząt oraz
wy zna cze nie przed sta wi cie li służ by pre wen cyj nej do bez po śred niej współ -
pra cy z ty mi ko or dy na to ra mi.
Ma jąc na uwa dze zło żo ność i spe cy fi kę tej pro ble ma ty ki, wska za li śmy rów -
nież na po trze bę uję cia za gad nień do ty czą cych ochro ny zwie rząt w lo kal -
nym do sko na le niu za wo do wym po li cjan tów. �

�
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lo wi lub opie ku no wi de cy zją wój ta, bur mi strza lub pre zy den ta mia -

sta. Z wnio skiem o ode bra nie mo że wy stą pić po li cjant, le karz we te -

ry na rii lub upo waż nio ny przed sta wi ciel or ga ni za cji spo łecz nej.

Wnio sek nie jest po trzeb ny w przy pad kach nie cier pią cych zwło ki.

Je śli po zo sta wie nie zwie rzę cia u wła ści cie la za gra ża je go ży ciu, po -

li cjant, a tak że upo waż nio ny przed sta wi ciel or ga ni za cji spo łecz nej,

mo że ode brać zwie rzę, nie cze ka jąc na de cy zję or ga nu sa mo rzą du

te ry to rial ne go. Wte dy wójt, bur mistrz lub pre zy dent mia sta są nie -

zwłocz nie za wia da mia ni już po ode bra niu zwie rzę cia, ce lem za twier -

dze nia, bądź nie, dzia łań pod ję tych w cza sie in ter wen cji. 

Roz wa ża jąc moż li wość ode bra nia zwie rzę cia wła ści cie lo wi, trze ba

pa mię tać, że li sta przy pad ków znę ca nia się z ar ty ku łu 6 usta wy

o ochro nie zwie rząt ma cha rak ter otwar ty i przy kła do wy. 

Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Go rzo wie Wiel ko pol skim

uznał, że brak za pew nie nia zwie rzę tom wła ści we go schro nie nia

przed chło dem, desz czem i upa łem, prze trzy my wa nie ich na te re -

nie, na któ rym na ra żo ne są na uszko dze nia cia ła, bez dba ło ści o ich

stan sa ni tar ny (brak od pchle nia i od ro ba cze nia, brak szcze pień,

w tym obo wiąz ko wych) oraz brak za pew nie nia wła ści we go po ży wie -

nia to wy star cza ją ce prze słan ki do pod ję cia de cy zji o ode bra niu

zwie rząt. 

Co wię cej – jak stwier dził w jed nym z wy ro ków Wo je wódz ki Sąd

Ad mi ni stra cyj ny w War sza wie – do cza so we go ode bra nia zwie rzę cia

wła ści cie lo wi lub opie ku no wi w zu peł no ści wy star czy sa mo stwier -

dze nie fak tu, że znę ca no się nad zwie rzę ciem. Kwe stia, czy czy nu

do pu ścił się wła ści ciel, czy opie kun, czy kto kol wiek in ny, czy zro bił

to umyśl nie, czy nie umyśl nie, jest w mo men cie po dej mo wa nia de -

cy zji bez zna cze nia.

PRZE PI SY NIE WY STAR CZĄ
Róż no rod ność przy pad ków, z ja ki mi po li cjan ci mo gą mieć do

czy nie nia, spra wia, że czę sto po ja wiać się bę dą wąt pli wo ści, jak 

po stą pić w da nej sy tu acji. Na miej scu zda rze nia mo gą po móc je 

wy ja śnić przed sta wi cie le in sty tu cji, z któ ry mi Po li cja współ pra cu je

w za kre sie ochro ny zwie rząt. W in nych sy tu acjach po moc ni bę dą

ko or dyna to rzy ko mend wo je wódz kich zaj mu ją cy się zwal cza niem

prze stęp czo ści okre ślo nej prze pi sa mi Kon wen cji o mię dzy na ro do wym
han dlu dzi ki mi zwie rzę ta mi. Za kres ich obo wiąz ków roz sze rzo no 

tak że o te ma ty kę znę ca nia się nad zwie rzę ta mi. 

Prze pi sy re gu lu ją ce po stę po wa nie w przy pad kach okrut ne go trak -

to wa nia zwie rząt bę dą się zmie nia ły. Jest kil ka pro jek tów no we li za -

cji usta wy o ochro nie zwie rząt. Pra ce Par la men tu war to śle dzić,

choć by dla te go, że mo gą wpły nąć na za kres obo wiąz ków Po li cji lub

spo sób dzia ła nia funk cjo na riu szy. Trze ba jed nak pa mię tać, że na -

wet naj lep sza usta wa i naj lep szy al go rytm nie speł nią swo je go za -

da nia, je śli wraż li wo ścią nie wy ka żą się ci, któ rzy to pra wo ma ją

sto so wać. �

KLAU DIUSZ KRYCZ KA
zdj. Mikolaj Majda/Ivent Studio, Andrzej Mitura
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Czy umundurowany policjant może nieść reklamówkę
wypchaną zakupami z supermarketu lub bukiet
kwiatów? Czy policjantka w mundurze może przewiesić
torebkę przez ramię? 

–Mun dur wy ma ga szcze gól ne go sza cun ku – mó wi insp.

Grze gorz Jach, peł no moc nik ko men dan ta głów ne go

ds. pro mo cji Po li cji, a więc tak że wi ze run ku funk cjo -

na riu szy. – Po li cjant w mun du rze ma obo wią zek za cho wy wać się god -

nie. Okre śla  to Za rzą dze nie KGP nr 17/87 z 2 grud nia 2010 r.

w spra wie no we li za cji re gu la mi nu ogól ne go i musz try Po li cji.

TECZ KA Z UCHWY TEM
Po li cjant umun du ro wa ny – za rów no ko bie ta, jak i męż czy zna – mo -

że no sić tecz kę w ro dza ju ak tów ki, w do wol nym roz mia rze, z uchwy -

tem do rę ki lub bez

uchwy tu, trzy ma ną w rę -

ku. Nie wol no jed nak

prze wie szać jej przez ra -

mię i trzy mać wy so ko

pod pa chą. Mu si być ona

wy łącz nie w ko lo rze czar -

nym! Jeśli po li cjant tecz kę

trzy ma w pra wej rę ce, to

gdy za ist nie je sy tu acja, że

po wi nien od dać ho nor,

wte dy prze kła da ją do le -

wej rę ki, a pra wą sa lu tu je. 

– Pa mię taj my jed nak, że

prze cho dząc na pa sach

przez jezd nię nie od da je -

my ho no rów – mó wi insp.

Grze gorz Jach. – Cho dzi

o za cho wa nie bez pie czeń -

stwa.

Oso ba umun du ro wa -

na nie mo że nieść dwóch

te czek, po jed nej w każ dej

rę ce.

Po li cjant ka w mun du rze mo że mieć przy so bie to reb kę, ale

wy łącz nie z uchwy tem do rę ki, w żad nym wy pad ku z dłu gim pa -

skiem. Wy klu czo ne jest prze wie sza nie to reb ki przez ra mię! Je -

dy nym do pusz czal nym ko lo rem jest czar ny – bez żad nych

ozdob ni ków, ty pu ce ki ny, ni ty etc.

ES TE TYCZ NY PA KU NEK
Po li cjant ubra ny w mun dur mo że nieść es te tycz nie za pa ko wa ny

– ko lor do wol ny – przed miot, w tym rów nież wie niec, kosz lub

wią zan kę kwia tów. Nie mo że na to miast – po za miej scem służ by –

prze no sić przed mio tów wiel ko ga ba ry to wych.

– W sy tu acjach szcze gól nych, kie dy po li cjan ta pro si o po moc np.

oso ba star sza czy nie peł no spraw na (np. aby po ko nać stro me po dej -

ście, scho dy, przej ście dla pie szych) i on jej udzie la, mo że prze no sić

nie na le żą ce do nie go przed mio ty wy kra cza ją ce po za re gu la min – mó -

wi Grze gorz Jach. – Ich

kształt i tre ści nie mo gą

jed nak uwła czać god no ści

mun du ru.

Nie do pusz czal ne jest,

aby oso ba umun du ro wa -

na no si ła re kla mów ki z za -

ku pa mi! 

WA LIZ KA, PLE CAK,
LAP TOP
Po li cjant w mun du rze mo -

że nieść wa liz kę, mu si jed -

nak trzy mać ją za uchwyt.

Mo że nieść tor bę po dróż -

ną, rów nież ta ką na kół -

kach, któ ra tak że mu si być

wy po sa żo na w uchwyt

do rę ki. Po dob nie jak tecz ka z lap -

to pem, któ rą trzy ma w rę ku, a nie

prze wie sza przez ra mię. Wy klu-

czo ne jest za kła da nie ple ca ka

na mun dur! 

Umun du ro wa ny po li cjant, np.

mu zyk or kie stry po li cyj nej, mo że

prze no sić, rów nież trzy ma jąc

za uchwyt, fu te ra ły z in stru men ta -

mi mu zycz ny mi. Ni gdy na to miast

nie prze no si się ich za wie szo nych

na pa sku przez ra mię czy umiesz -

czo nych pod pa chą. �

not. GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra

Ba gaż
ja ki, gdzie, kie dy

TAK
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T ak by ło m.in. w woj. no wo gródz kim, le -

żą cym w pół noc no -wschod niej czę ści

kra ju i gra ni czą cym z Bia ło ru ską So -

wiec ką Re pu bli ką. No wo gródz kie zaj mo wa ło

ob szar rów ny dzi siej sze mu woj. za chod nio -

po mor skie mu. Li czy ło nie wie le po nad 800

tys. miesz kań ców (1921 r.), z cze go po ło wę

sta no wi li Po la cy, 37 proc. – Bia ło ru si ni, resz -

tę zaś Ży dzi, Li twi ni i Ro sja nie. Ten skład

na ro do wo ścio wy spra wiał, że dy wer san ci zza

wschod niej gra ni cy czu li tu sprzy ja ją cy grunt

pod no ga mi. Mie li opar cie w swo ich po bra -

tym cach, z któ rych wie lu nie tyl ko ich czyn nie

wspie ra ło, udzie la ło schro nie nia, in for mo wa ło

o dzia ła niach pol skich służb bez pie czeń stwa,

ale czę sto też za si la ło sze re gi. 

Ter ror, ja ki roz pę ta li, miał przede wszyst -

kim skło nić miesz ka ją cych tu Po la ków do

szyb kie go opusz cze nia tych ziem. Dla te go

dzia ła li bez względ nie: za bi ja li, znę ca li się

nad swy mi ofia ra mi, oka le cza li je. Rzad ko

ogra ni cza li się do sa me go ra bun ku. By wa ło

i tak, że nie mo gąc do stać się do do mu bro -

nio ne go przez je go miesz kań ców, pod pa la li

bu dy nek, msz cząc się w ten spo sób na sta -

wia ją cych opór. 

KOP NA STRA ŻY 
Spe cy ficz ne uwa run ko wa nia spo łecz no -po li -

tycz ne na Kre sach Wschod nich w okre sie

II RP spo wo do wa ły, że żad na z dzia ła ją cych

na tych te re nach do 1924 r. for ma cji gra nicz -

nych nie by ła w sta nie za pew nić peł ne go

bez pie czeń stwa za miesz ka łej tam lud no ści

ani sku tecz nie uszczel nić gra ni cy. Bez sil -

na oka za ła się rów nież Po li cja Pań stwo wa,

któ rej w 1923 r. na ka za no strzec ru bie ży,

zwal czać dy wer san tów i prze ciw dzia łać kon -

tra ban dzie. Nie by ła w sta nie, bo nie by ła

przy go to wa na do tej ro li ani lo gi stycz nie, ani

me ry to rycz nie.

Po tra ge dii w po wia to wych Stołp cach

(w no cy z 3 na 4 sierp nia 1924 r. ban da bol -

sze wic kich dy wer san tów opa no wa ła i splą -

dro wa ła mia sto, zgi nę li po li cjan ci – pi sa li śmy

o tym w nu me rze 12 z 2009 r. „Po li cji 997”),

rząd pol ski pod jął de cy zję o utwo rze niu Kor -

pu su Ochro ny Po gra ni cza, no wej wy spe cja li -

zo wa nej for ma cji, zor ga ni zo wa nej na wzór

woj sko wy dla za bez pie cze nia „pło ną cej gra -

ni cy” ze Związ kiem So wiec kim. I to był ten

przy sło wio wy strzał w dzie siąt kę. Kor pus

pod po rząd ko wa no dwóm re sor tom: Mi ni -

ster stwu Spraw Woj sko wych (or ga ni za cja, ka -

dry, wy szko le nie) oraz Mi ni ster stwu Spraw

We wnętrz nych (ochro na gra nic, pra ca ope ra -

cyj na, bu dżet). 

Na efek ty dzia łań KOP nie trze ba by ło dłu -

go cze kać. Do koń ca 1924 r. for ma cja li czy ła

już kil ka ty się cy żoł nie rzy, któ rzy ochra nia li

gra ni ce po przez sys tem po ste run ków, pa tro li,

za sa dzek, ob ław oraz pra cę wy wia dow czą.

Dzię ki te mu w cią gu pierw szych 6 mie się cy

ist nie nia kor pu su jego żoł nie rze za trzy ma li

po nad 5 ty się cy prze stęp ców gra nicz nych, od -

par li 89 na pa dów róż nych band, wy tro pi li 51.

W wal kach wy eli mi no wa no kil ku dzie się ciu

kry mi na li stów i dy wer san tów.

For mo wa nie KOP za koń czo no w grud -

niu 1927 r. For ma cja li czy ła wów czas bli -

sko 25 tys. żoł nie rzy i ofi ce rów. Ochra nia ła

po nad 2300 km gra ni cy pań stwo wej. Na ki lo -

metr przy pa da ło śred nio 11 żoł nie rzy.

BAN DA WID MO?
Zde cy do wa ne dzia ła nia jed no stek KOP po -

ło ży ły wpraw dzie kres wy pa dom so wiec kich

dy wer san tów na te ry to rium Pol ski, jed nak

w nie wiel kim tyl ko stop niu przy czy ni ły się

do ogra ni cze nia prze stęp czo ści kry mi nal nej

w wo je wódz twach przy gra nicz nych. Ta kwi -

tła tam na dal. Tak że w woj. no wo gródz kim.

Na jaz dy uzbro jo nych band na dwo ry i go spo -

dar stwa, gra bie że na dro gach, na pa dy na sta -

cje ko le jo we, ka sy i skle py nie by ły mo że już

tak czę ste jak daw niej, ale cią gle spę dza ły

sen z oczu funk cjo na riu szom Po li cji Pań stwo -

wej. Czę sto koń czy ły się też śmier cią lub

cięż kim oka le cze niem ofiar. 

Jak wspo mi nał na ła mach ty go dni ka

„Na Po ste run ku” pod kom. Da glis, za stęp ca

na czel ni ka Urzę du Śled cze go w No wo gród -

ku, wła dze bez pie czeń stwa do kła da ły wszel -
kich sta rań, aby po chwy cić ban dy tów, jed nak
wie le oko licz no ści nie przy ja znych sta wa ło te mu
na prze szko dzie. Ak cję li kwi da cyj ną utrud nia -
ła przede wszyst kim le si stość te re nu, zna ko mi cie
uła twia ją ca chro nie nie się ban dy tów przed po -
ści giem (…). Ban dy by ły do sko na le zor ga ni zo -
wa ne. Prze stęp cy nie trzy ma li się ra zem,
a zbie ra li tyl ko dla do ko na nia na pa du, po czem
znów roz pierz chi wa li [po swo ich wsiach].
W la sach (…) za ło ży li so bie do sko na łe schow -
ki, gdzie ma ga zy no wa li broń i zra bo wa ne łu py.
Nic dziw ne go, że (…) ani re wi zje, ani wy wia -
dy nie da wa ły żad nych re zul ta tów. Ja sne jed -
nak by ło, że wśród wszyst kich na pa dów
na te re nie woj. no wo gródz kie go część – są dząc
ze spo so bów ich wy ko na nia – przy pi sać na le ża -
ło jed nej ban dzie.

Mo dus ope ran di przy naj mniej dzie wię ciu

z nich wska zy wa ło na tę sa mą gru pę prze stęp -

czą. Do ta kie go wnio sku do szedł pod kom.

Da glis po ana li zie ma te ria łów do ty czą cych 

Banda Fiodorowicza
Wygrana z Rosją sowiecką wojna oraz podpisanie 18 marca 1921 r. traktatu ryskiego nie oznaczało wcale spokoju

na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Ustały tam, co prawda, działania militarne, ale strzały nie umilkły.
Głównie za sprawą dywersyjno-rozbójniczych band, przenikających do Polski zza sowieckiej granicy.

Przeciwko dywersantom zza wschodniej granicy Policja używała również ciężkiej broni
maszynowej
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na pa dów m.in.: • na dwór Świę cic kich

w Naczy Chle bow skiej, pow. nie świe ski,

gdzie 28 sierp nia 1924 r., za mor do wa no dwo -

je wła ści cie li, • na sta cję ko le jo wą w La cho -

wi czach, pow. ba ra no wic ki, gdzie 23 mar ca

1925 r., ban dy ci roz bro ili miej sco wy po ste ru -

nek PP oraz ogo ło ci li ka sę bi le to wą, • dwóch

roz bo jów na szo sie Si niaw ka –La cho wi cze

na kup ców i ro bot ni ków le śnych, po wra ca ją -

cych do do mu z wy pła ta mi (je den z ro bot ni -

ków zo stał cięż ko po strze lo ny za od mo wę

od da nia pie nię dzy) oraz • na pa du na dom

Żoł nier kie wi czów w Racz ka nach, pow. ba ra -

no wic ki. W tym ostat nim przy pad ku ban dy -

tów naj praw do po dob niej znę ci ła wieść

o po wro cie mło de go Żoł nier kie wi cza z sak -

sów w USA i myśl o spo dzie wa nym ła twym

łu pie. Nie za wa ha li się jed nak użyć bro ni,

kie dy usi ło wał bro nić swo jej wła sno ści.

W każ dym z tych przy pad ków ban dy ci uży -

wa li ma sek, po słu gi wa li się iden tycz ną bro -

nią, by li bez względ ni wo bec swych ofiar

przy pró bie ja kie go kol wiek opo ru. Nie mie li

też żadnych za ha mo wań przed po cią gnię -

ciem za spust. 

Z ana li zy ma te ria łów do cho dze nio wych

wy pły nę ła jesz cze jed na istot na in for ma cja:

wszyst kie na pa dy kon cen tro wa ły się na nie -

wiel kim sto sun ko wo ob sza rze dwóch po wia -

tów: ba ra no wic kie go i nie świe skie go. Stąd

wnio sek, że człon ko wie ban dy mu sie li wy -

wo dzić się z oko licz nych wio sek. To wy ja -

śnia ło za ra zem za gad kę, dla cze go tak szyb ko

zni ka li z miej sca zda rze nia, nie po zo sta wia jąc

za so bą śla dów.

NA PAD POD SI NIAW KĄ
Pod lu pę wzię to męż czyzn z kil ku na stu wsi

woj. no wo gródz kie go, pra wie w ca ło ści za -

miesz ka nych przez lud ność na ro do wo ści bia -

ło ru skiej. Na pod sta wie do dat ko wych

usta leń wy ty po wa no dwie: Ku le nie i Haj nin,

któ re – zda niem na czel ni ka Da gli sa – mo gły

być za mie sza ne w ban dyc ki pro ce der. Na

razie bra ko wa ło jed nak na to do wo dów.

1 lu te go 1926 r. na stą pił prze łom w pro wa -

dzo nym śledz twie. Te go dnia, oko ło

godz. 15, na od cin ku dro gi Si niaw ka –La cho -

wi cze, prze bie ga ją cej przez las, kil ku oso bo -

wa ban da urzą dzi ła za sadz kę na po dróż nych,

ja dą cych sa mo cho dem oso bo wym do Ba ra no -

wicz. Ta ra su jąc dro gę sa nia mi, ban dy ci zmu -

si li kie row cę do za trzy ma nia au ta, po czym

za sy pa li je gra dem kul. Śmier tel ny po strzał

otrzy mał kie row ca, a sie dzą cy obok nie go pa -

sa żer zo stał cięż ko ran ny. Po zo sta li czte rej

wci snę li się pod sie dze nia au ta. 

Jed nym z pa sa że rów ostrze la ne go sa mo -

cho du był por. Ka zi mierz Śle dziń ski, żoł -

nierz IX ba ta lio nu KOP, uda ją cy się na

kil ku dnio wy urlop do War sza wy. On je den

miał broń – służ bo we go brow nin ga, i wca le

nie za mie rzał się pod da wać. Od -

cze kał chwi lę, aż ban dy ci po dej -

dą bli żej i wte dy na ci snął spust.

Pierw szy z ban dzio rów ru nął

w śnieg, dru gi zo stał tra fio ny

w rę kę, po zo sta li roz pierz chli się

wśród drzew, skąd z jesz cze więk -

szą za cie kło ścią za czę li strze lać

do swych ofiar. Por. Śle dziń ski nie

po zo sta wał im dłuż ny, choć sam

otrzy mał po strzał w szczę kę. Nie

wia do mo, ja ki był by fi nał tej po -

tycz ki, gdy by nie wi dok nad jeż -

dża ją ce go od stro ny Ba ra no wicz

in ne go au ta. Ban dy ci wo le li nie

ry zy ko wać, prze rwa li ogień i znik -

nę li w głę bi la su.

Zor ga ni zo wa ny na tych miast

przez Ko men dę Po wia to wą PP

w Ba ra no wi czach po ścig do pro -

wa dził funk cjo na riu szy do „ban -

dyc kich” wsi Ku le nie i Haj nin.

Z tej ostat niej – jak się póź niej

oka za ło – po cho dził 31-let ni

Antoni Szpak, za strze lo ny pod -

czas na pa du przez por. Śle dziń -

skie go. Skru pu lat nie prze szu ka no

wszyst kie obej ścia go spo dar skie,

za trzy mu jąc pię ciu miesz kań ców

po dej rza nych o udział w na pa -

dzie. Pierw szy wpadł 24-let ni Jan

Skryc ki, któ ry sta rał się ukryć zra -

nio ną rękę. Tłu ma czył, co praw -

da, że zra nił się wi dła mi, ale

prze strze lo ny rę kaw nie po zo sta -

wiał żad nych wąt pli wo ści, skąd ta

ra na. Kie dy na do da tek w sto do -

le 25-let nie go Do mi ni ka Fio do ro -

wi cza zna le zio no ukry te w sia nie

ma ski, ten har do oświad czył, że

to on był „ka man di rem” i go tów

jest na śmierć. Z je go ze znań 

wy ni ka ło, że ban da mia ła pier -

wot nie cha rak ter dy wer syj ny.

Zor ga ni zo wał ją w 1922 r. nie ja ki

Ar szy now, agent bol sze wic ki,

przy by ły z Miń ska. Po uszczel nie -

niu gra ni cy przez KOP i uciecz ce

Ar szy no wa do wo dze nie gru pą

prze jął Do mi nik Fio do ro wicz, któ ry za sma -

ko wał w na pa dach i ra bun kach. Skrzyk nął

20 ziom ków i przy stą pił do dzia ła nia. Przy -

znał się do dzie się ciu na pa dów do ko na nych

w la tach 1924–1926 w po wia tach no wo -

gródz kim, ba ra no wic kim i nie świe skim.

PRZED SĄ DEM
25 lu te go 1926 r. przed są dem do raź nym

w Ba ra no wi czach sta nę ło pię ciu spraw ców

na pa du na dro dze ko ło Si niaw ki: Do mi nik

Fio do ro wicz, je go dwóch bra ci Mi chał

(lat 26) i Kon stan ty (lat 34) oraz Jan Skryc -

ki i Jan Sa wa ściuk (lat 26). Sąd nie zna lazł

żad nych oko licz no ści ła go dzą cych i ska zał

wszyst kich oskar żo nych na naj wyż szy wy -

miar ka ry. Pre zy dent RP nie uwzględ nił

prośby ska za nych o uła ska wie nie. Wy rok wy -

ko na no na stęp ne go dnia.

Po zo sta łych człon ków ban dy Fio do ro wi cza

są dzo no już w try bie zwy kłym. Dwaj z nich,

Jan Ćwir ko i To masz Zmi groc ki, ska za ni zo -

sta li na ka rę śmier ci, resz ta na bez ter mi no we

cięż kie wię zie nie. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. ar chi wum „Na Posterunku”

Wyjazd na akcję

Policyjny pododdział pościgowy w gotowości bojowej

Wyłapywanie niedobitków bandy Fiodorowicza
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BEZ BRON NI PIE SI
Bli sko 40 proc. śmier tel nych ofiar wy -

pad ków w Pol sce to pie si. Je śli do da my
do nich kie ru ją cych jed no śla da mi (ro -
we rzy stów, mo to ro we rzy stów i mo to cy -
kli stów), to oka że się, że każ de go ro ku
tzw. nie chro nie ni użyt kow ni cy dróg sta -
no wią oko ło po ło wy ogó łu za bi tych
na na szych dro gach. Jak wy ni ka z da -
nych Biu ra Ru chu Dro go we go KGP, za -
gro że nie dla zdro wia i ży cia pie szych
utrzy mu je się od lat na tym sa mym –
mniej wię cej – po zio mie. Jest jed nak
dzie się cio krot nie więk sze niż w naj lep -
szych (czyt. – naj bez piecz niej szych)
kra jach UE.

W ro ku 2010 w Pol sce od no to wa no 11 289

wy pad ków z udzia łem pie szych (29,5 proc.

ogó łu). Zgi nę ły w nich 1234 oso by (32 proc.

ogó łu), a 10 587 zo sta ło ran nych (22 proc.

ogó łu). W sto sun ku do ro ku 2009 sy tu acja

ule gła nie wiel kiej po pra wie, ale trud no ten

wy nik uznać za sa tys fak cjo nu ją cy: wy pad ków

z udzia łem pie szych od no to wa no mniej

o 1545, mniej by ło rów nież ofiar śmier tel -

nych – o 243, oraz osób ran nych – o 1741.

Po szko do wa ny mi w tych wy pad kach

w więk szo ści sta ją się sa mi pie si, któ rzy

swo im za cho wa niem czę sto po wo du ją nie -

bez piecz ne sy tu acje na dro gach. Wśród

przy czyn wy pad ków spo wo do wa nych przez

tę ka te go rię uczest ni ków ru chu do mi nu ją:

nie ostroż ne wej ście na jezd nię przed ja dą cy

po jaz d lub wyj ście zza sto ją ce go po jaz du,

prze kra cza nie jezd ni w miej scu nie do zwo -

lo nym, cho dze nie nie pra wi dło wą stro ną

dro gi oraz wej ście na jezd nię przy za pa lo -

nym czer wo nym świe tle. Wy pad ki te na le żą

do naj tra gicz niej szych, gdyż po trą ce nie

przez po ru sza ją cy się po jazd pie sze go koń -

czy się z re gu ły je go śmier cią lub cięż ki mi

ob ra że nia mi.
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Liczba zabitych w poszczególnych państwach 
Unii Europejskiej w 2009 r.

Państwo Ogólna liczba Piesi zabici Piesi zabici poza Piesi zabici 
zabitych na obszarze zabud. obszarem zabud. ogółem

Belgia 944 10 29 99
Czechy 901 127 49 176
Dania 406 35 23 58
Niemcy 4477 467 186 653
Estonia 98 11 12 23
Irlandia 280 21 28 49
Grecja 1553 203 45 248
Hiszpania 3099 266 236 502
Francja 4275 381 167 548
Włochy 4731 495 153 648
Łotwa 316 44 59 103
Węgry 822 115 71 186
Holandia 644 46 17 63
Austria 633 71 30 102
Polska 4572 970 497 1467
Portugalia 885 103 52 155
Rumunia 2796 841 174 1015
Słowenia 171 16 8 24
Słowacja 384 79 34 113
Finlandia 279 20 10 30
Szwecja 397 28 16 44
Wielka Brytania 2337 399 125 524

Naj wię cej wy pad ków z udzia łem pie szych

i naj tra gicz niej sze ich skut ki od lat od no to -

wu je się mię dzy paź dzier ni kiem i grud niem.

Ma to ści sły zwią zek z na szy mi wa run ka mi

kli ma tycz ny mi. Wcze śnie za pa da ją cy zmrok

po wo du je gor szą wi docz ność, śli skość jezd ni

z ko lei wy dłu ża dro gę ha mo wa nia. 

AKCJA 
„UWAGA! CZERWONE”

Do naj bar dziej nie bez piecz nych wy kro -

czeń, po cią ga ją cych za so bą tra gicz ne skut -

ki, na le ży igno ro wa nie przez kie ru ją cych

za ka zu wjaz du na skrzy żo wa nie przy za pa -

lo nym czer wo nym świe tle. Za bra nia te go

i ko deks dro go wy, i zdro wy roz są dek. Jed -

nak ry zy kan tów nie bra ku je, o czym świad -

czą choć by po li cyj ne sta ty sty ki wy pad ków.

Nie daw no po li cjan ci z Wy dzia łu Ru chu

Dro go we go KMP w Bia łym sto ku prze-

pro wa dzi li ak cję skie ro wa ną prze ciw ko

„anarchi stom dro go wym”. Po li cyj ne wi de o-

re je stra to ry za mon to wa ne w bia ło stoc kich

ra dio wo zach, wspie ra ne przez miej ski mo -

ni to ring, do ku men to wa ły za cho wa nie kie -

row ców ła mią cych prze pi sy ko dek su

dro go we go. W cią gu za le d wie dwóch go dzin

za re je stro wa ły 25 kie row ców nie sto su ją cych

się do sy gna li za cji świetl nej. W tej gru pie

zna lazł się na wet kie row ca miej skie go au -

to bu su. 

Ta ry fi ka tor man da to wy za to wy kro cze nie

prze wi du je man dat w wy so ko ści do 500 zł

oraz 6 punk tów kar nych. 

KOREKTA
TARYFIKATORA

Uka za ło się roz po rzą dze nie Pre ze sa Ra dy

Mi ni strów z 20 stycz nia 2011 r. zmie nia ją ce

roz po rzą dze nie w spra wie wy so ko ści grzy -

wien na kła da nych w dro dze man da tów kar -

nych za wy bra ne ro dza je wy kro czeń (Dz.U.

nr 14 z 2011 r., poz. 68). Wpro wa dza kil ka

istot nych zmian, do ty czą cych m.in. zwięk -

sze nia wy so ko ści man da tów za prze kra cza -

nie do pusz czal nej pręd ko ści na au to stra dach

i dro gach eks pre so wych (no we pręd ko ści

obo wią zu ją od 31 grud nia 2010 r.) oraz za ła -
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ma nie prze pi sów zwią za nych z prze wo zem

lu dzi.

Je śli kie row ca prze kro czy pręd kość do

10 km/godz., zo sta nie uka ra ny man da tem

w wy so ko ści do 50 zł (i we dług przy ję te go

wcze śniej roz po rzą dze nia – jed nym punk tem

kar nym). Za prze kro cze nie pręd ko ści

o 11–20 km/godz. gro zi man dat od 50 do

100 zł (plus 2 punk ty kar ne), o 21–30

km/godz. – man dat od 100 do 200 zł (plus

4 punk ty kar ne), o 31–40 km/godz. – man -

dat od 200 do 300 zł (plus 6 punk tów kar -

nych), o 41–50 km/godz. – man dat od 300 do

400 zł (plus 8 punk tów kar nych) i o 51

km/godz. i wię cej – man dat od 400 do 500 zł

(10 punk tów kar nych). 

Wyż sze man da ty gro żą za prze wo że nie lu -

dzi w po jaz dach nie przy sto so wa nych do te go

ce lu bądź w ilo ści prze kra cza ją cej licz bę

miejsc okre ślo nych w do wo dzie re je stra cyj -

nym po jaz du (100-zło to wy man dat plus

po 100 zł za każ de go po nadnor ma tyw ne go

pa sa że ra, nie wię cej niż do 500 zł). Tę ostat -

nią zmia nę spo wo do wa ły tra gicz ne na stęp -

stwa wy pad ku z 12 paź dzier ni ka 2010 r.

w No wym Mie ście nad Pi li cą, gdzie w prze -

peł nio nym bu sie zgi nę ło 18 osób. 

USTAWA
O KIERUJĄCYCH

25 stycz nia br. pre zy dent RP Bro ni sław

Ko mo row ski pod pi sał usta wę z 5 stycz -

nia 2011 r. o kie ru ją cych po jaz da mi, któ ra no -

we li zu je trzy obo wią zu ją ce do tych czas ak ty

praw ne: usta wę z 20 czerw ca 1997 r. Pra wo

o ru chu dro go wym, usta wę z 6 wrze śnia

2001 r. o trans por cie dro go wym oraz usta wę

z 8 wrze śnia 2006 r. o Pań stwo wym Ra tow -

nic twie Me dycz nym. No wy akt do sto so wu je

też pol skie pra wo do unĳ nych dy rek tyw.

Jak na pi sa no w uza sad nie niu, jej ce lem jest

zmniej sze nie licz by cięż kich wy pad ków dro -

go wych i zmi ni ma li zo wa nie nie pra wi dło wo -

ści w szko le niu kan dy da tów na kie row ców.

Prze wi dzia no w niej m.in. kurs re edu ka cyj ny,

a nie po now ny eg za min dla kie row ców, któ rzy

za po peł nio ne wy kro cze nia zbio rą 24 punk ty

kar ne. Wpro wa dzo no no we ka te go rie pra wa

jaz dy, np. dla po cząt ku ją cych mo to cy kli stów

– pra wo jaz dy A2, upraw nia ją ce do pro wa dze -

nia mo to cy kli z sil ni ka mi o mo cy do 35 kW;

gra ni cę mi ni mal ne go wie ku nie zbęd ne go

do uzy ska nia pra wa jaz dy kat. A pod nie sio no

z 18 do 24 lat; mło dzi kie row cy, któ rzy po raz

pierw szy uzy ska li pra wo jaz dy kat. B, bę dą

przez dwa la ta pod le gać szcze gól ne mu nad -

zo ro wi; za miast kar ty mo to ro we ro wej bę dzie

wy da wa ne pra wo jaz dy kat. AM, upraw nia ją -

ce do pro wa dze nia mo to ro we rów i lek kich

po jaz dów czte ro ko ło wych.

Usta wa o kie ru ją cych okre śla po nad to za -

sa dy uzy ski wa nia i co fa nia upraw nień do

kie ro wa nia po jaz da mi oraz za trzy my wa nia

do ku men tów stwier dza ją cych po sia da nie

upraw nie nia do kie ro wa nia po jaz da mi; zasady

pro wa dze nia dzia łal no ści w za kre sie uzy ski -

wa nia upraw nień i ba dań psy cho lo gicz nych,

zwią za nych z kie ro wa niem po jaz da mi; za sa dy

wy ko ny wa nia ba dań le kar skich i psy cho lo -

gicz nych kie row ców, in struk to rów i eg za mi -

na to rów oraz kan dy da tów na kie row ców,

in struk to rów i eg za mi na to rów; za sa dy pro wa -

dze nia dzia łal no ści go spo dar czej w za kre sie

pro wa dze nia ośrod ka do sko na le nia tech ni ki

jaz dy. Usta wa wej dzie w ży cie po ro ku od dnia

jej pu bli ka cji (z pew ny mi wy jąt ka mi). Peł ny

jej tekst moż na zna leźć na stro nie:

http://www.senat.gov.pl/k7/dok/dr/1000/1046.pdf

JE RZY PA CIOR KOW SKI
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Rozmowa z dr. Ireneuszem Kamińskim,
pełnomocnikiem prawnym krewnych ofiar zbrodni
katyńskiej w postępowaniu przed Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu 

Jak spra wa Ka ty nia tra fi ła do Stras bur ga? 
– Wszyst ko za czę ło się od tek stu w „Rzecz po spo li tej”, któ ry na pi -

sa łem pod wpły wem do cie ra ją cych in for ma cji o tym, że Ro sja nie

mają la da mo ment za mknąć swo je śledz two, a nie usta li li na wet

spraw ców zbrod ni. To by ło po wi zy cie pre zy den ta Alek san dra Kwa -

śniew skie go w Ro sji. Wte dy, we wrze śniu 2004 r., pierw sze ta kie

prze cie ki do tar ły do me diów. Wia do mość o za mknię ciu po stę po wa -

nia zo sta ła po twier dzo na do pie ro w mar cu ro ku na stęp ne go. 

Zaj mu jąc się Eu ro pej ską Kon wen cją Praw Czło wie ka na Uni wer -

sy te cie Ja giel loń skim i w Pol skiej Aka de mii Na uk, na pi sa łem tekst,

w któ rym do wo dzi łem, że wy ko rzy stu jąc za pi sy pra wa mię dzy na ro -

do we go moż na wnieść prze ciw Ro sji skar gę. Po pu bli ka cji skon tak -

to wa ła się ze mną pa ni Wi to mi ła Wołk -Je zier ska, cór ka ofi ce ra

za mor do wa ne go w Ka ty niu, z proś bą, abym prze ło żył teo rię na prak -

ty kę. O jej de ter mi na cji świad czy fakt, że szu ka ła mnie przez ga ze -

tę i zna la zła w Ho lan dii, gdzie by łem aku rat kil ka mie się cy na

sty pen dium. Spo tka li śmy się do pie ro po mo im po wro cie na po cząt -

ku 2005 r. i pod ję li śmy pierw sze kro ki. 

Naj pierw trze ba jed nak wy czer pać dro gę kra jo wą... 
– Mu sie li śmy przejść wszyst kie nie zbęd ne szcze ble po stę po wa -

nia ro syj skie go. By łem za sko czo ny szyb ko ścią dzia ła nia tam tej szych

są dów. Zna leź li śmy dwój kę świet nych ro syj skich ad wo ka tów. An na

Sta wic ka ja i Ro man Kar piń ski pod ję li w ra mach sys te mu ro syj skie go

dwa po stę po wa nia. Jed no zwią za ne by ło z do stę pem krew nych ofiar

zbrod ni ka tyń skiej do akt po stę po wa nia, czy sze rzej po stę po wa nia

ka tyń skie go. W 2007 r. po stę po wa nie by ło już za koń czo ne, ale ad -

wo ka ci ar gu men to wa li, że wcze śniej krew ni nie uzy ska li sta tu su po -

krzyw dzo nych i czyn no ści pro ce so we trze ba wzno wić. Dru ga

pro ce du ra zwią za na by ła z wnio skiem krew nych o re ha bi li ta cję osób

za mor do wa nych na pod sta wie usta wy ro syj skiej z 1991 r. o re ha bi li -

ta cji ofiar prze śla do wań po li tycz nych. Pierw sza pro ce du ra zo sta ła za -

koń czo na w paź dzier ni ku 2008 r., dru ga w stycz niu 2009 r. Wów czas

otwo rzy ła się do pie ro dro ga do Stras bur ga. W wer sji osta tecz nej skar -

ga po szła do try bu na łu w po ło wie 2009 r. 

Ale licz bę skarg w Stras bur gu określa się na po nad 100 tysięcy. 
– Na wet 150 tysięcy. Try bu nał jest ofia rą swo je go suk ce su. Dla te -

go skar gę opa trzy li śmy wnio skiem o nada nie jej prio ry te tu. Cho dzi -

ło o to, aby spra wa bie gła szyb ciej, nie mu sia ła cze kać na swo ją ko lej.

Jed nym z ar gu men tów, po za szcze gól nym cha rak te rem spra wy, był

wiek skar żą cych. Ma ma pa ni Wi to mi ły – Oj cu mi ła, ma po nad 90 lat

i nie mo że cze kać. 

Jesz cze w tym sa mym ro ku, po wstęp nej ana li zie, skar ga zo sta ła za -

ko mu ni ko wa na rzą do wi ro syj skie mu i roz po czę ła się pro ce du ra wy -

mia ny pism. 

Po tem zo sta ły one prze sła ne rzą do wi pol skie mu, któ ry po sta no -

wił przy stą pić do po stę po wa nia. 15 wrze śnia 2010 r. rząd pol ski

przed sta wił swo je sta no wi sko praw ne, do któ re go stro ny, czy li rząd

ro syj ski i skar żą cy, mo gły się usto sun ko wać. Ro sja od po wie dzia ła

19 paź dzier ni ka ub.r. i tak za mknę ła się pro ce du ra pi sem na. My ślę,

że w naj bliż szych ty go dniach try bu nał bę dzie po dej mo wał pierw sze

de cy zje zwią za ne ze spra wa mi pro ce du ral ny mi, a więc czy prze pro -

wa dzać roz pra wę, czy roz strzy gnie spra wę na pod sta wie do ku men ta -

cji pi sem nej. Do wie my się też, czy try bu nał bę dzie pro ce do wać

w skła dzie pod sta wo wym sied miu sę dziów, czy li ja ko izba, czy też

w skła dzie sie dem na stu sę dziów, ja ko wiel ka izba, jak dzie je się to

przy roz strzy ga niu po waż nych za gad nień. 

Skargę złożyło trzynaście osób, a co z resztą krewnych?
Na podstawie decyzji z 5 marca 1940 r. biura politycznego partii
bolszewickiej w ZSRR zamordowano przecież ponad 22 tys. polskich
obywateli? 

– Skarg jest już kil ka. Oczy wi ście chęt nych do po stę po wa nia by ło

wię cej. Pierw szą skar gę zło ży ło trzy na ście osób, któ re są krew ny mi

dzie się ciu ofiar zbrod ni ka tyń skiej. Cho dzi ło o to, aby gru pa ob słu -
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gi wa na przez praw ni ków nie by ła zbyt licz na. Że by pro ce du ry prze -

bie ga ły spraw nie, wy bra no naj bar dziej ak tyw nych. Gru pą od stro ny

praw nej zaj mu ją się: Ro man No wo siel ski z Gdań ska, Bar tło miej So -

chań ski ze Szcze ci na, dwój ka ad wo ka tów ro syj skich An na Sta wic ka -

ja i Ro man Kar piń ski oraz ja. 

5 mar ca 2010 r., a więc w 70. rocz ni cę pod ję cia de cy zji o wy mor -

do wa niu pol skich jeń ców, zło ży li śmy ko lej ną skar gę, a trzy ty go dnie

póź niej jesz cze jed ną. Obec nie przy go to wu ję skar gę czwar tą i nie

bę dzie ona ostat nia. W czwar tej skar dze spo rą gru pę sta no wią oby -

wa te le z pol ski mi ko rze nia mi, miesz ka ją cy po za gra ni ca mi kra ju,

głów nie w USA, Ka na dzie i Au stra lii. 

Dla cze go za jął się Pan tą spra wą? 
– Nie je stem oso bi ście zwią za ny ze zbrod nią ka tyń ską, ale to jest

coś, co trze ba by ło zro bić. Mam po czu cie, że jest to naj waż niej sza

rzecz, ja ką zro bię w ży ciu. Być mo że uda się za mknąć tę spra wę,

pod wa run kiem że ze stro ny ro syj skiej bę dzie dobra wo la. 

No wła śnie, moż li wa jest prze cież ugo da. 
– Tak, ale Ro sja mu sia ła by speł nić pew ne oczy wi ste i nie pod le ga -

ją ce dys ku sji prze słan ki. Przede wszyst kim mu sia ło by dojść do re -

ha bi li ta cji wszyst kich ofiar zbrod ni ka tyń skiej, a nie tyl ko dzie się ciu

za mor do wa nych, któ rzy by li krew ny mi trzy na stu osób z pierw szej

skar gi, i tych, któ rzy wy mie nie ni są w ko lej nych skar gach. Zre ha bi -

li to wa ni mu szą być wszy scy za bi ci w tej zbrod ni, czy li prawie 22 ty -

sią ce oby wa te li pol skich. 

Nie uważa Pan, że Rosja obawia się rehabilitacji, bo gdyby ona
nastąpiła, to miałaby lawinę pozwów o odszkodowania? 

– My ślę, że to oba wa na wy rost. Gdy by ta kie po zwy się po ja wi ły,

to mu sia ły by być wno szo ne do ro syj skich są dów, a prak ty ka jest tam

ta ka, że kwo ty przy zna wa ne w te go ro dza ju spra wach są bar dzo ni -

skie. Po dej rze wam, że wła dze Ro sji bar dziej oba wia ją się, że spra wa

Ka ty nia otwo rzy dys ku sję o prze szło ści. My świa do mie po ka zu je my,

że nie cho dzi o pie nią dze. Oso by skar żą ce Ro sję żą da ją jed ne go euro

sym bo licz ne go za dość uczy nie nia. 

Pro szę też pa mię tać, że spra wa Ka ty nia nie za koń czy się w mo -

men cie wy da nia przez try bu nał wy ro ku, na wet je że li bę dzie on dla

nas w peł ni sa tys fak cjo nu ją cy. Ten wy rok bę dzie mu siał być jesz cze

wy ko na ny przez Ro sję, bę dą mu sia ły tam zo stać pod ję te kon kret ne

de cy zje, a na szą ro lą bę dzie mo ni to ro wa nie ca łe go pro ce su wy ko ny -

wa nia wy ro ku. 

Bo le sne spra wy z prze szło ści mu szą cią żyć, dla te go trze ba je

wresz cie roz wią zać. 

Dziękuję za rozmowę i życzę doprowadzenia sprawy do końca. �
PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

zdj. au tor 
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Spra wa zbrod ni ka tyń skiej cią gnie się

już po nad 70 lat. Od po cząt ku, od 13

kwiet nia 1943 r., kie dy Niem cy od kry -

li ma so we gro by pol skich ofi ce rów w la sku

ka tyń skim, Ro sja za prze cza ła, że mor der ca mi

i mo co daw ca mi tej zbrod ni są jej urzęd ni cy

i funk cjo na riu sze. Ka tyń żył w świa do mo ści

Po la ków ja ko przy kład za kła ma nia i fał szo -

wa nia hi sto rii. O cmen ta rzy skach w Char ko -

wie i Mied no je opi nia pu blicz na do wie dzia ła

się do pie ro na po cząt ku lat 90. ub.w. 

Na czel na Pro ku ra tu ra Woj sko wa Fe de ra -

cji Ro syj skiej po czter na stu la tach śledz twa

po sta no wi ła je w 2004 r. za koń czyć. Po wo -

ły wa ła się na fakt, że nie ży ją już wy ko naw -

cy zbrod ni, nie moż na więc ni ko go

po cią gnąć do od po wie dzial no ści, a sa ma

zbrod nia ja ko prze stęp stwo po spo li te ule -

gła przedaw nie niu.

Z ta kim ob ro tem spra wy nie mo gła się

zgo dzić Pol ska. Ro sja utaj ni ła ak ta, a na wet

uza sad nie nie de cy zji o za koń cze niu śledz -

twa. W Pol sce swo je śledz two pod jął na no -

wo IPN. 

Krew ni ofiar nie chcie li jed nak cze kać

z za ło żo ny mi rę ka mi i po wy czer pa niu dro -

gi kra jo wej przed ro syj ski mi są da mi skie ro -

wa li skar gę do Stras bur ga. 

Rok te mu, 19 mar ca 2010 r., Ro sja od po -

wie dzia ła na sta no wi sko pol skie w tej spra -

wie. Od po wiedź by ła po ro syj sku, więc

trze ba było ko lej nych ty go dni, aby zo sta ła

prze tłu ma czo na. Ro sja uży wa ła tam stwier -

dze nia „zda rze nia ka tyń skie”, ani ra zu nie

na zy wa jąc zbrod ni po imie niu. Po ja wi ło się

na wet stwier dze nie, że wła ści wie nie moż -

na z ca łą pew no ścią stwier dzić, co sta ło się

z pol ski mi jeń ca mi. Wia do mo, że by li

w obo zach, skąd po tem zo sta li wy wie zie -

ni, ale póź niej… ślad się ury wa. 

Po ka ta stro fie smo leń skiej z 10 kwiet nia

ub.r. wy da wa ło się, że sto sun ki ule gły ocie -

ple niu. Ro sja nie prze ka za li część akt. Nie -

ste ty, 19 paź dzier ni ka ub.r. sfor mu ło wa nie

„zda rze nia ka tyń skie” zno wu po ja wi ło się

w ofi cjal nym me mo ran dum ro syj skim, któ -

re by ło od po wie dzią na sta no wi sko rzą du

pol skie go w tej spra wie. 

Po tem by ła re zo lu cja Du my ro syj skiej

z li sto pa da 2010 r. Jej tekst zo stał prze -

sła ny przez rząd ro syj ski Try bu na ło wi

Eu ro pej skie mu. Pełno moc nik krew nych

ofiar Ire ne usz Ka miń ski, z któ rym roz mo -

wę pu bli ku je my obok, też wy słał pi smo

do Stras bur ga, ar gu men tu jąc, że uchwa ła

Du my ma cha rak ter po li tycz ny i nie

skut ku je żad ny mi roz strzy gnię cia mi

praw ny mi.

10 lu te go br. Am ba sa dor Fe de ra cji Ro syj -

skiej w Pol sce Alek sandr Alek sie jew w wy -

wia dzie dla agen cji In ter fax oświad czył, że

Ro sja mo że zre ha bi li to wać pol skich jeń ców

roz strze la nych przez NKWD wio sną 1940 r. 

Trze ba też pa mię tać, że spra wa przed

try bu na łem w Stras bur gu mo że za koń czyć

się ugo dą, któ ra bę dzie mu sia ła być za -

akcep to wa na przez ten że try bu nał w dro -

dze wy ro ku. Mógł by być to za tem wy rok 

ak cep tu ją cy ugo dę, ze wszyst ki mi kon se -

kwen cja mi w po sta ci kon tro li prze strze ga -

nia owej ugo dy. Pierw szym wa run kiem

ta kie go po ro zu mie nia jest re ha bi li ta cja

wszyst kich ofiar zbrod ni ka tyń skiej, a na -

stęp nie peł ne od taj nie nie akt ro syj skie go

śledz twa nr 159. 

Do ty czy ło ono jeń ców z trzech obo zów

spe cjal nych NKWD: w Ko ziel sku, Ostasz ko -

wie i Sta ro biel sku. Nie ob ję ło za mor do wa -

nych wio sną 1940 r., któ rzy prze trzy my wa ni

by li w wię zie niach za chod niej Bia ło ru si

i Ukra iny. Jest to gru pa li czą ca po nad 7 tys.

osób. Ro sja nie nie prze pro wa dzi li pod czas

swo je go śledz twa na wet po stę po wa nia wy -

ja śnia ją ce go w tej spra wie. 

Sym bo licz ne jest, że przed Eu ro pej skim

Try bu na łem Praw Czło wie ka w Stras bur gu

Ro sja nie wy stę pu ją po obu stro nach spo ru.

Nie tylko reprezentują rosyjski rząd, ale

także bronią racji skarżących, występując u

boku polskich prawników. Zna czą ce jest

też i to, że do skar gi przy stą pił rząd pol ski,

po pie ra jąc sta no wi sko swo ich oby wa te li. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

Bliżej końca?
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Szcze gól nie istot ne dla bez pie czeń stwa kra ju oraz jed no stek or -

ga ni za cyj nych jest bez pie czeń stwo oso bo we. Tu wła śnie bie rze

swój po czą tek i znaj du je swój fi nał or ga ni za cja sys te mu ochro -

ny in for ma cji nie jaw nych. Od te go, jak sfe ra ta zo sta nie zor ga ni zo wa -

na, za le żeć bę dzie efek tyw ność ca łe go sys te mu. Czyn nik ludz ki, jak

przy ję ło się po wszech nie uwa żać, by wa czę sto naj słab szy. To wła śnie

czło wiek sta no wią cy naj war to ściow szy ele ment pań stwa mo że sta -

no wić za ra zem naj więk sze dla nie go za gro że nie. Dla te go waż ne jest,

aby do stęp do in for ma cji nie jaw nych mo gły mieć wy łącz nie oso by

da ją ce rę koj mię za cho wa nia ta jem ni cy, czy li po sia da ją ce zdol ność

do speł nie nia usta wo wych wy mo gów dla za pew nie nia ochro ny in for -

ma cji nie jaw nych przed ich nie upraw nio nym ujaw nie niem, stwier -

dzo ną w wy ni ku prze pro wa dze nia po stę po wa nia spraw dza ją ce go.

Pro ble ma ty ka ta ma istot ne zna cze nie w służ bach ta kich, jak Po li cja,

któ ra jest szcze gól nie na ra żo na na za gro że nia wy cie ku in for ma cji nie -

jaw nych z ra cji za kre su re ali zo wa nych przez sie bie za dań na rzecz

bez pie czeń stwa pu blicz ne go, li czeb no ści swe go per so ne lu, jak rów -

nież ilo ści prze twa rza nych in for ma cji nie jaw nych. 

Dla te go skła da ją ce się na bez pie czeń stwo oso bo we po stę po wa nia

spraw dza ją ce ma ją za za da nie unie moż li wić do stęp do in for ma cji nie -

jaw nych oso bom te go nie god nym, chcą cym wy ko rzy stać je w spo sób

za gra ża ją cy bez pie czeń stwu pań stwa.

NA KO RZYŚĆ PAŃ STWA
Zro zu mieć na le ży, że pro wa dze nie po stę po wa nia spraw dza ją ce go

nie po le ga – jak nie któ rzy są dzą – na szu ka niu in for ma cji kom pro -

mi tu ją cych da ną oso bę i zbęd nym wni ka niu w sfe rę pry wat no ści

czło wie ka. 

W rze czy wi sto ści cho dzi o bez stron ne i obiek tyw ne wy ja śnie nie

ewen tu al nych wąt pli wo ści oraz rze tel ne udo ku men to wa nie zgro ma -

dzo ne go ma te ria łu. Przede wszyst kim pa mię tać na le ży, że pro wa -

dze nie po stę po wa nia spraw dza ją ce go wy ma ga pi sem nej zgo dy oso by,

któ rej ma do ty czyć. Pod da nie się po stę po wa niu spraw dza ją ce mu jest

do bro wol ne. Nie mniej jed nak w wie lu przy pad kach zaj mo wa nie da -

ne go sta no wi ska czy wy ko ny wa nie okre ślo nych prac uza leż nio ne jest

od po sia da nia po świad cze nia bez pie czeń stwa (nie my lić z cer ty fi ka -

tem, jak zwy cza jo wo zwy kło okre ślać się ta ki do ku ment, a któ ry

w rze czy wi sto ści od no si się do za gad nień ochro ny elek tro ma gne tycz -

nej, kryp to gra ficz nej lub bez pie czeń stwa te le in for ma tycz ne go).

Tu wszel kie nie da ją ce się usu nąć wąt pli wo ści są jed nak roz strzy -

ga ne na ko rzyść pań stwa, w od róż nie niu od za sad obo wią zu ją cych

w pro ce sie kar nym, gdzie wąt pli wo ści roz strzy ga się na ko rzyść oskar -

żo ne go. W prak ty ce ozna cza to od mo wę wy da nia po świad cze nia bez -

pie czeń stwa, a w przy pad ku kon tro l ne go po stę po wa nia spraw dza ją -

ce go – je go cof nię cie. 

KTO SPRAW DZA KO GO
No wa usta wa o ochro nie in for ma cji nie jaw nych (Dz.U. nr 182,

poz. 1228 z 2010 r.) po zo sta wi ła tyl ko dwa ro dza je po stę po wań

spraw dza ją cych – zwy kłe i po sze rzo ne – spo śród do tych cza so wych

trzech, tj. zwy kłe go, po sze rzo ne go i spe cjal ne go. Po stę po wa nia zwy -

kłe bę dą pro wa dzo ne przez peł no moc ni ków ds. ochro ny in for ma cji

nie jaw nych wo bec osób ubie ga ją cych się o do stęp do in for ma cji 

nie jaw nych o klau zu li „po uf ne”. Wa run kiem wsz czę cia ta kie go 

po stę po wa nia jest pi sem ne po le ce nie kie row ni ka jed nost ki or ga ni -

za cyj nej. Po sze rzo ne zaś – pro wa dzo ne bę dą przez Agen cję Be pie -

czeń stwa We wnętrz ne go i Służ bę Kontr wy wia du Woj sko we go, jak

rów nież przez peł no moc ni ków służb wy mie nio nych w art. 23 pkt 5,

tj.: Agen cję Wy wia du, Biu ro Ochro ny Rzą du, Po li cję, Służ bę Wię -

zien ną, Służ bę Wy wia du Woj sko we go, Straż Gra nicz ną oraz Żan dar -

me rię Woj sko wą na pi sem ny wnio sek kie row ni ka jed nost ki

or ga ni za cyj nej lub oso by upraw nio nej do ob sa dy sta no wi ska lub zle -

ce nia prac.

ABW i SKW pro wa dzą po sze rzo ne po stę po wa nia spraw dza ją ce

wobec:

• osób wy ko nu ją cych za da nia zwią za ne z do stę pem do in for ma cji

nie jaw nych o klau zu li „taj ne” lub „ści śle taj ne”,

• peł no moc ni ków ochro ny, ich za stęp ców oraz kan dy da tów na te

sta no wi ska,

• kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych, w któ rych prze twa rza -

ne są in for ma cje „po uf ne”, „taj ne” lub „ści śle taj ne”,

• jak rów nież wo bec osób ubie ga ją cych się o do stęp do in for ma cji

nie jaw nych mię dzy na ro do wych.

Peł no moc ni cy ochro ny jed no stek or ga ni za cyj nych Po li cji prze pro -

wa dza ją sa mo dziel nie zwy kłe i po sze rzo ne po stę po wa nia spraw dza -

ją ce oraz kon tro l ne wo bec wła snych funk cjo na riu szy, pra cow ni ków

i osób ubie ga ją cych się o przy ję cie do służ by lub pra cy w Po li cji oraz

osób wy ko nu ją cych na rzecz Po li cji czyn no ści zle co ne lub osób ubie -

ga ją cych się o ich wy ko na nie. 

ABW jest na to miast je dy ną wła ści wą służ bą do pro wa dze nia po -

sze rzo nych po stę po wań spraw dza ją cych wo bec ko men dan ta głów -

ne go Po li cji, peł no moc ni ków ochro ny, ich za stęp ców i osób

prze wi dzia nych na te sta no wi ska w Po li cji. 

War to pod kre ślić, że Po li cja w za kre sie po stę po wań spraw dza ją -

cych oraz kon tro l nych po stę po wań spraw dza ją cych po sia da upraw -

nie nia ABW i SKW.

PRAWO Bezpieczeństwo osobowe w Policji POLICJA 997       marzec 2011 r.40
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TER MI NY
Zmia na usta wo wa do ty czy tak że ter mi nu pro wa dze nia po stę po wań

spraw dza ją cych. O ile pod rzą da mi po przed niej usta wy peł no moc -

nik miał od po wied nio 2 i 3 mie sią ce na wy ko na nie czyn no ści w ra -

mach po stę po wań zwy kłych i po sze rzo nych oraz spe cjal nych, tak

te raz ter min ten zo stał ujed no li co ny i wy no si 3 mie sią ce. Nie ozna -

cza to jed nak, że ter min ten jest za wi ty, gdyż usta wo daw ca po słu -

gu je się okre śle niem „po win ny być za koń czo ne”, co da je

peł no moc ni ko wi moż li wość prze kro cze nia te go ter mi nu, o ile uza -

sad nio ne jest to po trze bą zgro ma dze nia ma te ria łu uza leż nia ją ce go

pod ję cie sto sow nej de cy zji. 

Nie ule gły za to zmia nie okre sy, na któ re wy da je się ta kie po świad -

cze nia. Na dal obo wią zu je 10-let ni okres waż no ści do stę pu do in for -

ma cji nie jaw nych o klau zu li „po uf ne”, 7-let ni do „taj nych” i 5-let ni

do „ści śle taj nych”.

CO JEST SPRAW DZA NE
Jak już wspo mnia łem, ce lem po stę po wa nia spraw dza ją ce go jest usta -

le nie, czy oso ba spraw dza na da je rę koj mię za cho wa nia ta jem ni cy.

Polega ono na pod da niu ana li zie pew ne go okre su ży cia oso by za in te -

re so wa nej uzy ska niem po świad cze nia bez pie czeń stwa i na wni kli -

wym roz wa że niu zgro ma dzo ne go w tej spra wie ma te ria łu. W to ku

po stę po wa nia (zwy kłe go i po sze rzo ne go) usta la się, czy ist nie ją wąt -

pli wo ści do ty czą ce:

• uczest nic twa, współ pra cy lub po pie ra nia przez oso bę spraw dza -

ną dzia łal no ści szpie gow skiej, ter ro ry stycz nej, sa bo ta żo wej al bo

in nej wy mie rzo nej prze ciw ko Rze czy po spo li tej Pol skiej,

• za gro że nia oso by spraw dza nej ze stro ny ob cych służb spe cjal -

nych w po sta ci prób wer bun ku lub na wią za nia z nią kon tak tu,

• prze strze ga nia po rząd ku kon sty tu cyj ne go Rze czy po spo li tej Pol -

skiej, a przede wszyst kim, czy oso ba spraw dza na uczest ni czy ła

lub uczest ni czy w dzia łal no ści par tii po li tycz nych lub in nych or -

ga ni za cji, o któ rych mo wa w art. 13 Kon sty tu cji Rze czy po spo li -

tej Pol skiej, al bo współ pra co wa ła lub współ pra cu je z ta ki mi

par tia mi lub or ga ni za cja mi,

• ukry wa nia lub świa do me go nie zgod ne go z praw dą po da wa nia

w po stę po wa niu spraw dza ją cym przez oso bę spraw dza ną in for -

ma cji ma ją cych zna cze nie dla ochro ny in for ma cji nie jaw nych,

• wy stę po wa nia zwią za nych z oso bą spraw dza ną oko licz no ści po -

wo du ją cych ry zy ko jej po dat no ści na szan taż lub wy wie ra nie

presji,

• nie wła ści we go po stę po wa nia z in for ma cja mi nie jaw ny mi.

Po nad to w to ku po sze rzo ne go po stę po wa nia spraw dza ją ce go usta -

la się, czy ist nie ją wąt pli wo ści do ty czą ce:

• po zio mu ży cia oso by spraw dza nej wy raź nie prze wyż sza ją ce go

uzy ski wa ne przez nią do cho dy,

• in for ma cji o cho ro bie psy chicz nej lub in nych za kłó ce niach czyn -

no ści psy chicz nych ogra ni cza ją cych spraw ność umy sło wą i mo -

gą cych ne ga tyw nie wpły nąć na zdol ność oso by spraw dza nej

do wy ko ny wa nia prac zwią za nych z do stę pem do in for ma cji nie -

jaw nych,

• uza leż nie nia od al ko ho lu, środ ków odu rza ją cych lub sub stan cji

psy cho tro po wych.

Peł no moc nik w ra mach pro wa dzo ne go po stę po wa nia mo że, bez

wie dzy i zgo dy osób wy mie nio nych w an kie cie bez pie czeń stwa oso -

bo we go, zbie rać i prze twa rzać o nich in for ma cje w za kre sie nie zbęd -

nym do usta le nia, czy oso ba spraw dza na da je rę koj mię za cho wa nia

ta jem ni cy. Ta ry go ry stycz na pro ce du ra, po dej mo wa na w imię do bra

wyż sze go, ja kim jest bez pie czeń stwo pań stwa, w tym kon kret nym

przy pad ku nie na ru sza ni czy ich dóbr. Ko li zja te go prze pi su z usta -

wą z 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych jest więc je -

dy nie po zor na. Usta wa o ochro nie in for ma cji nie jaw nych ma

pierw szeń stwo przed po sta no wie nia mi usta wy chro nią cy mi da ne

oso bo we. 

ZA STRZE ŻO NE
No wo ścią wpro wa dzo ną przez usta wę z 5 sierp nia 2010 ro ku o ochro -

nie in for ma cji nie jaw nych jest tak że od stą pie nie od obo wiąz ku pro -

wa dze nia po stę po wań spraw dza ją cych wo bec osób ma ją cych uzy skać

do stęp do in for ma cji nie jaw nych o klau zu li „za strze żo ne”. Nie ozna -

cza to jed nak, że każ dy oby wa tel bę dzie miał z mo cy usta wy za gwa -

ran to wa ny do stęp to tych in for ma cji. Do pusz cze nie bo wiem oso by

nie po sia da ją cej po świad cze nia bez pie czeń stwa do pra cy lub peł nie -

nia służ by na sta no wi skach al bo zle ce nie jej prac zwią za nych z do stę -

pem do in for ma cji nie jaw nych o naj niż szej klau zu li – zgod nie

z art. 24 usta wy – ob wa ro wa ne jest speł nie niem dwóch wa run ków.

Pierw szym z nich jest pi sem ne upo waż nie nie kie row ni ka jed nost ki

or ga ni za cyj nej. Zwró cić na le ży w tym miej scu uwa gę, że upo waż nie -

nie nie mo że przy brać for my ust nej, lecz wy łącz nie pi sem ną. Dru gim

zaś – od by cie szko le nia w za kre sie ochro ny in for ma cji nie jaw nych

po twier dzo ne sto sow nym za świad cze niem. Obo wią zek prze szko le -

nia i wy da nia za świad cze nia spo czy wać bę dzie na peł no moc ni ku

ochro ny w jed no st ce, w któ rej oso ba świad czy pra cę, peł ni służ bę

lub wy ko nu je pra ce zle co ne. Przy ję te w pol skim sys te mie pra wa roz -

wią za nie nie jest w żad nym wy pad ku od osob nio ne, lecz po wie la roz -

wią za nia obo wią zu ją ce w tym za kre sie w więk szo ści państw

człon kow skich Unii Eu ro pej skiej i NA TO. 

UPO WAŻ NIE NIE
Kwe stią dys ku syj ną po zo sta je obec nie roz strzy gnię cie za kre su obo -

wią zy wa nia ta kie go upo waż nie nia, o czym usta wa mil czy. Skła niać

jed nak na le ża ło by się ku twier dze niu, że przed mio to we upo waż nie -

nie od no sić się mo że je dy nie do za kre su dzia ła nia da nej jed nost ki

i po za nią tra ci ło by swą waż ność. 

Treść usta wy nie na rzu ca kie row ni ko wi jed nost ki okre su, na któ -

ry upo waż nie nie mo że być wy da ne, co ozna cza, że upraw nie nie

do okre śle nia te go ter mi nu po zo sta wio ne zo sta ło wła śnie tej oso bie.

W tre ści usta wy nie od naj dzie my tak że za pi sów o przy pad kach,

w któ rych upo waż nie nie ta kie tra ci ło by swą waż ność, ani też o for -

mie je go cof nię cia. Wy da je się jed nak, że wy sta wia ją cy upo waż nie nie

po wi nien w pierw szej ko lej no ści kie ro wać się do brem ochro ny in for -

ma cji nie jaw nych, oko licz no ścią ta ką zaś mo że być stwier dzo ne na -

ru sze nie przez tę oso bę prze pi sów w tym za kre sie. Dla te go de cy zja

o cof nię ciu upo waż nie nia po win na przy brać for mu łę pi sem ną. Prze -

pi sy nie wy ma ga ją tak że uza sad nie nia de cy zji, ani nie upraw nia ją oso -

by do od wo ły wa nia się od niej. 

W tym miej scu na le ża ło by za dać so bie py ta nie, kto upo waż nia kie -

row ni ka jed nost ki Po li cji (np. ko men dan ta ko mi sa ria tu) nie po sia da ja -

ce go po świad cze nia bez pie czeń stwa do do stę pu do in for ma cji

nie jaw nych o klau zu li „za strze żo ne”? Sy tu acja co praw da hi po te tycz -

na, choć cza sem mo gą ca mieć miej sce. Próż no szu kać w usta wie 

od po wie dzi na tak za da ne py ta nie. Skła niał bym się jed nak ku twier -

dze niu, że kie row nik jed nost ki po sia da ta ki do stęp nie ja ko z mo cy

usta wy. Trud no bo wiem, aby oso ba po sia da ją ca pra wo do wy da wa nia

upo waż nień w tym za kre sie sa ma je so bie wy da wa ła. Ewen tu al nie,

w każ dej chwi li upo waż nie nie ta kie wy dać jej mo że prze ło żo ny wyż -

sze go szcze bla (np. ko men dant po wia to wy/miej ski lub – w przy pad -

ku bez po śred niej pod le gło ści – ko men dant wo je wódz ki Po li cji).

War to za uwa żyć, że no wa usta wa wpro wa dza prze pis, nie ste ty nie -

ko rzyst ny dla po li cjan tów i pra cow ni ków Po li cji, zgod nie z któ rym

po świad cze nia bez pie czeń stwa wy da ne w wy ni ku prze pro wa dze nia

po stę po wań spraw dza ją cych przez peł no moc ni ków służb tzw. mun -

du ro wych, wy mie nio nych w art. 23 ust. 5, (a więc tak że Po li cji), za -

cho wu ją waż ność wy łącz nie w okre sie pra cy lub służ by w or ga nie,
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któ ry prze pro wa dził po stę po wa nie spraw dza ją ce. Jak to na le ży ro zu -

mieć? Otóż, po za koń cze niu służ by lub pra cy w Po li cji po sia da ne

przez ta ką oso bę po świad cze nie bez pie czeń stwa nie jest od po wied -

nie w żad nej in nej jed no st ce or ga ni za cyj nej niż Po li cja, np. w Stra -

ży Gra nicz nej. Pro blem ten do ty czy wszyst kich funk cjo na riu szy,

żoł nie rzy i pra cow ni ków służb upraw nio nych do sa mo dziel ne go pro -

wa dze nia po stę po wań spraw dza ją cych. Po wyż sza sy tu acja od no si się

do po świad czeń bez pie czeń stwa wy da nych na pod sta wie prze pi sów

no wej usta wy.

Z nie co od mien ną sy tu acją bę dzie my mieć do czy nie nia w przy -

pad ku po świad czeń bez pie czeń stwa wy da nych na pod sta wie usta -

wy o ochro nie in for ma cji nie jaw nych z 22 stycz nia 1999 ro ku, czy li

wsz czę tych przed da tą 2 stycz nia 2011 ro ku. Zgod nie bo wiem

z art. 182 usta wy za cho wu ją one waż ność przez okres, na ja ki zo sta -

ły wy da ne. Ozna cza to, że ta kie po świad cze nie bez pie czeń stwa bę -

dzie waż ne po za Po li cją. Zgod nie jed nak z in ter pre ta cją Agen cji

Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, po świad cze nie ta kie, upo waż nia -

ją ce w Po li cji do do stę pu do in for ma cji nie jaw nych o klau zu li „taj -

ne” lub „ści śle taj ne”, uzna wa ne jest je dy nie za upraw nia ją ce

do do stę pu do klau zu li „po uf ne” w sfe rze po za po li cyj nej. Nie jest

ono za tem w peł ni od po wied nie. 

Istot ny z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa oso bo we go jest tak że

usta wo wy wy móg do pusz cze nia do pra cy zwią za nej z do stę pem

do in for ma cji nie jaw nych osób, któ re od by ły sto sow ne szko le nie

w za kre sie ochro ny in for ma cji nie jaw nych. Szko le niu ta kie mu na le -

ży pod da wać się nie rza dziej niż raz na 5 lat (art. 19 ust. 3).
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DE CY DU JE PEŁ NO MOC NIK
Do każ de go po stę po wa nia spraw dza ją ce go na le ży pod cho dzić in dy -

wi du al nie i me ry to rycz nie, a co naj waż niej sze – zdro wo roz sąd ko wo.

Przy do ko ny wa niu oce ny rę koj mi za cho wa nia ta jem ni cy przez opi -

nio wa ne go na le ży brać pod uwa gę wie le czyn ni ków. Wspo mnieć wy -

star czy tu taj o cha rak te rze i wa dze da ne go za cho wa nia, je go

prze słan kach, czę sto tli wo ści po peł nia nia czy nów, stop nia świa do mo -

ści tej oso by, okre su ży cia, w któ rym do szło do zda rze nia, po sta wy

przed i po po peł nie niu kwe stio no wa ne go czy nu. Ka ta log ten po zo -

sta je otwar ty. Istot na jest rów nież po sta wa oso by spraw dza nej w toku

pro wa dzo nych czyn no ści. Wresz cie waż na jest każ da in na oko licz -

ność ma ją ca wpływ na rę koj mię za cho wa nia ta jem ni cy przez oso bę

w oce nie peł no moc ni ka. Wszyst kie te czyn ni ki wpły wać mo gą na zła -

go dze nie bądź za ostrze nie oce ny. Peł no moc nik, po dej mu jąc ewen tu -

al ną de cy zję o od mo wie wy da nia po świad cze nia bez pie czeń stwa,

po wi nien tak że roz wa żyć moż li we skut ki swej de cy zji dla oso by

spraw dza nej, gdyż wie lo krot nie mo gą one rzu to wać na dal sze ży cie

za wo do we czło wie ka, włącz nie z roz wią za niem sto sun ku pra cy lub

zwol nie niem ze służ by. Osta tecz na jed nak de cy zja w przed mio cie

uzna nia da wa nia rę koj mi za cho wa nia ta jem ni cy na le ży do peł no moc -

ni ka ochro ny. �

oprac.: mł. insp. Krzysztof KRAWCZYK
dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych KGP,

pełnomocnik komendanta głównego Policji 
ds. ochrony informacji niejawnych
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N ikt w Pol sce cze goś po dob ne go (jesz -

cze) nie stwo rzył. W Eu ro pie też. Ba,

ta kie ośrod ki są rzad ko ścią na świe cie.

War szaw skie Cen trum Szko le nio we Strze -

lec twa, Ra tow nic twa i Za rzą dza nia Sy tu acją

Kry zy so wą ma łą czyć ele men ty: szko le nia

służb mun du ro wych i pa ra me dy ków z edu -

ka cją spo łe czeń stwa co do za cho wań w sy tu -

acjach kry zy so wych, a tak że z po bu dza niem

ak tyw no ści osób nie peł no spraw nych oraz re -

kre acją osób tre nu ją cych strze lec two bądź

wspi nacz kę.

– Za da nie am bit ne, acz moż -

li we do zre ali zo wa nia

i na pew no, z wie lu

wzglę dów, przy dat ne

sto li cy – mó wi Mi chał

Ma ry niak, pre zes klu bu

strze lec kie go ZKS War sza -

wa na Bie la nach, na te re nie

któ re go mia ło by po wstać

cen trum.

SPO SÓB PA TRZE NIA 
NA RZE CZY WI STOŚĆ
– Strzel ni ca jest ta kim obiek tem, któ ry

z za ło że nia, w mo men cie prze kro cze nia je go

pro gów, wy mu sza pew ne ry go ry po stę po wa -

nia – mó wi pre zes Ma ry niak. – Utwo rze nie

w sto li cy miej sca, gdzie mo gły by ra zem tre -

no wać for ma cje re agu ją ce na zda rze nia kry -

zy so we oraz, za zgo dą owych for ma cji,

do pusz cze nie osób po stron nych do ob ser wa -

cji tych tre nin gów i w ten spo sób na uki bez -

piecz nych za cho wań, a więc i swo istej

współ pra cy ze służ ba mi mun du ro wy mi

w mo men tach za gro żeń bez pie czeń stwa jest

czymś nie sły cha nie cen nym.

Po mysł po do ba się wie lu in sty tu cjom 

sa mo rzą do wym i pań stwo wym. W do bie

kry zy su  nie są one jed nak skłon ne do

par ty cy po wa nia w kosz tach 30 mln zło tych

nie zbęd nych do sfi nan so wa nia bu do wy

cen trum.

Mi mo to ZKS zna lazł spo sób na zdo by cie tej

su my, choć sam nie był by w sta nie jej wy ło żyć.

– Po wsta ła spół ka z ogra ni czo ną od po wie -

dzial no ścią, któ rej je dy nym wła ści cie lem jest

sto wa rzy sze nie -klub spor to wy – mó wi szef

ZKS. – Ma my moż li wość wcho dze nia w re la -

cje part ner skie z in we sto ra mi. Zro bi my dół,

czy li po ziom –1, z m.in.: strzel ni ca mi spor -

to wy mi oraz szko le nio wy mi dla służb mun -

du ro wych, pla cem tre nin go wym do sy mu la cji

dzia łań w sy tu acji kry zy so wej w za mian

za coś ko mer cyj ne go na gó rze, co bę dzie

po my śli in we sto ra, na przy kład prze wi dzia -

ny w obec nym pro jek cie bu dow la nym hotel.

– Część grun tów, na któ rych znaj du ją się

obiek ty ZKS, nie ma ure gu lo wa nej kwe stii

wła sno ści – mówi prezes. Ale są dzę, że uda

nam się po ro zu mieć z wła dza mi mia sta i roz -

wią zać pro blem z po żyt kiem dla ogó łu.

KIL KA PO ZIO MÓW, KIL KA 
PO MY SŁÓW
Cen trum ZKS or ga ni zo wało by za ję cia i za wo -

dy – za rów no dla po cząt ku ją cych, jak i za -

awan so wa nych, wy czy no wych ama to rów

strze lec twa. Moż na by pro wa -

dzić strze la nia z wszel kie go

ro dza ju bro ni

spor to wej,

a tak że re plik

czarno pro cho wych pi -

sto le tów i ka ra bi nów.

Od by wa ły by się one na po zio mie

– 1, gdzie wszyst kie osie strze lec kie

by ły by od po wied nio za kry te, wy głu szo ne

i wen ty lo wa ne, by nie sta no wić za gro że nia

dla oto cze nia.

Na po zio mie –1 mia ły by rów nież miej sce

za ję cia z wy szko le nia strze lec kie go dla woj -

ska, Po li cji i służb spe cjal nych.

Stan dar do we szko le nia dla Po li cji prze wi -

dzia ne są w pro jek cie na strzel ni cach 25

i 50 m z uży ciem bro ni krótkiej, dłu giej

i strzelb gład ko lu fo wych, przy czym nie ma -

ją to być – zna ne po wszech nie funk cjo na riu -

szom – obiek ty umoż li wia ją ce strze la nia

sta tycz ne, szyb kie i co naj wy żej, qu asi -dy na -

micz ne, lecz z ce la mi re ak tyw ny mi oraz

z moż li wo ścią róż no rod ne go mo du lo wa nia

za dań dla strzel ca. Część po zio mu –1 do sto -

so wa na by ła by do ćwi czeń wcho dze nia

do po miesz czeń i strze lań na ma łych prze -

strze niach, w wa run kach ogra ni czo nej wi -

docz no ści. Z ko lei na 100-me tro wej osi,

prze zna czo nej głów nie do spor to wych strze -

lań z ka ra bi nu cen tral ne go za pło nu, moż li we

by ły by też ele men ty strze lań snaj per skich.

Par ter zaj mo wa ły by: strzel ni ce 25 m, 50 m

i 50 m bia thlo no wa, sale wy kła do we i tre nin go -

we oraz po miesz cze nia biu ro we ZKS. Po wy żej,

na po zio mie +1, znaj do wać ma ją się strzel ni ce

pneu ma tycz ne 10 m, ko lej ne sa le wy kła do we

i tre nin go we, otwar te ta ra sy szko le nio we, bar

i re stau ra cja oraz część ho te lo wa. Po zio my +2

i +3 prze zna czo ne by ły by na czę ści ho te lo we.

NIE TYL KO STRZEL NI CE
ZKS wy bie ga my śla mi po za swo je strze lec kie

tra dy cje. Na po łu dniu klu bo we go te re nu

znaj du je się „od po wied nio ukształ to wa ny,

po łą czo ny bez po śred nio z po zio mem –1 te -

ren do ćwi czeń grup ra tow ni czych”. Pro jekt

prze wi du je za in sta lo wa nie tam „spe cja li -

stycz nych aran ża cji”, sy mu lu ją cych wy pad ki

ko mu ni ka cyj ne i umoż li wia ją cych

ćwi cze nia dzia łań ra tow ni -

czych z uży ciem do -

wol ne go

sprzę tu –

dla PSP, pa -

r a  m e  d y  k ó w,

WOPR, GOPR,

SG i Po li cji. 

Obiek ty klu bu

mia ły by też być miej -

scem re ali za cji za jęć

z pro gra mu DZIEC KO –

RO DZI NA – CZŁO WIEK –

SPO ŁE CZEŃ STWO, przy go -

to wy wa nych przy współ pra cy spe cja li stów

z in sty tu cji ko rzy sta ją cych z za ple cza ZKS.

Wpi sa ne w kon cep cję no we go cen trum

jest również za da nie ak ty wi za cji osób

niepełnosprawnych. 

– Sport strze lec ki jest prze cież jed nym

z tych, w któ rym oso by nie peł no spraw ne do -

sko na le się od naj du ją i re ali zu ją – mó wi pre -

zes Ma ry niak. – Za mie rza my im to uła twiać. 

Szczy ci my się, ja ko ZKS, na szą po nad 50-

-let nią tra dy cją klu bu strze lec kie go i na szy mi

osią gnię cia mi, ale trze ba iść do przo du, stąd

ta ka no wa tor ska kon cep cja cen trum szko le -

nio we go. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
ilu stra cja ZKS War sza wa

Niebanalny pomysł

43.03:Layout 6  2/23/11  10:36 AM  Page 43



Dzieje policji na terenie Czarnkowa
i powiatu to książka, jakich bardzo
niewiele w policyjnej historiografii
poświęconej regionalnym
jednostkom policyjnej formacji. 
Już choćby tylko z tego powodu
zasługuje na szczególną uwagę. 

Au tor ki: Cze sła wa Duc ka – aspi rant z czter dzie sto let nim sta -

żem, „cho dzą ca kro ni ka” miej sco wej ko men dy po wia to wej,

oraz mgr Zo fia Bar naś, eme ry to wa na na uczy ciel ka czarn kow -

skich szkół, pod ję ły się tru du nie la da: uka za nia bo ga tej, prze szło

90-let niej hi sto rii or ga nów po rząd ku pu blicz ne go na nie wiel kim, ale

za to bar dzo ma low ni czym skraw ku Rze czy po spo li tej – zie mi no tec -

kiej (pół noc no -za chod nia część Wiel ko pol ski). Zie mi, któ ra z pru -

skich rąk wró ci ła do ma cie rzy do pie ro po od zy ska niu przez Pol skę

nie pod le gło ści. Sto li cą te go re gio nu, zwa ne go nie bez przy czy ny

„Szwaj ca rią Czarn kow ską”, jest wła śnie Czarn ków, mia sto o po -

nad 800-let niej hi sto rii, sta no wią ce przed wie ka mi na tu ral ną bra mę

wjaz do wą w do li nę zwa ną Por ta Czarn ko vien sis – Wro ta Czarn kow -

skie (tę dy wiódł bo wiem rzym ski szlak bursz ty no wy znad Bał ty ku

oraz krzy żo wa ły się dwa waż ne szla ki han dlo we z Po zna nia na Po mo -

rze i na za chód Eu ro py). 

Wy si łek au to rek mo no gra fii opła cił się, otrzy ma li śmy bo wiem pu -

bli ka cję wy jąt ko wą, uka zu ją cą z jed nej stro ny od ra dza nie się pań -

stwo wo ści pol skiej na tych te re nach po prze szło stu la tach

ger ma ni za cji, z dru giej zaś po cząt ki bu do wa nia in sty tu cji i służb od -

po wie dzial nych za bez pie czeń stwo i po rzą dek pu blicz ny w kra ju.

Dzię ki chro no lo gicz nie pre zen to wa nym fak tom, po par tym ory gi nal -

ny mi do ku men ta mi, wy szpe ra ny mi w ar chi wach, bi blio te kach i zbio -

rach pry wat nych, a tak że dzię ki uni kal nym zdję ciom z okre su

dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go, ma my oka zję prze śle dzić ewo -

lu cję służb bez pie czeń stwa, po cząw szy od stra ży oby wa tel skich, żan -

dar me rii woj sko wej, mi li cji lu do wej, Po li cji Ko mu nal nej aż do

po wsta nia w Wiel ko pol sce pierw szych jed no stek Po li cji Pań stwo wej.

Nim jed nak za po zna my się z hi sto rią po li cji czarn kow skiej, au tor -

ki da ją nam en cy klo pe dycz ny wy kład na te mat or ga ni za cji i funk cjo -

no wa nia Po li cji Pań stwo wej. Ma my więc oka zję po znać jej

kom pe ten cje, pod sta wo we ak ty praw ne (usta wy), od naj star szych

po współ cze sne; mo że my też po rów nać stop nie służ bo we w pol skich

służ bach po rząd ko wych w mi nio nym 90-le ciu. 

Naj cie kaw sza i za ra zem naj bar dziej war to ścio wa część mo no gra fii

do ty czy dzie jów po li cyj nej for ma cji w po wie cie czarn kow skim oraz

lu dzi z nią zwią za nych. Przed sta wio no ją w czte rech fa zach funk cjo -

no wa nia, obej mu ją cych okres dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go,

oku pa cji hi tle row skiej, cza sy Mi li cji Oby wa tel skiej w PRL oraz

współ cze snej nam Po li cji po ro ku 1999. Każ dy z tych okre sów to te -

mat sam w so bie, dla te go au tor ki – ob li go wa ne li mi tem miej sca –

zmu szo ne zo sta ły nie tyl ko do ol brzy miej se lek cji ma te ria łów, ale

rów nież za sto so wa nia kro ni kar skiej (w du żej czę ści) me to dy pre zen -

ta cji tre ści. W sy tu acji dys po no wa nia tak du żą ilo ścią ma te ria łu 

fak to gra ficz ne go, trud no o lep sze roz wią za nie. Zwłasz cza że w pu bli -

ka cji świa do mie zde cy do wa no się na sze ro kie wy ko rzy sta nie po sia da -

nej do ku men ta cji fo to gra ficz nej. Ory gi nal ne zdję cia z prze szło ści to

ol brzy mi wa lor tej mo no gra fii. 

Oczy wi ście, nie wszyst ko da się ująć w krót kie kro ni kar skie for my.

Dla te go w książ ce są rów nież roz dzia ły opi so we, po świę co ne róż nym

aspek tom funk cjo no wa nia służb po rząd ko wych. Ma my wspo mnie -

nia czarn kow skich funk cjo na riu szy i o czarn kow skich funk cjo na riu -

szach po le głych na służ bie lub za mor do wa nych pod czas II woj ny

świa to wej. Do wie my się o wie lu spra wach z nie daw nej jesz cze prze -

szło ści, o któ rych dziś nie któ rzy wo le li by mo że nie pa mię tać. Au tor -

ki mo no gra fii, Cze sła wa Duc ka i Zo fia Bar naś dy stan su ją się

od po li ty ki, kie ru jąc się je dy nie fak ta mi. Ich mot tem są sło wa wy po -

wie dzia ne przed la ty przez Jó ze fa Pił sud skie go: Nie ma przy szło ści
bez prze szło ści i by tu te raź niej sze go. Trud no to le piej wy ra zić.

We wstę pie do swo jej pu bli ka cji współ au tor ki wy mie nia ją gru pę

osób, któ re wnio sły szcze gól ny wkład w po wsta nie mo no gra fii. Jest

wśród nich mgr Ewa Bart ko wiak, któ ra zre da go wa ła tek sty i przy go -

to wa ła je do dru ku. Jest też Krzysz tof Ry bar czyk, któ ry spo rzą dził

do ku men ta cję fo to gra ficz ną. Jed nak spi ri tus mo vens po wsta nia tej

książ ki – jak się oka zu je – był insp. Zbi gniew Ki cza, ko men dant

czarn kow skiej jed nost ki. To on ob jął publikację swo im pa tro na tem

i do pro wa dził do szczę śli we go fi na łu w ro ku 2010. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. autor
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Roz mo wa z Heleną Kowalik

W Widoku z ławy dla publiczności, ostatniej
części książki, napisała Pani, że zbieranie
materiału do niej zajęło cztery lata.
Większość tego czasu spędziła Pani
w sądzie.

– Tak – w mo im zbio rze War sza wa kry mi -
nal na. Naj gło śniej sze pro ce sy ostat nie go
10-le cia znaj du je się 28 re por ta ży po gru po -

wa nych w pięć dzia łów te ma tycz nych. Za -

czę ło się od te go, że do sta łam za mó wie nie

na kry mi nał i bra ko wa ło mi ma te ria łu

na opi sa nie re aliów – po szłam więc do są du,

bo wła śnie to czył się gło śny pro ces tzw. gan -

gu ob ci na czy pal ców. Chcia łam się mu

przyj rzeć, po ob ser wo wać, jak za cho wu ją się

oskar że ni i w ja ki spo sób opo wia da ją o wy da -

rze niach. Wcią gnę ła mnie ta spra wa i pi sa -

nie kry mi na łu odło ży łam na bok, po tem

zna la złam in ne pro ce sy, któ re mnie za in te -

re so wa ły i tak zro dził się po mysł na książ kę.

Wy my śli łam, że po ka żę War sza wę od ciem -

nej stro ny, tro chę w opo zy cji do te go blich -

tru, któ ry pre zen tu ją ko lo ro we ga ze ty.

Ma my ta kie cza sy, że wszyst ko co złe

i brzyd kie, mu si ustą pić uro dzie i mło do ści

– ale prze cież jest jesz cze in na War sza wa,

ka pi ta li stycz na i bru tal na.

Inna Warszawa, a więc i przestępstwa inne
niż dotychczas?

– Za czę łam szu kać no wych ele men tów,

któ re pa so wa ły by do tej mrocz nej wi zy tów ki

mia sta, a więc przede wszyst kim pie niądz,

dzię ki któ re mu moż na nie mal wszyst ko, np.

od zy skać sta rą ka mie ni cę w cen trum War sza -

wy, je śli się wy naj mie do bre go fał sze rza, któ -

ry spre pa ru je fał szy wy te sta ment. Wraz

z no wy mi cza sa mi za czę ły się po ra chun ki

ma fij ne, też to czą ce się wo kół ogrom nych

sum pie nię dzy. Od za wsze ist nia ły prze stęp -

stwa łą czą ce się z po li ty ką i wła dzą, jed nak

ostat ni mi cza sy po ja wi ły się spra wy od po wia -

da ją ce po trze bom kam pa nii wy bor czych, np.

zwią za ne z nie spra wie dli wy mi oskar że nia mi

tzw. wy kształ ciu chów o ko rup cję i związ ki

z ma fią. Te go ty pu hi sto rie są i w mniej szych

miej sco wo ściach, jed nak mam wra że nie, że

to aglo me ra cja sku pia ich naj wię cej: przy cią -

ga ją je wiel kie pie nią dze i wła dza, a War sza -

wa to oko cy klo nu, któ ry wcią ga wszyst ko

do oko ła.

Istot ne są też no we me dia, któ re spo wo -

do wa ły zmia nę w re la cjach mię dzy ludz kich:

po zna nie ko goś przez in ter net nie jest ni -

czym dziw nym, zwłasz cza w wiel kim mie -

ście, do któ re go cią gną mło dzi lu dzie

w po szu ki wa niu pra cy i szczę ścia. I mi mo że

znaj du ją to pierw sze, zdo by wa ją po zy cję 

za wo do wą, to nie za wsze to wa rzy szy te mu

sa tys fak cja w ży ciu oso bi stym. Jed na z bo ha -

te rek mo ich re por ta ży, do tkli wie od czu wa -

ją ca sa mot ność, szu ka ła mi ło ści w sie ci

i przy pła ci ła to ży ciem.

Wybrała Pani sprawy głośne, znane
z mediów, które – może bez detali – pamięta
się nawet po długim czasie od zakończenia
procesu.

– Tyl ko ja ki jest to prze kaz… O me dial -

nych pro ce sach mó wi się wte dy, gdy się za -

czy na ją – po tem spra wa w są dzie to czy się

kil ka lat, a na ogło sze niu wy ro ku me diów już

nie ma. Chcia łam po ka zać ca ły pro ces są do -

wy: we ry fi ko wa nie do wo dów i prze słu chi wa -

nie świad ków, mo zol ne do cho dze nie

do praw dy, a to wszyst ko mu si po trwać.

Tym cza sem dzien ni ka rze oskar ża ją sę dziów

o ce lo we prze cią ga nie spraw, a i pro ku ra tu ra

na le ga na szyb kie wy da nie wy ro ku, by po -

twier dzić swój akt oskar że nia. 

Dla mnie ogrom nym za sko cze niem jest

też czę sty brak ro dzin na ogło sze niu wy ro ku;

zwy kle oskar żo ny mi są mło dzi lu dzie, ich

mat ki czy na rze czo ne na pierw szych roz pra -

wach są bar dzo gło śne, a po tem, gdy spra wa

zmie rza do koń ca, ich już nie ma. Na ła wie

dla pu blicz no ści je stem tyl ko ja i cza sem mi

żal, że sę dzia kil ka go dzin czy ta uza sad nie nie

wy ro ku w zu peł nie po zba wio nej pu blicz no -

ści sa li. A prze cież w tym dłu gim uza sad nie -

niu wi dać ca ły pro ces praw ny, któ ry

prze pro wa dził sąd, jest oce na po stę po wa nia

przy go to waw cze go i in ne bar dzo istot ne

aspek ty.

W książce pojawia się spostrzeżenie, że
często, zanim w głośnej sprawie zapadnie
wyrok, media same wskazują sprawcę
i żądają dla niego jak najsurowszej kary.

– Dla mnie jest to nie do pusz czal ne, to

brak so lid no ści za wo do wej i zwy kłej przy -

zwo ito ści. Prze cież pro ce sy są do we wią żą się

z ogrom nym cier pie niem ludz kim, po trze ba

cza su, by wy dać spra wie dli wy wy rok. W spra -

wie ob ci na czy pal ców, któ rą pro wa dzi ła sę -

dzia Bar ba ra Piw nik, me dia za rzu ca ły jej, że

wy pu ści ła w cza sie pro ce su groź nych spraw -

ców i mor der ców – po stą pi ła tak, po nie waż

nie po twier dza ły się do wo dy z po stę po wa nia

przy go to waw cze go, więc mia ła obo wią zek

pod jąć ta ką de cy zję. To me dia na zwa ły ich

za bój ca mi, nie by ło na to miast na to do wo -

dów w śledz twie.

Z jednej strony proces musi trwać, bo
potrzeba czasu na ocenę wszystkich
dowodów, a z drugiej sam przebieg rozprawy
zależy od jakości zebranych podczas
postępowania przygotowawczego
materiałów.

– Cza sem jest to ro bo ta bar dzo sta ran -

na i rze tel na – czę sto z po dzi wem pa trzy łam

na eki py śled cze i na ich pra cę na eta pie do -

cho dze nia, zresz tą to wszyst ko po tem czy ta -
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Fragment reportażu Heleny Kowalik 
z książki Warszawa kryminalna

Ja nusz Cz. sam się wko pał przed pro ku ra to rem, bo chciał

unik nąć wię zie nia. 

W 2000 ro ku brał udział w sko ku na bank PBK w War sza wie

przy ul. Ja snej. Sze ściu ich by ło, li cząc ochro nia rza w tym że

ban ku. Z po mo cą te go ostat nie go pró bo wa li do wier cić się

do skarb ca. Ale nie mie li od po wied nie go sprzę tu. Ten, któ -

rym dys po no wa li – si łą za bra ny pew ne mu wła ści cie lo wi fir my

usłu go wej – oka zał się szmel cem. Na do miar złe go po zo sta li

ochro nia rze nie chcie li po łknąć wle wa ne go im do gar deł so ku

z prosz kiem na sen nym. Trze ba by ło ich po bić i zwią zać, co

za bra ło gang ste rom tro chę cza su; nie wy ro bi li się z roz bi ja -

niem skarb ca. Po li cja zła pa ła ich na go rą cym uczyn ku. 

Ja nusz Cz. ze znał, że po szedł na ro bo tę przy mu szo ny przez

sze fa, zna ne go wo ło miń skie go gang ste ra ksy wa „Kle pak”. 

Oskar żo ny o na pad ku sił pro ku ra to ra obiet ni cą, że jesz cze

wie le mu po wie o pod war szaw skiej ma fii, je śli do sta nie sta tus

świad ka ko ron ne go. Ta ki, ja kim się pysz nił słyn ny „Ma sa”

z „Prusz ko wa”. 30-let nie mu Ja nu szo wi Cz. im po no wa ło to

wszyst ko, co to wa rzy szy ło skru szo ne mu gang ste ro wi z kon -

ku ren cyj nej dla „Wo ło mi na” ban dy.

Na przy kład: kon wo jo wa nie na sa lę roz praw przez dzie -

więć dzie się ciu sze ściu anty ter ro ry stów. Wi do wi sko we za -

bez pie cze nia miej sca pro ce su: ko man do si z kom pa nii

an ty ter ro ry stycz nej, ka me ry we wszyst kich po miesz cze -

niach, przez któ re prze cho dził świa dek ko ron ny. Bok sy dla

oskar żo nych osło nię te po czwór nie kle jo ny mi szy ba mi trzy -

cen ty me tro wej gru bo ści. Ad wo ka ci po ro zu mie wa ją cy się ze

swym klien tem tyl ko przez in ter kom.

Ja nusz Cz. wie dział, że za otwar cie ta kie go pa ra so la

nad nim bę dzie mu siał coś pro ku ra to ro wi opo wie dzieć. Nie

wy star czy zrzu ce nie ca łej wi ny na „Kle pa ka”. Od kan dy da ta

na świad ka ko ron ne go nie ocze ku je się po wścią gli wo ści. 

Wy kal ku lo wał so bie, że rzu ci pro ku ra tu rze na żer by le co –

więc wspo mniał, że po za udzia łem w na pa dzie chciał by się

przy znać do two rze nia jed no oso bo wych firm w ce lu wy łu dze -

nia po dat ku VAT al bo na cią gnię cia na po życz ki firm le asin go -

wych. Ta kich fik cyj nych firm z le wy mi fak tu ra mi stwo rzył

po nad pięć dzie siąt. Każ da pod in nym szyl dem.

– W in te re sach – ujaw nił Ja nusz Cz. – za zwy czaj po słu gi -

wa li śmy się tzw. słu pa mi, ludź mi z uli cy; naj bar dziej opła ca -

ło się przy gar nię cie bez dom ne go z Dwor ca Cen tral ne go. Ta ki

za 100 zł go dził się pod pi sać każ dy do ku ment. A gdy się go

umy ło, ubra ło, do stał no we zę by, to ja ko pre zes spół ki ne go -

cjo wał w ban ku kre dyt. Tyl ko że wte dy miał na ka za ne, aby

się nie od zy wał. Wszyst ko, co trze ba, re fe ro wał za nie go pod -

sta wio ny asy stent.

�

Nie spo dzie wał się, że wzbu dzi swą opo wie ścią aż ta kie za in -

te re so wa nie. 

Śled czy za mie nił się w słuch, bo wie dział, że na trop po dob -

nych prze stępstw raz po raz wpa da ją pro ku ra tu ry w in nych 

re jo nach kra ju. Moż na więc do szu ki wać się głęb szych, sys te mo -

wych przy czyn. 

Oto w Biel sku -Bia łej pe wien sto larz, wła ści ciel ban kru tu ją -

ce go warsz ta tu, gdy bra ko wa ło pie nię dzy, sprze dał swo je no -

wo cze sne ma szy ny do ob rób ki drew na miej sco wej fir mie

le asin go wej. Do stał 180 000 zł. Ale li nia tech no lo gicz na nie

wy je cha ła za bra mę, bo przed się bior ca na tych miast wziął ją
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łam w ak tach są do wych, bez zna jo mo ści któ rych nie wy obra żam so bie pi -

sa nia re por ta ży. Ta ką do brą ro bo tę wy ko na no w 2005 r., szu ka jąc spraw cy

za bój stwa ma la rza i gra fi ka Zdzi sła wa Bek siń skie go: spraw dza no róż ne tro -

py i mo ty wy, roz wa ża no, czy in spi ra cją dla mor der cy nie by ła twór czość ar -

ty sty, roz ma wia no z hi sto ry ka mi sztu ki, prze śle dzo no e -ma ile Bek siń skie go

z jed ną z dzien ni ka rek… W koń cu spraw cą oka zał się zna ny gra fi ko wi mło -

dy czło wiek, któ re mu za mor do wa ny od mó wił po ży cze nia pie nię dzy – to

bar dzo ba nal na przy czy na po zba wie nia ko goś ży cia, ale uwzględ nio no

w śledz twie wszyst kie moż li we roz wią za nia. 

Na dru gim bie gu nie po sta wi ła bym np. pro wa dze nie spra wy na pa ści

z wy ko rzy sta niem me to dy „na po li cjan ta” – w kil ku miej sco wo ściach wo -

kół War sza wy gru pa prze bra na za funk cjo na riu szy Po li cji na pa da ła na do my.

By ło kil ku po krzyw dzo nych w róż nych mia stach i po cząt ko wo nie łą czo no

tych spraw. Jed nak gdy w koń cu roz po czę to wspól ne śledz two, wszyst ko

się po mie sza ło w ak tach i do wo dach: miej sco wo ści zo sta ły po my lo ne, ofia -

ry z róż nych miejsc cze ka ły na prze słu cha nie na ko ry ta rzu ra zem ze spraw -

ca mi, po tem by ły nie rze tel ne kon fron ta cje. Me dia wy da ły wy rok

na jed ne go z po dej rza nych – to znisz czy ło mu ży cie, bo był nie win ny…

W koń cu sąd orzekł unie win nie nie, co wy wo ła ło obu rze nie pu blicz no ści.

A prze cież w sy tu acji, gdy jest spo ro wąt pli wo ści, prze wa ża ją one na ko -

rzyść oskar żo nych. 

Pracuje Pani teraz nad drugim tomem, co się w nim znajdzie?
– Pla nu ję po świę cić wię cej miej sca „bia łym koł nie rzy kom”, czy li prze -

stęp stwom go spo dar czym na wy so kim szcze blu. Chcia ła bym, by te spra wy

po ka za ły spe cy fi kę war szaw ską i szcze gól ny ro dzaj prze stęp cy: urzęd ni ka

z kla sy śred niej, któ re go stać na naj lep szych ad wo ka tów, ale w grun cie rze -

czy to ma ły czło wiek, bo sku si się na każ dą ła pów kę. To spra wy, któ re jesz -

cze się to czą, więc cze ka my z wy da niem książ ki do nie pra wo moc nych

wy ro ków. Dru gi te mat, któ ry mnie cie ka wi, to ko bie ty prze stęp czy nie, któ -

re pro wa dzą po dwój ne ży cie: z jed nej stro ny to uczci we oby wa tel ki, z dru -

giej – kie ru ją gan ga mi, z zim ną krwią po tra fią ska zać ko goś na śmierć. Chcę

opi sać ich śro do wi sko ro dzin ne i po wo dy, dla któ rych tak po to czy ło się ich

ży cie. 

In te re su ją mnie też pro ce sy le ka rzy, ale to chy ba ma te riał na od dziel ny

tom, po nie waż tych spraw jest bar dzo du żo: wie le mó wią o kon dy cji służ -

by zdro wia i o mo ral no ści le ka rzy – wśród nich są spraw cy tzw. błę dów

w sztu ce, nie win nie oskar że ni przez rosz cze nio wych pa cjen tów czy też

nie lo jal ni śro do wi sko wo, bez po czu cia so li dar no ści za wo do wej, któ rzy

szczu ją na sie bie na wza jem. Śle dzę też pro ces za bój ców po li cjan ta An drze -

ja Stru ja i chcia ła bym umie ścić tę spra wę w mo jej książ ce – in te re su ją mnie

zwłasz cza ar gu men ty obroń cy dru gie go z oskar żo nych.

Warszawę kryminalną zamyka rozmowa sędzi Barbary Piwnik i prof.
Józefa Gierowskiego z krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Jej
tytuł: Czy przestępstwo potrzebuje jedynie pretekstu?

– Pa ni sę dzia, na mo ją proś bę, po je cha ła ze mną do Kra ko wa do prof.

Gie row skie go – chcia łam, by dwo je fa chow ców i prak ty ków opo wie dzia ło

o swo ich do świad cze niach są do wych, mia ło to być pod su mo wa nie dla ca -

łe go to mu. Roz mo wa by ła dla mnie bar dzo cen na: po nie waż dzien ni ka rze,

w tym rów nież ja sa ma, ma ją skłon ność do uprasz cza nia. Wy obra zi łam so -

bie, że po pro szę roz mów ców o na kre śle nie syl wet ki prze stęp cy no wych

cza sów, któ ry wy ło nił się wraz ze zmia ną ustro ju. Obo je na to miast cier pli -

wie mi tłu ma czy li, że nie na le ży sta wiać gru bej kre ski i ogła szać, że oto

ma my no wy ro dzaj prze stęp cy, bo nie da się od dzie lić obec nych cza sów

od prze szło ści. Pa ni sę dzia i pro fe sor wie le mó wi li o kon dy cji pol skich są -

dów i ich oce ny by ły dość su ro we. Dla mnie to akt od wa gi z ich stro ny,

więc tym bar dziej je stem im wdzięcz na za te spo strze że nia.

Dzię ku ję za roz mo wę. �
ALEK SAN DRA WI CIK

zdj. co py ri ght by Piotr La tos

�
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w le asing od wspo mnia ne go na byw cy urzą -

dzeń. Zgod nie z umo wą, za uży wa nie już nie

swo ich ma szyn pła cił mie sięcz ne ra ty. Wkrót -

ce jed nak prze stał i wte dy swo ją „zło tą ku rę”

– wspo mnia ne urzą dze nie do ob rób ki drew -

na – po now nie sprze dał fir mie le asin go wej,

ty le że w in nym mie ście. Bar dziej hoj nej, bo

za te sa me ma szy ny da ła po nad 433 000 zł.

Wy pró bo wa ny ma newr wła ści ciel sto lar ni 

po wtó rzył czte ro krot nie. Pro ku ra tu ra pod-

li czy ła, że w su mie wy łu dził co naj mniej

2 100 000 zł. 

Ina czej na bra ła klien tów za po mo cą ma gicz -

ne go sło wa „le asing” fir ma Krzysz to fa P.

z Opo la. Ofe ro wa ła w le asin gu sa mo cho dy

z fa bry ki w Ny sie. Kon tra hen ci chęt nie wpła -

ca li kau cję gwa ran cyj ną, któ ra mia ła być 

jed no cze śnie pierw szą ra tą i da wa ła pra wo

do wy je cha nia nie spła co nym jesz cze sa mo cho -

dem jak wła snym za bra mę za kła du. Gdy jed -

nak po uisz cze niu te go ra chun ku zgła sza li się

po od biór po jaz du, na miej scu do wia dy wa li

się, że w fa bry ce nie sły sza no o ta kiej fir mie

le asin go wej i oczy wi ście nie wpły nę ły żad ne

pie nią dze. (...)

�

Ja nusz Cz. opo wie dział do kład nie pro ku ra -

to ro wi, jak na bie ra no klien tów w fir mach

„Kle pa ka”. Z wo li zna ne go gang ste ra do stał

ga bi net pre ze sa. Nim wszedł w or bi tę wo ło -

miń skiej ma fii, był w ro dzin nych Mar kach sy -

nem zna ne go pro du cen ta obu wia, głów nie

eks por to wa ne go na Wschód. Je go ro do we na -

zwi sko du żo zna czy ło w bran ży (fa brycz ka

ojca za trud nia ła po nad 200 osób). Ale z cza -

sem ry nek na te re nach by łe go Związ ku Ra -

dziec kie go oka zał się nie sta bil ny i fir ma oj ca

za czę ła pod upa dać. Mistrz szew skie go ko py -

ta se nior Cz. nie miał już daw nej si ły prze bi -

cia, zwłasz cza wo bec za le wu obuw ni czej

tan de ty z Chin. Klę skę prze ży wał tak moc no,

że przy czy ni ła się do je go śmier ci. 

Spad ko bier ca upa da ją cej for tu ny Ja nusz

Cz. usi ło wał wy prze da wać za le ga ją ce w ma ga -

zy nach obu wie. Krę cił się z tym nie cho dli -

wym to wa rem na war szaw skim Sta dio nie

10-le cia, szu kał kon tak tów. Tak po znał Da riu -

sza A., sta łe go by wal ca naj więk sze go ba za ru

Eu ro py. Zwie rzył mu się z kło po tu. A., któ ry

nie wia do mo z cze go żył, bo za wsze miał wol -

ny czas i ni czym nie za ję te rę ce, pod su nął 

Ja nu szo wi Cz. po mysł za wią za nia spół ki 

po śred ni czą cej w do cie ra niu klien tów do firm

le asin go wych.

Miał już dla niej na zwę – „Mar wol”.

– Dla cze go „Mar wol”? – za py tał przy tom -

nie Ja nusz Cz.

– Od imie nia Mał go rza ta (to imię ko bie ty

„Kle pa ka”). Ona jest tam prze wi dzia na ja ko

udzia ło wiec – pa dła zde cy do wa na od po wiedź.

Ja nusz Cz. po jął, w czy je do stał się rę ce. Ale,

jak tłu ma czył pro ku ra to ro wi – mu siał iść

na układ, bo nie mógł so bie wy obra zić, jak to

jest, gdy czło wiek ma tyl ko drob ne w port fe lu.

Spół ka „Mar wol” sta ła się klien tem firm le -

asin go wych. Że by uzy skać po życz ki, jej pre -

zes przed sta wiał biz ne splan, z któ re go

wy ni ka ło, że je go wpra wio na na przy kład 

w ro bie niu bu tów fir ma (spe cja li za cja zmie -

nia ła się w za leż no ści od te go, na ja ki ha czyk

na cią ga no po życz ko daw cę) od zy ska zdol ność

pro duk cyj ną, je śli ku pi no wą li nię tech no-

lo gicz ną. Są chęt ni do sprze da nia ta kich

maszyn, bar dzo do brych, pro szę, tu do ku men -

ta cja, po trze ba tyl ko na po czą tek tro chę pie -

nię dzy. 

Wszyst ko to brzmia ło wia ry god nie i fir my

le asin go we bez opo rów za ła twia ły pie nią dze

w ban kach, a te pła ci ły do staw com li nii pro -

duk cyj nej. Za zwy czaj do pie ro po kil ku mie -

sią cach, gdy oka zy wa ło się, że wpły nę ła tyl ko

pierw sza ra ta za le asing, po szko do wa ni po -

śred ni cy po zna wa li ca łą praw dę: wszyst ko, co

wią za ło się z „Mar wo lem”, by ło fał szy we. Za -

rów no do ku men ty do ty czą ce rze ko mej war to -

ści ma szyn (w rze czy wi sto ści urzą dze nia

po cho dzi ły z lat 50., a ich ta blicz ki zna mio no -

we by ły pod ro bio ne), jak i do staw cy tych li nii

– tak na praw dę fir my -krza ki po wią za ne

z gang ste ra mi „Wo ło mi na”. Pro duk cja bu tów,

czy cze go kol wiek in ne go, w ogó le nie wcho -

dzi ła w ra chu bę. 

Ofia ra mi prze krę tów zo sta li też ci drob ni

przed się bior cy, któ rzy za wie rzy li pre ze so wi

Cz., że po mo że im do stać kre dyt. Ta cy jak

Ewa G. z Pa jęcz na, no ta be ne ab sol went ka

uczel ni eko no micz nej, kie ru nek za rzą dza nie.

– Na sza ro dzin na fir ma mia ła trud no ści –

ze zna ła po tem na pro ce sie – da li śmy więc

ogło sze nia do ga zet, że szu ka my in we sto ra,

któ ry by wpom po wał w to przed się bior -

stwo 500 000 zł. Ode zwa ła się fir ma „In dol”,

z ad re sem na war szaw skiej Pra dze. Jej pre zes

za pro po no wał bar dzo ko rzyst ną trans ak cję:

wy po ży cze nie, z moż li wo ścią póź niej sze go

kup na, roz lew ni ole ju war to ści 150 000 zł.

W czerw cu 2000 r. po je cha łam z bra tem

Jac kiem do War sza wy do biu ra „In do lu”

przy uli cy Za moj skie go. Tro chę mnie za sko -

czy ło by le ja kie urzą dze nie sie dzi by. I to, że

pre zes jeź dzi po lo ne zem. Ale po my śla łam –

mo że i do brze, że stro nią od blich tru. Naj -

waż niej sze, że ura tu ją na szą fir mę. 

Zgo dzi li śmy się na przed sta wio ne wa run -

ki. Sta nę ło na tym, że je że li zbie rze -

my 10 000 zł, na stęp ne go dnia po ich

wpła ce niu na kon to „In do lu” zo sta nie uru -

cho mio ny sys tem le asin go wy. My śmy się wy -

wią za li z umo wy. Fir ma nie i, co gor sza,

znik nę ła. W pro ku ra tu rze do wie dzia łam się,

że ubi li śmy in te res z tzw. słu pa mi. �

(…)

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

He le na Ko wa lik: 
War sza wa kry mi nal na. 
Warszawskie Wydawnictwo Literackie
Muza SA, Warszawa 2010, s. 440.
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Za słupem stał gangster

He le na Ko wa lik – dzien ni kar ka z wie lo let nim sta żem, peł ni ła
wszyst kie funk cje w tym za wo dzie: od młod sze go re dak to ra do na -
czel ne go. Naj dłu żej pra co wa ła w re dak cjach Ży cia War sza wy, Pra -
wa i Ży cia, Prze glą du Ty go dnio we go i Prze glą du. Au tor ka zbio rów
re por ta ży, m.in.: Wyj ście z la su (1977 r., otrzy ma ła za nie wy róż -
nie nie Ży cia Li te rac kie go za książ kę ro ku), Ma li lu dzie Gierka (1990
r.), Wy so ka Izbo (1992 r., na pi sa na ra zem z An ną Gri go). W la -
tach 2006–2007 pu bli ko wa ła re por ta że w cy klu Re por te rzy na tro -
pie we wła snym wy daw nic twie Ostro wy. Na pi sa ła też dwie po wie ści: Człe nio (2008
r.) i Cór ka Ka ina (2009 r.). Pro wa dzi stro nę in ter ne to wą www.trop -re por te ra.pl, za ca -
ło kształt pra cy w dzien ni kar stwie otrzy ma ła III Na gro dę im. Bo le sła wa Pru sa, a za do -
ko na nia re por ter skie – I Na gro dę im. Ksa we re go Pru szyń skie go. 
W li sto pa dzie 2010 r. uka zał się jej zbiór re por ta ży o naj gło śniej szych pro ce sach
ostat nie go dzie się cio le cia War sza wa kry mi nal na – obec nie au tor ka pra cu je nad ko -
lej nym to mem.
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Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 
za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia re dak cyj -
ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo nie od płat -
ne go pu bli ko wa nia li stów. Re dak cja za strze ga so bie
rów nież moż li wość nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko -
wa nych ma te ria łów na wła snej stro nie in ter ne to wej.
Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów i ma te -
ria łów spon so ro wa nych re dak cja nie od po wia da.

Zamówienia na prenumeratę:
Re dak cja Cza so pi sma „Po li cja 997”

ul. Do ma niew ska 36/38, 02-514 War sza wa 12
tel. 22 60-160-86, 22 60-161-26, faks 22 60-168-67

e -ma il: k.chrza now ski@po li cja.gov.pl
Ce na pre nu me ra ty rocz nej mie sięcz ni ka 

„Po li cja 997” – 36 zł
Płat ni ków VAT pro si my o po da nie nu me ru NIP. 

Za mó wie nie zo sta nie zre ali zo wa ne po opła ce niu wy sła -
nej do Za ma wia ją ce go fak tu ry lub po do ko na niu przez 

Za ma wia ją ce go wpła ty na kon to:
Ko men da Głów na Po li cji 

ul. Pu ław ska 148/150, 02-624 War sza wa
NBP O/O War sza wa 

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000
W ty tu le wpła ty pro si my wpi sać: 

„Pre nu me ra ta Po li cji 997”.
Wpła ty nie po prze dzo ne za mó wie niem bę dą zwra ca ne

bez re ali za cji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji

Po zio mo: 1 – pol ski se rial kry mi nal ny o ty tu le z psa mi w tle, 6 – szef pe cho we go gan gu, 7 – tu ło -
wia w le wo, je lit nie bez piecz ny, 10 – przy ja ciel dok to ra Wat so na, 14 – Mi ka (XX w.), au tor m.in.
„Egip cja ni na Si nu he”, 15 – szcze gó ło wy zda rze nia, 16 – cze skie „tak”, 17 – ko lor po god ne go
nieba, 18 – Her ku les wśród de tek ty wów, 19 – kę dzio ry, 20 – pięk ny mło dzian, 21 – Si w skła dzie
pół prze wod ni ków, 22 – łódź po etyc ko, 23 – ma ły pies po ko jo wy, 26 – ze srebr nym ekra nem,
27 – oj ciec chrzest ny, 28 – pły nie przez Gry fi ce, 29 – by wa – roz bi ja się z go ść mi, 30 – li ście pie -
trusz ki, 33 – wer set Ko ra nu, 34 – 100 mkw., 35 – żył ka, smy kał ka, 38 – ko le żan ka po fa chu słyn ne -
go 007, 40 – fi lo zof, uczył, jak żyć, by być szczę śli wym, 41 – pu stel nik, 43 – nie je den za sia da
w ra tu szu, 44 – … Jo nes, fil mo wy bo ha ter, 45 – cięż kie prze stęp stwo, 46 – Kró lew ski w sto li cy.
Pio no wo: 1 – ka pi tan mi li cji na tro pie, 2 – kra ina w Bel gii, Fran cji i Ho lan dii, 3 – sto li ca Nor we gii,
4 – część pstre go pia skow ca, 5 – szcze gó ło wy opis, ana li za np. suk ce su, 7 – two rzy wo sztucz ne sto -
so wa ne i w bu dow nic twie, i w chi rur gii pla stycz nej, 8 – zda rza się, że by wa bra ny z ro zu mem, 9 – na
ra mie niu, w rę ce lub pod pa chą ko bie ty, 10 – na praw dę du ży sklep, 11 – pierw sza to ja, 12 – pan na
wśród de tek ty wów, 13 – ośmie sza i pięt nu je wa dy ludz kie, czę sto wier szem, 19 – z ap te ki, 24 – tłuszcz
z wą tłu sza, 25 – uzdro wi sko w pn. Wę grzech, 29 – po rucz nik z „07 zgłoś się”, 31 – po li cyj na, w sied -
miu od sło nach, ba wi już ko lej ne po ko le nie, 32 – po szu ki wa nie w ak tach, ar chi wach, 34 – sym bol asta -
tu, 36 – jed nost ka or ga ni za cyj na lot nic twa, 37 – wy da je ju ry, 39 – do zdjęć, 42 – car Groź ny.
Po roz wią za niu krzy żów ki na le ży od czy tać ha sło, któ re two rzą li te ry w krat kach ozna czo nych w pra -
wym dol nym ro gu cy fra mi od 1 do 25:

(…….....…....….)   (...….)   (…....................................................)   (...................…)   (.........................)
1   2   3   4   5   6       7   8        9   10   11   12   13   14   15   16   17       18   19   20   21     22   23   24   25

BOŻENA CHMIELEWSKA

Roz wią za nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych pod ad re sem re dak cji lub 
e -ma ilem (ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl) do 23 marca 2011 r. W e -ma ilu pro si my o po da nie imie nia
i na zwi ska oraz ad re su za miesz ka nia. Wśród Czy tel ni ków, któ rzy na de ślą pra wi dło we roz wią za -
nia, roz lo su je my na gro dy: książki Warszawskiego Wydawnictwa Literackiego Muza SA.
Na de sła nie przez Czy tel ni ka roz wią za nia ozna cza, że wy ra ża on zgo dę na pu bli ka cję swo je go
imie nia i na zwi ska oraz miej sca za miesz ka nia w razie wy gra nej. Peł ny re gu la min do wglą du 
w re dak cji. 
Roz wią za nie krzy żów ki z ha słem nr 2: „Najlepiej wszystkiego w miarę”. Na gro dę, książ ki War szaw -
skie go Wy daw nic twa Li te rac kie go Muza SA, wy lo so wa li: Sebastian Nowak z Olesna, Karolina Hnat
z Węgorzewa, Emilia Kalisz z Lublina.
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