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.PROWOKACJE.
Pĳani kierowcy
Zabił go pĳany; Polska plaga; Zabójcy na drogach; Koleżeńska
przysługa; Nie tylko więzienie; Nie powinienem, wiem; Nie tylko
Policja; Piłeś? Nie jedź!; Wszystkich wrzucamy do jednego worka,
a potem...

.TYLKO SŁUŻBA.
Prezydencja UE
Misje ewaluacyjne – udział przedstawicieli polskiej Policji w tych
misjach podnosi znaczenie Polski na arenie międzynarodowej

Komunikacja wewnętrzna
Oczami komendantów – najskuteczniejszym narzędziem
komunikacji wewnętrznej są odprawy służbowe i indywidualne
spotkania kierownictwa z podwładnymi, a podstawowym źródłem
informacji w jednostce – plotka. Tak wynika z ankiety
przeprowadzonej w lipcu 2011 roku

.POLICYJNY PITAWAL.
Napadali, torturowali, zabĳali
Zbrodnia skolimowska – bandyci z zimną krwią zastrzelili pięć
osób, dwie kolejne ciężko okaleczyli

.TYLKO ŻYCIE.
74. Parada Pułaskiego
Nasi w Nowym Jorku – czterech policjantów z Polski wzięło udział
w święcie Polonii amerykańskiej

.PRAWO.
Wytyczne Komendanta Głównego Policji
Omyłkowe wejście siłowe

.SPORT.
Rozmaitości
VIII Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym – Pamięci sierżanta
Załogi; Bieg o nóż komandosa; XIX Ogólnopolski Rajd Górski
Służb Mundurowych MSWiA – Beskid Niski 2011; I Mistrzostwa
Służb Mundurowych w Półmaratonie Górskim – Pasmem
Łososińskim; 33. Maraton Warszawski – Mundurowi biegacze;
Memoriał Kamili Skolimowskiej; Sportowe zapowiedzi 

.ROZRYWKA.
Szacki – heros Temidy
Jestem fanem drogówki – rozmowa z Zygmuntem Miłoszewskim
Małpa w zielonym – fragment kryminału Zygmunta
Miłoszewskiego „Ziarno prawdy”

.KRAJ.
Rozmaitości
Szefowie policji zjadą do Warszawy; Nowe legitymacje dla
policjantów; Zadośćuczynienie dla policjanta; Uniewinnieni
po latach; Zbrodnia katyńska w Strasburgu – Rozprawa;
XI Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński – 6000 km;
Jasnogórski jubileusz; Nowe nazwiska na Tablicy Pamięci

.REAKCJE.
Technicy kryminalistyki w Policji
Co dalej z TK? – technicy od 2008 r. czekają na zmiany
w organizacji służby
Wolna ręka dla KWP – mówią dyrektor Biura Kryminalnego KGP
i naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego BK KGP

.TYLKO SŁUŻBA.
Logistyka
Żeby nie wymyślać prochu – jeśli szefowie europejskich policji
przychylą się do polskiego pomysłu, wkrótce policyjni logistycy
z państw UE znajdą potrzebne im informacje na wspólnej
platformie informatycznej

Prewencja
Liderzy w kolorze niebieskim – chcą stworzyć sieć ekspertów,
którzy będą siłą napędową w walce z przemocą w rodzinie
Niebieskie Karty – uregulowania prawne

.PAMIĘĆ.
Ojciec polskiej kryminalistyki
Ocalmy grób insp. Sobolewskiego – dwóch polskich policjantów
odnalazło we Lwowie grób oficera Policji Państwowej

.TYLKO SŁUŻBA.
Mundurowy savoir-vivre 
Baretki

Wątpliwości policjantów
Pytania i odpowiedzi – uprawnienia rodzicielskie

.OBOK NAS.
Blue Knights
Jedź z dumą – to hasło motocyklowego klubu strzegących prawa

Psychologowie policyjni
Nie pomoc. Interwencja – my nie obejmujemy ofiar pomocą
psychologiczną, a po prostu interweniujemy w sytuacji
kryzysowej, niemal tak samo, jak ratownik czy pracownik
socjalny – mówi szefowa policyjnych psychologów zdjęcie na okładce WRD KSP
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Szefowie policji zjadą
do Warszawy

10 li sto pa da 2011 r., w ra mach ob słu gi

przez Po li cję pol skie go prze wod nic twa

w Ra dzie UE, w War sza wie od bę dzie się

Spo tka nie eu ro pej skich sze fów po li cji.
W trak cie każ dej pre zy den cji w Ra dzie

UE sze fo wie po li cji spo ty ka ją się, aby 

prze dys ku to wać bie żą ce wy zwa nia oraz

wy mie nić do świad cze nia i naj lep sze prak -

ty ki w zwal cza niu prze stęp czo ści trans gra -

nicz nej. 

Wśród go ści za pro szo nych są sze fo wie

po li cji z 30 państw (UE, Szwaj ca ria, Nor -

we gia, Is lan dia) oraz przed sta wi cie le agen -

cji unĳ nych: Eu ro po lu, Eu ro ju stu,

Fron te xu, Ce po lu, a tak że de le ga ci z In ter -

po lu, Ko mi sji Eu ro pej skiej, Se kre ta ria tu

Ge ne ral ne go Ra dy UE. Za pro sze nie skie ro -

wa no tak że do Je rze go Mil le ra, mi ni stra

spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji, Ada -

ma Ra pac kie go, pod se kre ta rza sta nu

w MSWiA, przed sta wi cie li Ko men dy Głów -

nej Po li cji oraz do Stra ży Gra nicz nej.

Zo sta ną przed sta wio ne wnio ski z kon fe -

ren cji sze fów po li cji państw człon kow skich

UE ds. lo gi stycz nych i fi nan so wych, któ ra

od by ła się 29–30 wrze śnia 2011 ro ku

w War sza wie (o kon fe ren cji czy taj na str. 8).

Pol ska pre zy den cja za ini cju je tak że de ba tę

na te mat zwal cza nia prze stęp czo ści nar ko -

ty ko wej, współ pra cy państw człon kow skich

UE w za kre sie od zy ski wa nia mie nia oraz re -

gio nal ne go po dej ścia do zwal cza nia kon -

kret nych ob sza rów prze stęp czo ści.

No we le gi ty ma cje dla
po li cjan tów

Od stycz nia 2012 r. po li cjan tów bę dą obo -

wią zy wa ły no we, le piej za bez pie czo ne, le gi -

ty ma cje służ bo we. MSWiA przy go to wa ło

w tej spra wie pro jekt roz po rzą dze nia, któ ry

tra fił do uzgod nień mię dzy re sor to wych. 

Zgod nie z pro jek tem no wa le gi ty ma cja

bę dzie za wie rać, tak jak do tych czas, imię,

na zwi sko, sto pień po li cjan ta. Bę dzie na niej

rów nież nu mer iden ty fi ka cyj ny funk cjo na -

riu sza nada ny mu w te le in for ma tycz nym

sys te mie ka dro wym Po li cji. Sta re le gi ty ma -

cje waż ne bę dą do koń ca te go ro ku.
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XI Mię dzy na ro do wy Mo to cy klo wy Rajd Ka tyń ski 

6000 km 
1 i 2 paź dzier ni ka w War sza wie od by ły się uro czy sto ści za my ka ją ce te go rocz ny Rajd

Ka tyń ski. Mo to cy kli ści spo tka li się w ar chi ka te drze św. Ja na na Sta rym Mie ście, skąd

po na bo żeń stwie przez plac Zam ko wy wy ru szy li pod Grób Nie zna ne go Żoł nie rza. 

Na pla cu Mar szał ka Pił sud skie go wrę czo no na gro dy i po dzię ko wa nia za po moc

przy or ga ni za cji raj du. Ko men dant głów ny Po li cji gen. insp. An drzej Ma te juk ufun do -

wał na gro dę dla naj młod sze go uczest ni ka raj du, któ rym oka zał się pięt na sto let ni Ste -

fan Paw lak. 

W tym ro ku Rajd Ka tyń ski trwał od 27 sierp nia do 12 wrze śnia. Wzię ło w nim

udział 78 osób na 68 mo to cy klach. Z mo to cy kli sta mi je cha ło 5 fur go nów to wa ro wych.

Tra sa raj du wio dła z War sza wy przez Tar no gród, Mo ści ska, Żół kiew, Lwów, Ma le chów,

Za dwó rze, Hu tę Pie niac ką, Ja zło wiec, Oko py św. Trój cy, Cho cim, Ka mie niec Po dol ski,

Bar, Bra hi łów, La ty czów, Chmiel nik, Win ni cę, Ber dy czów, Ży to mierz, Ki jów -By kow -

nię, Briańsk, Bu to wo, Mo skwę, Smo leńsk, Ka tyń, Dy ne burg, Zu łów, Po wie wiór kę, Pod -

bro dzie, Nie men czyn, Wil no, Mej sza go łę, Tro ki, Po na ry, Ko niu chy, Kop cio wo, Gi by,

Oko py, Na rew kę i z po wro tem do War sza wy. 29 sierp nia w Hu cie Pie niac kiej, wio sce

wy mor do wa nej przez ban dy OUN -UPA, od był się II zlot mo to cy klo wy, gdzie do uczest -

ni ków raj du do łą czy ło kil ku dzie się ciu mo to cy kli stów, któ rzy przy je cha li na ten dzień

z Pol ski. Pol scy mo to cy kli ści od wie dza li na tra sie sie ro ciń ce, gdzie ob da ro wy wa li dzie -

ci upo min ka mi, wieź li da ry dla Po la ków miesz ka ją cych na Wscho dzie. Od wie dzi li miej -

sca zwią za ne z hi sto rią pol skich miesz kań ców tych ziem.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 

Nowe nazwiska na Tablicy Pamięci
12 li sto pa da br. w gma chu KGP od bę dzie się uro czy stość od sło nię cia ta bli czek epi ta fij -

nych po li cjan tów, któ rzy po nie śli śmierć, wy ko nu jąc obo wiąz ki służ bo we w la tach ubie -

głych. Na Ta bli cy Pa mię ci przy bę dą aż 44 no we na zwi ska, gdyż obo wią zu ją ca de cy zja

ko men dan ta głów ne go po zwa la umiesz czać wszyst kich funk cjo na riu szy, któ rzy stra ci li 

ży cie, a nie tyl ko tych, któ rzy po le gli z bro nią w rę ku. 

Uro czy sto ści po prze dzo ne bę dą mszą świę tą w Ka te drze Po lo wej Woj ska Pol skie go.

P. Ost. 
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Unie win nie ni po la tach
Po po nad sied miu la tach od tra gicz nie za -

koń czo ne go po ści gu uli ca mi Po zna nia czte rej

po li cjan ci zo sta li pra wo moc nie unie win nie -

ni. 28 wrze śnia 2011 r. Sąd Ape la cyj ny w Po -

zna niu uznał, że strza ły od da ne pod czas pró by

za trzy ma nia sa mo cho du nie na ru sza ły pra wa. 

W no cy 29 kwiet nia 2004 r. po li cjan ci ści ga li

prze stęp cę. By li prze ko na ni, że kie ru je on sa mo -

cho dem mar ki Ro ver. Pró bo wa li go za trzy mać,

a kie dy au to za czę ło ucie kać, ostrze la li je.

Na miej scu zgi nął 19-let ni Łu kasz T., kie row ca

ro ve ra. Je go pa sa żer i ró wie śnik Da wid L. zo stał

po waż nie ran ny i dziś po ru sza się na wóz ku in -

wa lidz kim. Oka za ło się, że ża den z nich nie był

po szu ki wa nym prze stęp cą. 

W wy ni ku pro ce su przed są dem cy wil nym Po -

li cja wy pła ci ła Da wi do wi L. w 2006 r. 900 tys. zł

od szko do wa nia, pła ci mu też do ży wot nią ren tę.

W pro ce sie kar nym sąd dwu krot nie już wy -

da wał wy rok unie win nia ją cy po li cjan tów,

a oskar że nie i peł no moc ni cy po krzyw dzo nych

dwu krot nie się od nie go od wo ły wa li. Wy rok

jest pra wo moc ny. IF

Za dość uczy nie nie dla
po li cjan ta

Pod ko niec wrze śnia br. Sąd Okrę go wy

w Byd gosz czy przy znał st. sierż. An drze jo wi

Ro so ło wi 10 tys. zło tych za dość uczy nie nia

za nie za sad ne za trzy ma nie w lu tym 2010 r.

Pro ku ra tu ra Re jo no wa To ruń Wschód, na pod -

sta wie ze zna nia kie ru ją cej po jaz dem ko bie ty

(mat ki to ruń skiej pro ku ra tor), po sta wi ła

wów czas po li cjan to wi za rzut przy ję cia ko rzy -

ści ma jąt ko wej. An drzej Ro sół zo stał za trzy -

ma ny, a na stęp nie za wie szo ny w czyn no ściach

służ bo wych. Sąd uznał jed nak za trzy ma nie

za nie za sad ne i po le cił na tych miast go zwol -

nić, na to miast za wie sze nie w czyn no ściach

służ bo wych trwa ło po nad czte ry mie sią ce.

W tym cza sie, po in ter wen cji Pro ku ra tu ry

Ape la cyj nej w Gdań sku, spra wa zmie nia ła

pro wa dzą cych. Po li cjant na wła sny wnio sek

pod dał się ba da niu wa rio gra ficz ne mu. 

Pod ko niec czerw ca 2010 r. po sta no wie -

niem Pro ku ra tu ry Re jo no wej w El blą gu po stę -

po wa nie prze ciw ko st. sierż. An drze jo wi

Ro so ło wi zo sta ło umo rzo ne „wo bec stwier -

dze nia bra ku da nych do sta tecz nie uza sad nia -

ją cych po dej rze nie po peł nie nia prze stęp stwa

(art. 17 par. 1 pkt 1 k.p.k.)”. Po li cjant zo stał

przy wró co ny do służ by.

O wszyst kim, co dzia ło się w tej spra wie,

in for mo wa li śmy czy tel ni ków w kwiet niu, lip -

cu i sierp niu 2010 ro ku. 

– Waż niej sza od pie nię dzy jest dla mnie sa -

tys fak cja, tym więk sza, że pod czas roz pra wy

na wet pro ku ra tor przy znał, że za trzy ma nie

mnie by ło nie za sad ne, a sąd pod niósł żą da ną

prze ze mnie kwo tę z 8 do 10 ty się cy zło tych

– mó wi An drzej Ro sół. Do da je, że ta sa tys fak -

cja mu wy star czy i nie bę dzie wy stę po wał

z po wódz twem cy wil nym prze ciw ko ko bie cie,

któ ra go po mó wi ła. I za pew nia, że na dal bę -

dzie nie wraż li wy na zna jo mo ści i ko nek sje

osób, któ re ła mią pra wo.

ELŻ BIE TA SI TEK

Uwaga Czytelnicy! Przypominamy – bieżące informacje zamieszczamy w „Aktualnościach” na www.gazeta.policja.pl

Zbrod nia ka tyń ska w Stras bur gu 

Roz pra wa 
6 paź dzier ni ka 2011 r. przed Eu ro pej skim

Try bu na łem Praw Czło wie ka w Stras bur gu

od by ła się roz pra wa w spra wie zbrod ni ka -

tyń skiej. Skar gę na Fe de ra cję Ro syj ską zło -

ży li oby wa te le pol scy. 

W lip cu br. stras bur ski try bu nał uznał za -

sad ność skarg: z 2007 r., zło żo ną przez Je -

rze go Ja now ca i An to nie go Try bow skie go,

oraz z 2009 r., zło żo ną przez Wi to mi łę Wołk -

-Je zier ską i dwa na ście in nych osób.

Przed try bu na łem oby dwie spra wy zo sta ły

po łą czo ne w jed ną. Po stro nie skar żą cych

wy stę pu je rów nież rząd pol ski. 

Skar żą cy za rzu ca ją Ro sji m.in. ne go wa nie

zbrod ni ka tyń skiej. Przed sta wi cie le Ro sji we

wszyst kich wcze śniej szych wy stą pie niach

na zy wa li ją „zda rze nia mi ka tyń ski mi”. 

6 paź dzier ni ka przed Eu ro pej skim Try bu -

na łem Praw Czło wie ka w Stras bur gu stro ny

za pre zen to wa ły swo je sta no wi ska i wła ści -

wie po wtó rzy ły ar gu men ty. Wi ce mi ni ster

spra wie dli wo ści Ro sji Geo r gĳ Ma tiusz kin

prze ko ny wał, że trybunał nie jest kom pe -

tent ny do roz pa try wa nia skar gi, po nie waż

Ro sja pod pi sa ła Eu ro pej ską Kon wen cję Praw

Czło wie ka 5 ma ja 1998 r., a wy da rze nia,

o któ rych mo wa, ro ze gra ły się du żo wcze -

śniej, tak że śledz two ro syj skie za czę ło się

przed tą da tą. Ma tiusz kin mó wił rów nież,

że w la tach 90. ub.w. Ro sja nie mia ła moż li -

wo ści prze pro wa dze nia rze tel ne go śledz twa,

po nie waż wie le do ku men tów zo sta ło znisz -

czo nych, a głów ni po dej rza ni już nie ży li.

Mó wiąc o zbrod ni ka tyń skiej, na zy wał ją

„wy da rze nia mi ka tyń ski mi”, a ofia ry okre ślił

ja ko „za gi nio nych”. Zda niem Fe de ra cji Ro -

syj skiej spra wa zbrod ni ka tyń skiej już daw -

no ule gła przedaw nie niu. 

Stro na pol ska ar gu men to wa ła, że od

ujaw nie nia mor du ka tyń skie go był on na

fo rum mię dzy na ro do wym na zy wa ny zbrod -

nią wo jen ną. Po za koń cze niu II woj ny świa -

to wej przed Mię dzy na ro do wym Try bu-

na łem Woj sko wym w No rym ber dze mord

ka tyń ski ja ko zbrod nię wo jen ną pró bo wał

zgło sić ZSRR, po da jąc ja ko spraw ców

Niem ców. 

Pol scy peł no moc ni cy za rzu ci li też stro nie

ro syj skiej „po ni ża ją ce i nie ludz kie trak to wa -

nie” ro dzin ofiar przez ro syj ski wy miar spra -

wie dli wo ści. 

Wy rok przed try bu na łem w Stras bur gu

mo że za paść w przy szłym ro ku, naj póź niej

za 9 mie się cy.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

Jasnogórski jubileusz
X ju bi le uszo we spo tka nia śro do wi ska po li cyj ne go od by ły się

w tym ro ku 25 wrze śnia i zgro ma dzi ły po nad 3 tys. osób – funk cjo -

na riu szek, funk cjo na riu szy, ich ro dzin i osób ze sto wa rzy szeń dzia -

ła ją cych przy Po li cji. 

Ob cho dy za czę ły się od uro czy ste go prze mar szu na Ja sną Gó rę.

Po li cjan ci od da li hołd bł. Je rze mu Po pie łusz ce, przy je go po mni ku.

Przed Po mni kiem Nie zna ne go Żoł nie rza wy sta wio no war tę ho no -

ro wą i zło żo no wień ce w asy ście pocz tów sztan da ro wych ko mend

z ca łej Pol ski. Mszę świę tą na bło niach od pra wił or dy na riusz Woj -

ska Pol skie go bp Jó zef Guz dek, bę dą cy de le ga tem Kon fe ren cji

Epi sko pa tu Pol ski ds. dusz pa ster stwa Po li cji. Ksiądz bi skup w ho -

mi lii wspo mi nał nie daw ną piel grzym kę do Mied no je i przed wo -

jen nych funk cjo na riu szy. Mó wił też o tych, któ rzy w cza sach nam

współ cze snych po nie śli naj wyż szą ofia rę, wy peł nia jąc ro tę ślu bo -

wa nia do koń ca. Po dzię ko wał za to, że śro do wi sko po li cyj ne nie

za po mi na o swo ich bra ciach, któ rzy zgi nę li na służ bie. 

Po na bo żeń stwie po li cjan ci, z ko men dan tem głów nym gen. insp. An drze jem Ma te ju kiem na

cze le, uda li się do Ka pli cy Cu dow ne go Ob ra zu, gdzie pod pła sko rzeź bą „Glo ria Vic tis” mo dli li się

za 12 tys. funk cjo na riu szy Po li cji Pań stwo wej za mor do wa nych na Wscho dzie. Na stęp nie przed 

ob ra zem Czar nej Ma don ny za wie rzy li swo ją służ bę Mat ce Bo żej.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
zdj. Alek san der Za łę ski 
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O problemach techników kryminalistyki pisaliśmy
w listopadzie zeszłego roku. (Co dalej z TK?, nr 68).
Wówczas działał specjalny zespół roboczy powołany przez
komendanta głównego Policji do opracowania projektu
przekształceń organizacyjnych komórek techniki
kryminalistycznej w Policji. Zespół ten dawno już zakończył
pracę, a zmian nadal nie ma.

Z e spół wy pra co wał dwie za sad ni cze kon cep cje zmian. Pierw sza

za kła da ła utwo rze nie no wych wy dzia łów tech ni ki kry mi na li -

stycz nej (WTK) w każ dej ko men dzie wo je wódz kiej (i sto łecz -

nej), dru ga – prze nie sie nie pod le gło ści struk tur TK do la bo ra to riów

kry mi na li sty ki w KWP i KSP.

Po za koń cze niu prac ze spo łu 13 kwiet nia 2011 r. spra woz da nie zo -

sta ło prze sła ne ko men dan tom wo je wódz kim, aby wy ra zi li swo je sta -

no wi sko co do wy pra co wa nych kon cep cji. 

DIA BEŁ TKWI W… PRZE PI SACH 
Pod insp. Adam Pęś ko, na czel nik Wy dzia łu Do cho dze nio -

wo -Śled cze go Biu ra Kry mi nal ne go KGP: 
– 9 ko mend wo je wódz kich opo wie dzia ło się zde cy do wa nie za

prze nie sie niem pod le gło ści tech ni ków kry mi na li sty ki w struk tu ry

la bo ra to riów, w 5 ko men dach pro po no wa no kon cep cję po le ga ją cą

na łą cze niu ko mó rek tech ni ki w ogni wa po nad po wia to we, a 2 pro po -

no wa ły utwo rze nie no wych wy dzia łów za rzą dza ją cych tech ni ka mi,

1 (KSP) po stu lo wa ła po zo sta wie nie ko mó rek tech ni ki w obec nym

kształ cie. 

Wszyst kie sta no wi ska tra fi ły do za stęp cy ko men dan ta głów ne go

Po li cji nad insp. Ka zi mie rza Szwaj cow skie go i by ły m.in. przed mio -

tem dys ku sji na na ra dzie ka dry kie row ni czej 14 czerw ca 2011 r.

Po prze ana li zo wa niu wszyst kich sta no wisk ko men dant głów ny Po -

li cji 12 sierp nia 2011 r. wska zał roz wią za nie za rzą dza nia tech ni ka mi,

po le ga ją ce na usy tu owa niu tech ni ków na szcze blu ko mend wo je -

wódz kich w la bo ra to riach kry mi na li sty ki. Ze wzglę du na roz po czę ty

pro ces akre dy ta cji la bo ra to riów prze nie sie nie tech ni ków ma po le gać

na przy pi sa niu za da nia do za dań już re ali zo wa nych, bez zmian struk -

tu ral nych tych ko mó rek, aby zmia ny te nie po wo do wa ły za trzy ma nia

bądź po now ne go roz po czę cia po wyż szych pro ce sów, co nie wąt pli wie

wpły nę ło by na opóź nie nie w uzy ska niu akre dy ta cji i po nie sie nie do -

dat ko wych kosz tów. 

Na po zio mie ko mend po wia to wych, miej skich i re jo no wych ko -

mór ki TK po zo sta ją bez zmian, je że li stan eta to wy tych ko mó rek

i ob cią że nie za da nia mi tech ni ków na to ze zwa la. Je że li wy ma ga nia

nie by ły by speł nio ne, za sad ne by ło by two rze nie struk tur po nad po -

wia to wych. Two rze nie ko mó rek po nad po wia to wych mo gło by od by -

wać się po przez łą cze nie dwu lub wię cej do tych czas funk cjo nu ją cych

ko mó rek TK. Przy łą cze niu na le ża ło by oczy wi ście uwzględ nić

wszyst kie moż li we aspek ty, tak że geo gra ficz ne. Je że li np. przez te -

S ta no wi sko tech ni ka kry mi na li sty ki w Po -
li cji zo sta ło utwo rzo ne pod ko niec 1954
ro ku. Funk cjo no wa ło pod róż ny mi na -

zwa mi: tech nik kry mi nal ny, tech nik do cho dze -
nio wy, in spek tor tech ni ki kry mi na li stycz nej,
spe cja li sta. Tech nik kry mi na li sty ki to nie wą ski
spe cja li sta, ale po li cjant po sia da ją cy roz le głą
wie dzę z wie lu dzie dzin na uki i tech ni ki, kry mi -
na li sty ki, me dy cy ny są do wej, che mii, fi zy ki, in -
for ma ty ki, fo to gra fii i elek tro ni ki. W la tach 70.
w więk szych ko men dach wo je wódz kich MO,
w du żych wy dzia łach kry mi na li sty ki, by li za -
trud nia ni bie gli/eks per ci, umiej sco wie ni tam
z gru pą tech ni ków „uni wer sal nych”. Bie gli/eks -
per ci róż nych spe cjal no ści czę sto by li pro sze ni
na miej sca zda rzeń w ce lu udzie le nia wspar cia
w za kre sie swo ich kom pe ten cji, np. dak ty lo sko -
pii. Sil ne sek cje tech ni ków by ły w ko men dach
miej skich, a w du żych ko men dach dziel ni co -
wych rów nież dzia ła ły sto sun ko wo moc ne ko -
mór ki tech ni ków kry mi na li sty ki, li czą ce od 6 do
8 osób. W ko mi sa ria tach nie było grup tech ni -
ków, ale by ło jed no po miesz cze nie z krze słem do

sy gna li ty ki i sto łem do dak ty lo sko pii. W jed -
nost kach by ło do stęp ne ele men tar ne wy po sa że -
nie kry mi na li stycz ne, w po sta ci wa liz ki
uni wer sal nej i apa ra tu fo to z lam pą. W ów cze -
snych ko men dach po wia to wych dzia ła ły gru py
tech ni ków, o li czeb no ści do pa so wa nej do te re nu
i za dań. 

Bez po śred nim prze ło żo nym tech ni ków był
ko men dant jed nost ki. Wie lu tech ni ków by ło
zna ko mi ty mi fa chow ca mi, by li wśród nich rów -
nież bie gli w za kre sie dak ty lo sko pii. Zda rza ło
się, że pod czas oglę dzin miej sca je den tech nik
za bez pie czał śla dy, w są sied nim po miesz cze niu
zaś, z za in sta lo wa nym lep szym oświe tle niem,
dru gi z upraw nie nia mi bie głe go od ra zu, na go -
rą co, robił eks per ty zę eli mi na cyj ną, któ rej wy -
nik wpi sy wa ło się w za koń cze niu pro to ko łu
oglę dzin.

TECH NIK CZY EKS PERT?
Tech nik kry mi na li sty ki jest czę sto myl nie utoż -
sa mia ny z eks per tem/bie głym. Tech ni cy kry mi -
na li sty ki to po li cjan ci, któ rzy naj czę ściej są

ulo ko wa ni or ga ni za cyj nie w ko men dach po -
wia to wych i miej skich. Ca ło do bo wo re ali zu ją
za da nia na miej scach zda rzeń na te re nie ob ję -
tym za się giem dzia ła nia jed nost ki(ek). Ich
pod sta wo we za da nie to ujaw nia nie i za bez -
pie cza nie śla dów kry mi na li stycz nych za po -
mo cą sprzę tu tech nicz no -kry mi na li stycz ne go,
któ ry wo żą ze so bą. Po no szą ry zy ko za wo do -
we przez moż li wość ze tknię cia się z cho ro ba -
mi, sub stan cja mi nie zna ne go po cho dze nia,
ma te ria łem czyn nym bio lo gicz nie, zwło ka mi
ludz ki mi w roz kła dzie, jak rów nież ry zy ko
typowo po li cyj ne. Na to miast eks per ci/bie gli
w spe cja li stycz nych pra cow niach la bo ra to ryj -
nych ba da ją za bez pie czo ne przez tech ni ków
śla dy/do wo dy i wy da ją na ich pod sta wie opi -
nie/eks per ty zy.

ZA DA NIA 
TECH NI KÓW KRY MI NA LI STY KI
Przed tech ni ka mi kry mi na li sty ki po sta wio no
bar dzo waż ne za da nie: pro wa dze nia czyn no -
ści tech nicz nych, o któ rych mo wa w art. 205
k.p.k., któ rych wy ni ki ma ją za sad ni cze zna -
cze nie w po wo dze niu pro ce sów wy kryw czo -do -
wo do wych. Poza tym tech ni cy kry mi na li sty ki
re ali zu ją też in ne za da nia o cha rak te rze tech -
nicz no -kry mi na li stycz nym, tak że dla pro ku ra -
tur i są dów. Przy czym naj czę ściej wie dza
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Co da lej z TK?

Wol na rę ka dla KWP
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i do świad cze nie tech ni ków kry mi na li sty ki wy -
ko rzy sty wa ne są w pro wa dze niu oglę dzin
miejsc zda rzeń, pod czas któ rych na le ży spo -
dzie wać się sze ro kie go spek trum śla dów kry mi -
na li stycz nych, jak np. oglę dzin miejsc prze-
stępstw prze ciw ko ży ciu i zdro wiu, prze ciw ko
mie niu, w szcze gól no ści roz bój ni czych, miejsc
kra dzie ży z wła ma niem, a tak że miejsc po ża -
rów, wy bu chów, ka ta strof, wy pad ków ko mu ni -
ka cyj nych i ze skut kiem śmier tel nym, a tak że
miejsc za bójstw.

LICZEBNOŚĆ TECHNIKÓW
KRYMINALISTYKI
Tech ni cy kry mi na li sty ki w swo ich jed nost kach
naj czę ściej pod le ga ją kie row ni kom wy dzia łów
kry mi nal nych.

Swo je za da nia re ali zu ją ca ło do bo wo w 364
ko mór kach TK, przy czym 65 spo śród nich
to ko mór ki w ko men dach miej skich Po li cji,
271 w ko men dach po wia to wych Po li cji,
7 w ko men dach re jo no wych Po li cji i 21 w ko -
mi sa ria tach Po li cji. W 2010 r. ich struk tu ra li -
czy ła łącz nie 1775 eta tów, w tym 35 wa ka tów.
Ko mór ki TK naj czę ściej za trud nia ją od 3 do
5 tech ni ków kry mi na li sty ki (219 ko mó rek). We -
dług da nych z 2010 r. w Po li cji jest 155 ko mó -
rek TK o sta nie eta to wym od 1 do 3 (to oko ło
400 po li cjan tów) i w tym skła dzie za pew nia ją

całodobową ob słu gę zda rzeń. Obec na struk tu ra
TK jest moc no roz pro szo na, bra ku je jej jed no -
li te go mo de lu or ga ni za cyj ne go, któ ry obo wią zy -
wał by w ca łym kra ju.

RE FOR MA 
TECH NI KÓW KRY MI NA LI STY KI
13 wrze śnia 2010 r. roz po czął pra cę spe cjal ny
ze spół ro bo czy, po wo ła ny de cy zją nr 232 z dnia
20 sierp nia 2010 r. przez ko men dan ta głów ne -
go Po li cji, do opra co wa nia pro jek tu prze kształ -
ceń or ga ni za cyj nych ko mó rek tech ni ki
kry mi na li stycz nej w Po li cji. Po 3 mie sią cach
pra cy 27 stycz nia 2011 r. spo rzą dzo no koń co we
„Spra woz da nie z prac ze spo łu”, któ re za wie -
ra 26 wnio sków ge ne ral nych i 5 pro po zy cji
dzia łań do raź nych. Ze spół wy pra co wał dwie
kon cep cje.

I. Po prze su nię ciu za rzą dza nia tech ni ka mi
kry mi na li sty ki na po ziom ko men dy wo je wódz -
kiej/sto łecz nej Po li cji – utwo rze nie od ręb ne go
wy dzia łu tech ni ki kry mi na li stycz nej i tym sa -
mym od ręb ne go cen trum za rzą dza nia (kie row -
nic twa).

II. Za rzą dza nie tech ni ka mi kry mi na li sty ki
z po zio mu ko men dy wo je wódz kiej/sto łecz nej
Po li cji przez la bo ra to ria kry mi na li stycz ne
– wspól ne kie row nic two czę ści la bo ra to ryj nej
i tech nicz nej po li cyj nej kry mi na li sty ki.

W lu tym 2011 r. „Spra woz da nie z prac ze spo -
łu” zo sta ło przed sta wio ne pierw sze mu za stęp cy
ko men dan ta głów ne go Po li cji, a na stęp nie ko -
men dan to wi głów ne mu Po li cji.

KIE DY OSTA TECZ NA DE CY ZJA KGP?
Wy pra co wa ne wnio ski i re ko men da cje ze spo -
łu, w wy pra co wa niu któ rych rów nież śro do wi -
sko tech ni ków kry mi na li sty ki miało swój
istot ny udział, po ak cep ta cji ko men dan ta głów -
ne go Policji sta no wić bę dą pod sta wę do zor ga -
ni zo wa nia w Po li cji opty mal nej struk tu ry
od po wie dzial nej za pro wa dze nie czyn no ści
tech nicz nych, o któ rych mo wa w art. 205 k.p.k.
Po li cjan ci prak tycz nie już od 2008 r. (pierw -
sza pe ty cja) cze ka ją na pod ję cie osta tecz nej de -
cy zji w tej spra wie. Czy się do cze ka ją? Te raz
wszyst ko w rę kach ko men dan ta głów ne go Po -
li cji. Wspól nie na pra wiaj my na szą Po li cję.

st. asp. WOJ CIECH DUT CZAK
tech nik kry mi na li sty ki ZTK WK KPP w Mrą go wie

ren działania dwóch lub trzech ko mend po wia to wych, któ re chcia ły -

by się po łą czyć, pły nie rze ka, a w po bli żu nie ma mo stu, moż na je po -

dzie lić tak, by stwo rzyć dwa ogni wa, któ rych za kres dzia ła nia

wy zna cza ła by li nia brze go wa. Ana li za pi lo ta żo wych pro gra mów two -

rze nia ogniw po nad po wia to wych upraw nia do stwier dze nia, że

w przy pad ku po wo ła nia ta kie go ogni wa, usy tu owa ne ono po win no

być struk tu ral nie w jed nej jed no st ce two rzą cej to ogni wo, a nie we

wszyst kich, tak jak by ło to re ali zo wa ne w pi lo ta żu, co po zwo li nie -

wąt pli wie na lep sze za rzą dza nie pra cą tech ni ków i osią ga nie przez

nich lep szych efek tów.

Dla cze go więc jesz cze te go nie zro bio no? Je dy ny pro blem, ja ki

unie moż li wia wpro wa dze nie tych zmian le ży (jak zwy kle) w prze pi -

sach. A kon kret nie kłó ci się z Za rzą dze niem 1041 Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji z 28 wrze śnia 2007 r. w spra wie szcze gó ło wych za -

sad or ga ni za cji i za kre su dzia ła nia ko mend, ko mi sa ria tów i in nych

jed no stek or ga ni za cyj nych Po li cji. W związ ku z tym BK KGP zwró -

ci ło się do Biu ra Kadr i Szko le nia KGP o je go no we li za cję, przed sta -

wia jąc pro po zy cje zmian pa ra gra fów 29 i 30, co umoż li wi two rze nie

struk tur po nad po wia to wych TK.

ZLI KWI DO WAĆ DYS PRO POR CJE 
Insp. Ma rek Dy jasz, dy rek tor Biu ra Kry mi nal ne go Ko men -

dy Głów nej Po li cji:
– Jed nym z pod sta wo wych pro ble mów do ty czą cych tech ni ków

kry mi na li sty ki, mo im zda niem, jest nie rów no mier ne ob cią że nie pra -

cą. Kie dy za czę ły się dys ku sje na te mat tech ni ki kry mi na li stycz nej

w Po li cji, prze pro wa dzi li śmy wie le róż nych ba dań w te re nie i oka za -

ło się, że licz ba wy jaz dów na zda rze nia w po szcze gól nych jed nost -

kach jest bar dzo nie rów no mier na. Np. w Ka to wi cach na jed ne go

tech ni ka kry mi na li sty ki przy pa da 146 wy jaz dów rocz nie, a w in nych

wo je wódz twach śred nia wy no si za le d wie 46, a więc aż o 100 mniej.

Oczy wi ście zda je my so bie spra wę, że wy jazd wy jaz do wi nie rów ny.

Jed ne oglę dzi ny trwa ją 15 mi nut, in ne mo gą prze cią gnąć się na wet

po nad 12-go dzin ny dy żur tech ni ka, ale nie zmie nia to fak tu, że dys -

pro por cje są ogrom ne. 

Stąd wzię ło się ko lej ne py ta nie: czy w nie któ rych jed nost kach jest

za du żo tech ni ków, czy pra cy dla nich za ma ło, a mo że są źle nad zo -

ro wa ni przez prze ło żo nych? W do dat ku nie któ rzy tech ni cy skar żą

się, że są wy ko rzy sty wa ni po za ich spe cja li za cją – mu szą cho dzić

na pa tro le al bo peł nić służ bę po moc ni ka dy żur ne go, do cze go nie są

prze szko le ni. Uwa żam jed nak, że w żad nej jed no st ce Po li cji nie

może być tak, że po li cjan ci jed nej ze służb nie ma ją chwi li wy tchnie -

nia, cza su na wet na zje dze nie śnia da nia, a in ni sie dzą w po ko ju i cze -

ka ją na zda rze nie. Nic tak nie kon flik tu je lu dzi, jak nie rów ne

ob cią że nie pra cą po szcze gól nych pra cow ni ków.

Uwa żam, że na py ta nia do ty czą ce licz by tech ni ków i ich ob cią że -

nia pra cą po win ni od po wie dzieć przede wszyst kim ko men dan ci wo -

je wódz cy. Bo to oni dys po nu ją naj le piej wie dzą, któ re jed nost ki

na ich te re nie są prze cią żo ne, a któ re ma ją tzw. wol ne mo ce prze ro -

bo we. Ko men dan ci wo je wódz cy po win ni tak że zde cy do wać, któ re

jed nost ki po zo sta wić bez zmian, któ re ze so bą po łą czyć i w ja ki

sposób. Ko men da Głów na Po li cji, oprócz usy tu owa nia za rzą dza nia

tech ni ka mi na szcze blu wo je wódz kim, nie mo że w tym wzglę dzie

ni ko mu ni cze go od gór nie na rzu cać.

za no to wał TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
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P ierw szy krok zro bi ła w tym kie run -

ku pol ska Po li cja. W dniach 29–30

wrze śnia br. w pod war szaw skiej Ja -

chran ce od by ła się mię dzy na ro do wa kon -

fe ren cja do ty czą ca lo gi stycz ne go

za rzą dza nia po li cją. Zo sta li na nią za pro -

sze ni przed sta wi cie le po li cji i in nych

służb ochro ny po rząd ku pu blicz ne go

wszyst kich państw Unii Eu ro pej skiej

oraz kra jów kan dy du ją cych. Przy je cha li

re pre zen tan ci kil ku na stu państw, a z kra -

ju – przed sta wi cie le wie lu służb i re sor -

tów oraz wyż szych uczel ni; łącz nie

160 osób. Or ga ni za to rem kon fe ren cji był

ko men dant głów ny Po li cji, a na cze le Ra -

dy Pro gra mo wej i Ko mi te tu Or ga ni za cyj -

ne go stał nad insp. An drzej Tre la,

za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji

ds. lo gi sty ki.

Skąd po mysł zor ga ni zo wa nia lo gi stycz nej
kon fe ren cji? 

– Kie dy zo sta łem po wo ła ny na sta no wi -

sko, spo tka łem się z okre ślo ną sy tu acją fi -

nan so wą i lo gi stycz ną. Są dzi łem, że

w ra mach Unii Eu ro pej skiej pew nie ist -

nie je ja kaś plat for ma, gdzie jest wy mie -

nia na wie dza za rząd cza. Uwa ża łem, że nie

war to wy wa żać otwar tych drzwi. Nie ste ty,

mo je prze ko na nie oka za ło się błęd ne – ta -

kiej plat for my nie by ło. Za czą łem więc

zdo by wać in for ma cje in ny mi ka na ła mi,

na przy kład przez ofi ce rów łącz ni ko wych.

Część państw mi wte dy od po wie dzia ła,

a część od mó wi ła, bo in for ma cje te, zgod -

nie z obo wią zu ją cy mi w nich ure gu lo wa -

nia mi, by ły za strze żo ne. W cią gu dwóch

ostat nich lat mia łem oka zję prze ko nać

się, że po li cje państw UE bar dzo ak tyw -

nie współ pra cu ją w za kre sie zwal cza nia

prze stęp czo ści, ale zu peł nie nie wy mie -

nia ją in for ma cji do ty czą cych za rzą dza nia

lo gi stycz ne go. Czas to zmie nić.

Przygotowując konferencję, Pańscy ludzie
przygotowali i rozesłali do państw Unii
Europejskiej kwestionariusz ankiety

dotyczącej gospodarki transportowej,
nieruchomości i systemów
teleinformatycznych. Jaki był odzew?

– Od po wie dzi do sta li śmy z 16 państw.

Mo że to ozna czać, że część po li cji w ogó -

le nie do ko nu je ana liz i nie ma in for ma cji

za rząd czych, o któ re py ta li śmy. Przed sta -

wi cie le kil ku na stu państw za pro po no wa -

li wy stą pie nia, a my wy bra li śmy kil ka

z nich, któ re zo sta ły za pre zen to wa ne

na kon fe ren cji. To był po czą tek: po ka za -

nie pro ble mu, dys ku sja i wy pra co wa nie

re ko men da cji.

76 procent ankietowanych zauważyło
kryzys, ale prawie jedna czwarta…

– ...w in nym świe cie ży je. Moż na to róż -

nie in ter pre to wać. Po pierw sze: by ły pań -

stwa, jak Pol ska, któ re po dej mo wa ły

dzia ła nia nie zwłocz ne. Brak za si le nia bu -

dże tu Po li cji w koń cu 2008 ro ku i re duk -

cja wy dat ków w 2009 ro ku, bar dzo ne ga -

tyw nie wów czas oce nia ne, spo wo do wa ły,

że my nie ma my dziś sy tu acji, ja ka przy da -

rzy ła się in nym pań stwom: Gre cji, Hisz -

pa nii, i nie tyl ko (roz ma wia li śmy w dniu,

kie dy media do nio sły o kry zy sie w po li cji

nie miec kiej – IF). 

Dane podane przez respondentów są bardzo
zróżnicowane. Wiadomo dlaczego? 

– Te da ne są wstęp ne, ale na ich pod -

sta wie moż na wy cią gnąć pew ne wnio ski.

W Bel gii koszt ki lo me tra jest bar dzo wy -

so ki. Dla cze go? Bo tam zde cy do wa no się

na out so ur cing po jaz dów. Le asing jest

bar dzo wy god ny, ale dro gi. Pa mię taj my, że

my też mie li śmy po dob nie wy so kie kosz -

ty, jak ma Bel gia – kie dy w nie któ rych

szko łach po li cyj nych ki lo metr kosz to wał

8 zło tych. 

TYLKO SŁUŻBA Logistyka POLICJA 997       listopad 2011 r.8

Żeby nie wymyślać prochu

na podstawie danych 16 państw UE, źródło: KGP

Ile kosztuje przejechanie jednego kilometra? Ile metrów powierzchni użytkowej przypada na jednego policjanta
w Niemczech, a ile w Estonii? Jakich narzędzi użyć do najbardziej skutecznego zarządzania formacją? Jak liczyć

koszty? Jeśli szefowie europejskich policji przychylą się do polskiego pomysłu, wkrótce policyjni logistycy
z państw unĳnych wszystkie tego typu informacje znajdą na wspólnej platformie informatycznej.

Czy w wyniku kryzysu podejmowano czynności
restrukturyzacyjne w zakresie...

Finansów/kosztów
funkcjonowania

Struktur
organizacyjnych 

(np. liczby
jednostek)

Obsady 
kadrowej

Realizowanych
funkcji (zadań)

Nie podjęto 
zadań
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Dla cze go śred nio prze bieg mo to cy kli

w Da nii jest wy so ki, a u nas ni ski? Z pew -

no ścią dla te go, że my ma my du żo mo to -

cy kli i są one za ma ło wy ko rzy sty wa ne.

Jakie są wnioski z konferencji?

– Re ko men da cje, któ re przedsta wi li -

śmy, zo sta ły jed no myśl nie za ak cep to wa -

ne. Pro po nu je my stwo rze nie plat for my

wy mia ny in for ma cji, naj lep szych prak -

tyk. Jed na z na szych re ko men da cji do ty -

czy ła te go, że by spo tka nia sze fów po li cji

od po wie dzial nych za za rzą dza nie we szły

do ka len da rza pre zy den cji. Na stęp ny

krok zro bi my 10 li sto pa da, pod czas spot-

ka nia eu ro pej skich sze fów po li cji. Za -

pre zen tu ję te re ko men da cje i – je śli zo -

sta ną one za twier dzo ne przez sze fów

po li cji – sta ną się one wią żą ce. I bę dzie

to nasz bar dzo kon kret ny wkład w eu ro -

pej ską współ pra cę. 

Kto będzie organizował tę logistyczną
platformę? 

– Mo gła by po wstać w ra mach Eu ro -

polu, któ ry jest tech nicz nie i in for ma -

tycz nie do te go przy go to wa ny. My przy-

go to wu je my kwe stio na riu sze in for ma cji,

któ re po win ny się na tej plat for mie spo -

ty kać. War to wy mie niać się nie tyl ko in -

for ma cja mi do ty czą cy mi kosz tów, ale

i na rzę dzi do za rzą dza nia oraz pro jek tów

na uko wo -ba daw czych. Za pro po nu je my

wszyst kim ka ta log in for ma cji, in ni do da -

dzą wła sne pro po zy cje. Do ce lo wo po li -

cje wszyst kich państw unij nych bę dą

wrzu ca ły do wspól nej ba zy da ne, któ re

mo gą oka zać się istot ne i przy dat ne dla

in nych. 

Dzięki temu, żeby się dowiedzieć, jak coś
robią inni, nie będzie już Pan musiał
wysyłać 26 e-maili…

– Tak, przy każ dej in for ma cji bę dzie

ad no ta cja o oso bie od po wie dzial nej, 

z e -ma ilem i te le fo nem. In ni są te raz

w ta kim mo men cie, w ja kim my by li śmy

2,5 ro ku te mu. Te raz mó wią: „ma my pro -

blem”. Hisz pa nia ob ni ży ła wy na gro dze -

nia, Niem cy zre du ko wa li za trud nie nie

o 9 pro cent. My wpierw za ję li śmy się

swo imi pro ble ma mi, ale te raz już mo że -

my się na szy mi do świad cze nia mi po dzie -

lić. No i pre zy den cja sta ła się do brą

do te go oka zją. Nie chce my wy my ślać

pro chu.

IRENA FEDOROWICZ
infografika Krystyna Zaczkiewicz

listopad 2011 r.       POLICJA 997 Logistyka  TYLKO SŁUŻBA 9

Wnioski:
Z powyższego wynika, że występują znaczne rozbieżności w jednostkowym średnim koszcie 1 km przebiegu pojazdów. Takie zróżnicowanie
może wynikać z sytuacji społeczno-gospodarczej poszczególnych państw, a także z prowadzonej polityki. Należy zaznaczyć, że powyższe dane
nie obejmują wszystkich państw. Z uwagi na różne cele, w ramach których są używane pojazdy (nadzór, badania, ochrona, zadania specjalne),
kraje te nie dokonują ogólnych wyliczeń

Jaki jest jednostkowy średni koszt 1 km przebiegu pojazdów (w euro)?

Średni koszt 1 km w krajach UE – 0,34 euro
Średni koszt 1 km w Polsce – 0,90 zł = 0,24 euro

W mię dzy na ro do wej kon fe ren cji lo gi stycz nej pod ha słem „Lo gi stycz ne za rzą dza nie
jed nost ką bu dże to wą – naj lep sze prak ty ki i kie run ki roz wo ju” uczest ni czy li przed sta -
wi cie le:
Ru mu nii, Luk sem bur ga, Wę gier, Bel gii, Es to nii, Ło twy, Da nii, Nie miec, Wlk. Bry ta nii,
Buł ga rii, Szwe cji, Fran cji i Tur cji; Eu ro po lu i Ce po lu; Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści,
MSWiA, Mi ni ster stwa Fi nan sów, BBN, CBA, ABW, BOR, KG PSP, KG SG, RCB, Na -
ro do we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju, Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej, Cen tral ne go Za rzą du
Służ by Wię zien nej; WAT, Po li tech ni ki War szaw skiej, Uczel ni im. Ła zar skie go, Uni wer -
sy te tu Szcze ciń skie go, Wyż szej Szko ły Go spo da ro wa nia Nie ru cho mo ścia mi, Po li -
tech ni ki Łódz kiej, CLKP, Woj sko wej In spek cji Go spo dar ki Ener ge tycz nej; KGP, KWP
oraz szkół Po li cji.

0,5
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0
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0,19

0,36
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0,17
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Belgia Bułgaria Dania Estonia Grecja Rumunia Słowacja

źródło: KGP
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Są najlepsi w walce z przemocą rodzinną oraz
w działaniach na rzecz jej ofiar. Za zaangażowanie
i fachowość cenieni przez obywateli i przełożonych.
Z ich doświadczeń i pomysłów chce korzystać KGP.
Zaproszeni zostali do wspólnego wypracowania
zaleceń, które pozwolą skuteczniej walczyć ze
zjawiskiem przemocy.

–C hce my stwo rzyć sieć eks per tów, któ rzy bę dą si łą na pę -

do wą w wal ce z prze mo cą w ro dzi nie. I nie wy obra ża my

so bie jej funk cjo no wa nia bez na szych po li cyj nych li de -

rów. Je ste śmy prze świad cze ni, że dzię ki nim uda się wpro wa dzić roz -

wią za nia, któ re ogra ni czą to zja wi sko – mó wi insp. Mi chał

Cze szej ko -So chac ki, dy rek tor Biu ra Pre wen cji KGP, któ re pod ko -

niec wrze śnia br. zor ga ni zo wa ło, wspól nie z Ogól no pol skim Po go to -

wiem dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie Nie bie ska Li nia, pierw sze

spo tka nie z li de ra mi. Uczest ni czył w nim nad insp. Wal de mar Jar -

czew ski, za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji.

Do ko men dy głów nej przy je cha li zwy cięz cy do tych cza so wych, już

czte rech, edy cji kon kur su Po li cjant, któ ry mi po mógł: mł. asp.

Agniesz ka Ma kow ska z KRP War sza wa IV, sierż. To masz Pie trzak

z KP Gdy nia -Śród mie ście, asp. Sła wo mir Sper kow ski z KP w Ko ro -

no wie, asp. Jo an na Tcho ryk z KPP w Zgie rzu, asp. Prze my sław Mar -

ci nek z KPP w Kro to szy nie, mł. asp. Mar ta Su szyń ska z KPP

w Oświę ci miu, sierż. Be ata Ru dziń ska z KP w Głu cho ła zach, sierż.

Bar tło miej Maj chrzak z KP Wro cław -Krzy ki, mł. asp. Piotr Paw łow -

ski z KPP w To ma szo wie Ma zo wiec kim oraz nad kom. Ewa No wak

i st. asp. Ma riusz Po go rzel ski z KPP w Prza sny szu.

Obec ni by li też funk cjo na riu sze, któ rzy wpraw dzie nie ma ją ty tu -

łu Po li cjant, któ ry mi po mógł, ale wal ka z prze mo cą do mo wą jest prio -

ry te tem ich służ by, m.in.: pod insp. Bo że na Bie lasz ka z KWP

w Kiel cach, pod insp. Ka zi mierz Wa li jew ski z KMP w Su wał kach oraz

asp. sztab. Ma rek Ko liń ski z KMP w Byd gosz czy. 

Biu ro Pre wen cji KGP re pre zen to wa li insp. Mi chał Cze szej ko -So -

chac ki, mł. insp. Ma rio la Go sław ska oraz kom. Wan da Men de.

Ogól no pol skie Po go to wie dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie Nie bie ska Li -
nia re pre zen to wa li: je go kie row nicz ka Re na ta Dur da oraz Piotr An to niak.

Pod czas spo tka nia li de rzy dzie li li się do świad cze nia mi, mó wi li

rów nież o roz wią za niach, któ re sto su ją w swo jej pra cy. Wska za li też

ob sza ry, gdzie na le ży do ko nać po pra wek lub zmian, aby wal ka ze zja -

wi skiem by ła bar dziej sku tecz na. 

PRO FI LAK TY KA
Uczest ni cy spo tka nia by li zgod ni co do te go, że w za kre sie prze mo cy

ro dzin nej szcze gól nie waż na jest współ pra ca po li cjan tów ze spe cja li -

sta mi ds. prze ciw dzia ła nia te mu zja wi sku. Wska za li po trze bę stwo rze -

nia stro ny in ter ne to wej, gdzie w spo sób usys te ma ty zo wa ny, pro sty

i zwię zły za miesz czo ne zo sta ną in for ma cje na te mat prze mo cy i dzia -

łań, ja kie na le ży pod jąć, aby się z niej uwol nić. Ich zda niem po win -

na rów nież po wstać ba za da nych o pla ców kach, któ re udzie la ją po mo cy

ofia rom.

– Te raz, wpi su jąc do wy szu ki war ki ha sło prze moc do mo wa, po ja wia

się wie le stron, ale tak na praw dę trud no zna leźć ta ką, któ ra za wie ra

usys te ma ty zo wa ne in for ma cje – mó wi li po li cjan ci. 
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IN TER WEN CJA
Li de rzy uwa ża ją, że w po li cyj nych in ter wen cjach, zdia gno zo wa nych

ja ko prze moc w ro dzi nie, po win ni też uczest ni czyć spe cja li ści ds. sy -

tu acji kry zy so wych. Tak jest np. w Gdań sku, gdzie po li cjan tom pod -

czas in ter wen cji do mo wych to wa rzy szą psy cho lo go wie z Miej skie go

Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej. 

Po li cjan ci chcie li by też, aby lo kal ne służ by zaj mu ją ce się prze ciw -

dzia ła niem prze mo cy w ro dzi nie by ły do stęp ne 7 dni w ty go dniu

przez 24 go dzi ny na do bę (jak jest w nie któ rych gmi nach), a nie tyl -

ko w go dzi nach urzę do wa nia. 

PO STU LA TY
Nie któ rzy li de rzy sy gna li zo wa li, że są dy nie za wsze po wia da mia ją

ich o wa run ko wym zwol nie niu spraw cy prze mo cy. Po stu lo wa li, aby

kie row nic two Po li cji zwró ci ło się do Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści

z proś bą o ure gu lo wa nie tej spra wy. A tak że o uspraw nie nie prze -

pły wu in for ma cji o za ka zach (do ty czy za miesz ka nia w tym sa mym

miej scu co ofia ra) i na ka zach (opusz cze nie wspól ne go miesz ka nia

z ofia rą) pro ku ra tor skich wy da wa nych wo bec spraw ców prze mo cy.

Po li cjan ci zwró ci li się też do przed sta wi cie li KGP o re ko men do wa -

nie do wy ko rzy sta nia przez są dy art. 72 par. 1 ust. 6 ko dek su kar -

ne go, czy li kie ro wa nia osób ska za nych za sto so wa nie prze mo cy

w ro dzi nie, któ rym wa run ko wo za wie szo no wy ko na nie ka ry po zba -

wie nia wol no ści, do udzia łu w pro gra mach ko rek cyj no -edu ka cyj -

nych dla spraw ców prze mo cy w ro dzi nie. A tak że o zło że nie

wnio sku w spra wie za pi sów art. 107 ko dek su kar ne go wy ko naw -

cze go i art. 190a ko dek su kar ne go. Funk cjo nu jąc obok sie bie, pro -

wa dzą do ko li zji prze pi sów, co po wo du je, że stal king, czy li

upo rczy we nę ka nie, nie jest ści ga ny ja ko prze stęp stwo, ale ja ko

wy kro cze nie.

Li de rzy zgło si li też ko niecz ność wpro wa dze nia su per wi zji dla po -

li cjan tów, któ rzy ma ją do czy nie nia ze szcze gól nie trud ny mi przy -

pad ka mi prze mo cy do mo wej. By li też jed no myśl ni co do szko leń dla

po li cjan tów zaj mu ją cych się pro ble ma ty ką prze mo cy. Są one nie -

zbęd ne: za rów no we wnętrz ne, jak i z udzia łem pod mio tów ze -

wnętrz nych. 

– Je że li bra ku je fun du szy, szko le nia moż na pro wa dzić tech ni ką

e-learningu, czy li prze ka zy wa nia wie dzy za po mo cą me diów elek tro -

nicz nych oraz tre ne rów – mó wi li funk cjo na riu sze.

NIE BIE SKIE KAR TY 
Uczest ni cy spo tka nia od nie śli się też do roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni -

strów z 13 wrze śnia 2011 r. w spra wie pro ce du ry Nie bie skie Kar ty oraz

wzo rów for mu la rzy. Uwa ża ją, że są zbyt roz bu do wa ne, ma ło ja sne

i przej rzy ste – ten prze zna czo ny dla oso by do tknię tej prze mo cą (A)

ma aż sie dem stron! For mu larz, któ ry do tej po ry obo wią zy wał i spraw -

dził się, li czy dwie stro ny. Nic za tem dziw ne go, że po li cjan ci z nie -

cier pli wo ścią cze ka ją na za rzą dze nie Ko men dan ta Głów ne go Po li cji,

w któ rym okre ślo na zo sta nie we wnętrz na do ku men ta cja z in ter wen -

cji. I znaj dzie się w nim od po wiedź na po sta wio ne przez po li cjan tów

py ta nie – gdzie od sy łać for mu la rze z in ter wen cji, je śli w da nej gmi nie

nie po wstał jesz cze ze spół in ter dy scy pli nar ny. Roz po rzą dze nie RM

z 13 grud nia 2011 r. mó wi bo wiem, że for mu larz z in ter wen cji na le ży

prze ka zać prze wod ni czą ce mu ze spo łu in ter dy scy pli nar ne go. Do koń -

ca wrze śnia br. funk cjo no wa ły one tyl ko w 60 proc. gmin. 

Roz po rzą dze nie z 13 wrze śnia we szło w ży cie 18 paź dzier ni ka br.

i pi sze my o nim na str. 12.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski
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Ko men da Głów na Po li cji za war ła

15 grud nia 2010 r. po ro zu mie nie

z Mi ni ster stwem Spraw We wnętrz -

nych i Ad mi ni stra cji w spra wie do fi nan so -

wa nia pro jek tu Szko le nie po li cjan tów
w za kre sie kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał

Ludz ki, Prio ry tet V Do bre rzą dze nie, Dzia -

ła nie 5.2 Wzmoc nie nie po ten cja łu ad mi ni -
stra cji sa mo rzą do wej, Pod dzia ła nie 5.2.3

Wzmoc nie nie kom pe ten cji kadr służb pu -
blicz nych.

Przy go to wa ny pro jekt za kła da re ali za cję

szko leń w za kre sie kwa li fi ko wa nej pierw szej
po mo cy w for mie kur su kwa li fi ko wa nej
pierw szej po mo cy zgod nie z wy mo ga mi usta -

wy o Pań stwo wym Ra tow nic twie Me dycz -

nym.

Pod sta wo wym ce lem pro jek tu jest uzy ska -

nie przez uczest ni ków szko leń upraw nień

for mal nych oraz umie jęt no ści udzie la nia 

po szko do wa nym kwa li fi ko wa nej pierw szej

po mo cy. Umie jęt no ści oraz upraw nie nia,

ja kie na bę dą uczest ni cy szko leń, bę dą wy -

ko rzy sty wa ne m.in.:

• pod czas pla no wych dzia łań po li cyj nych,

• ak cji i ope ra cji po li cyj nych po dej mo -

wa nych w związ ku z klę ska mi ży wio -

ło wy mi, ka ta stro fa mi i awa ria mi tech -

nicz ny mi,

• w co dzien nej służ bie, 

• w przy pad kach ko niecz no ści ra to wa nia

zdro wia i ży cia ludz kie go, a tak że pod -

czas za jęć szko le nio wych. 

Prze szko le ni po li cjan ci wej dą rów nież

w skład związ ków tak tycz nych, któ re zo -

sta ną sfor mo wa ne do re ali za cji ope ra cji

policyjnej za bez pie cze nia Mi strzostw Eu -

ro py w Pił ce Noż nej Eu ro 2012. Re ali za -

cja pro jek tu po zwo li rów nież na wzrost

ak tyw no ści Po li cji w Pań stwo wym Sys te -

mie Ra tow nic twa Me dycz ne go.

Pro jekt ma za sięg ogól no pol ski. Pla nu je

się prze szko le nie 3120 po li cjan tów i po li -

cjan tek oraz za kła da się, że co naj mniej

2371 osób zdo bę dzie ty tuł ra tow ni ka. W ra -

mach pro jek tu zo sta ną za ku pio ne rów nież

Ze sta wy Ra tow nic twa Me dycz ne go R0

(520 sztuk), któ re bę dą wy ko rzy sta ne pod -

czas szko leń, a na stęp nie roz dy spo no wa ne

w gar ni zo nach, z któ rych po cho dzi li uczest -

ni cy szko leń.

Dla ze spo łu za rzą dza ją ce go wdra ża nie

pro jek tu jest prze wi dzia ne szko le nie z za -

sad rów no ści szans ko biet i męż czyzn.

Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny od li sto pa da

2011 r. do wrze śnia 2013 roku.

oprac. Wydział Funduszy Pomocowych 
Biura Finansów KGP

Pierw sza po moc z uniiFinanse
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18 października 2011 roku weszło w życie
rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r.
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta”.

P od ko niec lip ca 2005 ro ku zo sta ła pod pi sa na usta wa o prze -

ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie. Usta wa ta sta no wi ła no -

vum w pra wie pol skim, gdyż wcze śniej pro ble ma ty ka

do ty czą ca prze mo cy w ro dzi nie ure gu lo wa na by ła tyl ko w we -

wnętrz nych prze pi sach Po li cji i po mo cy spo łecz nej. Pięć lat póź -

niej usta wo daw ca zno we li zo wał w spo sób bar dzo istot ny po wyż szą

usta wę, wska zu jąc mię dzy in ny mi na obo wią zek two rze nia w gmi -

nach ze spo łów in ter dy scy pli nar nych i grup ro bo czych oraz na kła da -

jąc obo wią zek wsz czy na nia pro ce du ry „Nie bie skie Kar ty” przez

pięć pod mio tów: po moc spo łecz ną, gmin ną lub miej ską ko mi sję

roz wią zy wa nia pro ble mów al ko ho lo wych, Po li cję, oświa tę i służ bę

zdro wia.

ART. 9d USTA WY
Z uwa gi na no we roz po rzą dze nie ni niej szy ar ty kuł po świę co ny jest

tyl ko za pi som art. 9d usta wy o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi -

nie.

Art. 9d usta wy o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie
1. Po dej mo wa nie in ter wen cji w śro do wi sku wo bec ro dzi ny do tknię -

tej prze mo cą od by wa się w opar ciu o pro ce du rę „Nie bie skie Kar ty”
i nie wy ma ga zgo dy oso by do tknię tej prze mo cą w ro dzi nie.

2. Pro ce du ra „Nie bie skie Kar ty” obej mu je ogół czyn no ści po dej mo -
wa nych i re ali zo wa nych przez przed sta wi cie li jed no stek or ga ni za cyj -
nych po mo cy spo łecz nej, gmin nych ko mi sji roz wią zy wa nia pro ble mów
al ko ho lo wych, Po li cji, oświa ty i ochro ny zdro wia, w związ ku z uza -
sad nio nym po dej rze niem za ist nie nia prze mo cy w ro dzi nie.

4. Wsz czę cie pro ce du ry „Nie bie skie Kar ty” na stę pu je przez wy peł -
nie nie for mu la rza „Nie bie ska Kar ta” w przy pad ku po wzię cia, w to ku
pro wa dzo nych czyn no ści służ bo wych lub za wo do wych, po dej rze nia sto -
so wa nia prze mo cy wo bec człon ków ro dzi ny lub w wy ni ku zgło sze nia
do ko na ne go przez człon ka ro dzi ny lub przez oso bę bę dą cą świad kiem
prze mo cy w ro dzi nie.

Wsz czę cie pro ce du ry „Nie bie skie Kar ty” na stę pu je po przez

wypełnienie for mu la rza „Nie bie ska Kar ta – A”, któ ry sta no wi

załącznik do roz po rzą dze nia i jest jed na ko wy dla każ de go z upraw -

nio nych pod mio tów. W Za rzą dze niu nr 162 Ko men dan ta Głów ne go
Po li cji z dnia 18 lu te go 2008 r. w spra wie me tod i form wy ko ny wa nia
przez Po li cję za dań w związ ku z prze mo cą w ro dzi nie w ra mach pro -
ce du ry „Nie bie skie Kar ty” w par. 4 ust. 2 wska za no, że w za leż no -

ści od za ist nia łych oko licz no ści po li cjant „Kar tę A” spo rzą dza

na miej scu in ter wen cji lub bez po śred nio po jej za koń cze niu w jed -

no st ce or ga ni za cyj nej Po li cji. Par. 2.1. roz po rzą dze nia sta no wi, że

wsz czę cie pro ce du ry, czy li wy peł nie nie for mu la rza „Nie bie ska

Kar ta – A” na stę pu je w obec no ści oso by, co do któ rej ist nie je po -

dej rze nie, że jest do tknię ta prze mo cą w ro dzi nie. W przy pad ku

nie obec no ści tej oso by lub ze wzglę du na brak wa run ków

do prze pro wa dze nia tej czyn no ści, np. z uwa gi na za gro że nie

życia lub zdro wia, for mu larz ten na le ży wy peł nić nie zwłocz nie

po na wią za niu bez po śred nie go kon tak tu z tą oso bą lub po usta -

niu przy czyn, któ re unie moż li wia ły spo rzą dze nie for mu la rza.

Oczy wi ście mo gą się zda rzyć sy tu acje, kie dy na wią za nie bez po -

śred nie go kon tak tu z oso bą, co do któ rej ist nie je po dej rze nie, że

jest do tknię ta prze mo cą w ro dzi nie, jest nie moż li we. W ta kiej

sy tu acji wy peł nie nie for mu la rza „Nie bie ska Kar ta – A” na stę pu -

je bez udzia łu tej oso by.

KTO WY PEŁ NIA FOR MU LARZ
Z uwa gi na fakt, że zgod nie z roz po rzą dze niem for mu larz „Nie bie -

ska Kar ta – A” jest je den dla wszyst kich pod mio tów upraw nio nych

do je go wy peł nie nia, nie wszyst kie je go czę ści wy peł nia po li cjant.

Np. część XVIII na le ży do przed sta wi cie la ochro ny zdro wia.

Art. 9d. usta wy o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie
3. Przed sta wi cie le pod mio tów, o któ rych mo wa w ust. 2, re ali zu ją

pro ce du rę „Nie bie skie Kar ty” w opar ciu o za sa dę współ pra cy i prze ka -
zu ją in for ma cje o pod ję tych dzia ła niach prze wod ni czą ce mu ze spo łu
in ter dy scy pli nar ne go.

Ory gi nał wy peł nio ne go for mu la rza „Nie bie ska Kar ta – A” przed -

sta wi ciel Po li cji prze sy ła nie póź niej niż sie dem dni od dnia

wszczęcia pro ce du ry do prze wod ni czą ce go ze spo łu in ter dy scy pli -

nar ne go. Ko pia wy peł nio ne go for mu la rza „Nie bie ska Kar ta – A”

po zo sta je w jed no st ce or ga ni za cyj nej Po li cji. Gdzie i do ko go po -

win na tra fić ko pia for mu la rza „Nie bie ska Kar ta – A”, wska za ne

będzie w wy tycz nych Ko men dan ta Głów ne go Po li cji (kie dy od da -

wa li śmy ten nu mer „Po li cji 997” do dru ku, pra ce nad wy tycz ny mi

do bie ga ły koń ca).

Prze wod ni czą cy ze spo łu in ter dy scy pli nar ne go po otrzy ma niu for -

mu la rza „Nie bie ska Kar ta – A” po wi nien nie zwłocz nie, lecz nie

póź niej niż w cią gu 3 dni od dnia je go otrzy ma nia, prze ka zać go

człon kom ze spo łu in ter dy scy pli nar ne go lub gru py ro bo czej. Za rów -

no w skład ze spo łu in ter dy scy pli nar ne go, jak i gru py ro bo czej mu si

wcho dzić przed sta wi ciel Po li cji. W gru pie ro bo czej po wi nien to być

po li cjant, któ ry na co dzień bę dzie wy ko ny wać za da nia ma ją ce na

celu za po bie ga nie za gro że niom mo gą cym wy stę po wać w ro dzi nie,

a w szcze gól no ści skła dać sys te ma tycz ne wi zy ty spraw dza ją ce stan

bez pie czeń stwa oso by, co do któ rej ist nie je po dej rze nie, że jest do -

tknię ta prze mo cą. Czę sto tli wość tych wi zyt okre śla ze spół in ter dy -

scy pli nar ny lub gru pa ro bo cza w za leż no ści od po trzeb w ra mach

opra co wa ne go in dy wi du al ne go pla nu po mo cy.

Bar dzo waż ną, z punk tu wi dze nia Po li cji, spra wą jest za koń cze -

nie pro ce du ry „Nie bie skie Kar ty”. Zgod nie z roz po rzą dze niem

pro ce du rę koń czy pro to kół, któ ry pod pi su je prze wod ni czą cy ze -

spo łu in ter dy scy pli nar ne go.

opra co wa ła: WAN DA MEN DE
eks pert Wy dzia łu ds. Nie let nich, Pa to lo gii i Pro fi lak ty ki

Biu ra Pre wen cji Ko men dy Głów nej Po li cji

TYLKO SŁUŻBA Prewencja POLICJA 997       listopad 2011 r.12

Niebieskie Karty –
regulacje prawne
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O ojcu polskiej kryminalistyki
insp. Władysławie Sobolewskim słyszał
niemal każdy policjant. Jego imię nosi
główna aula Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie. Na jego prace powołują się
współcześni eksperci kryminalistyki. 
O jego grobie nie wiedzieliśmy prawie nic,
do lipca tego roku. 

M o że da lej ży li by śmy w nie świa do mo ści, że gdzieś

ten grób we Lwo wie jest, gdy by nie dwóch ofi -

ce rów, któ rzy spra wą po sta no wi li za in te re so wać

śro do wi sko po li cyj ne, łącz nie z na szym mie sięcz ni kiem. 

PO OMAC KU 
Ofi ce ro wie to kom. Pa weł Mar chliń ski z Biu ra Kry mi -

nal ne go Ko men dy Głów nej Po li cji i nad kom. w sta nie

spo czyn ku An drzej Spry cha, świe ży eme ryt po li cyj ny.

Naj pierw po łą czy ła ich pra ca, gdy obaj by li de le go wa ni

do MSWiA, po tem oka za ło się, że ma ją wspól ne za in te -

re so wa nia hi sto rycz ne i po dob nie pa trzą na dzie je Rze -

czy po spo li tej. I każ dy w po ko ju miał po do bi znę

mar szał ka Pił sud skie go. 

– Wszyst ko za czę ło się ja kieś dzie więć lat te mu, gdy

przy go to wy wa łem się do na pi sa nia pra cy dok tor skiej

z hi sto rii, w szcze gól no ści hi sto rii Po li cji Pań stwo wej

– wspo mi na An drzej Spry cha. – Pra ca nie do szła

do skut ku, po nie waż prze nio słem się wkrót ce do KGP

na sta no wi sko kie row ni cze i nie by ło już cza su. W Bi -

blio te ce Na ro do wej na tra fi łem jed nak na ob szer ną re la -

cję z po grze bu insp. Wła dy sła wa So bo lew skie go.

Za in te re so wał mnie te mat. Bę dąc dwa la ta te mu na zor -

ga ni zo wa nej wy ciecz ce we Lwo wie i cho dząc po Cmen -

ta rzu Ły cza kow skim, spy ta łem na szą prze wod nicz kę

o grób za słu żo ne go przed wo jen ne go ofi ce ra Po li cji Pań -

stwo wej. Nic nie wie dzia ła. Wy mie ni li śmy się te le fo na -

mi i za ja kiś czas za dzwo ni ła z in for ma cją, że ktoś ta ki

ma mo gi łę na lwow skiej ne kro po lii. Wska za ła du ży

kwar tał cmen ta rza, gdzie grób mo że być. Po da ła na wet

ja kąś mo gi łę bez ta blic. Uzna łem wte dy, że jest to miej -

sce spo czyn ku dr. So bo lew skie go. Ob fo to gra fo wa łem

na gro bek, ale spra wa nie da wa ła mi spo ko ju. 

Kil ka mie się cy póź niej An drzej Spry cha po je chał

do Lwo wa po wtór nie, tym ra zem już in dy wi du al nie,

i mo gi ła po mo gi le prze szu ki wał wska za ny wcze śniej

kwar tał. To by ło jak szu ka nie igły w sto gu sia na, ale cier -

pli wość zo sta ła na gro dzo na. Od na lazł grób insp. So bo -

lew skie go! 

SPRZĄ TA NIE CMEN TA RZY 
An drzej Spry cha w ro dzin nych Sie dl cach zaj mu je się

spo łecz nie pra cą z mło dzie żą. Jest sze fem szta bu

Komendy Głównej „Strzelca”, a ponadto działa w Strze -

lec kim Od dziale Ra tow ni czo -Me dycz nym Związ ku

Strze lec kie go „Strze lec” w Sie dl cach. W lip cu te go roku

An drzej Spry cha na mó wił Paw ła Mar chliń skie go, aby

wy brał się z nim i mło dzie żą z pił sud czy kow skie go

„Strzel ca” do Lwo wa. Tam przez dzie sięć dni przed po -

łu dnia mi po rząd ko wa li mo gi ły wska za ne im przez Pol -

skie To wa rzy stwo Opie ki nad Gro ba mi Woj sko wy mi we

Lwo wie, a po po łu dniu zwie dza li mia sto. Mło dzież upo -

rząd ko wa ła kwa te ry po wstań ców li sto pa do wych i stycz -

nio wych na Cmen ta rzu Ły cza kow skim oraz Cmen tarz

Or ląt Lwow skich. 

Pa weł Mar chliń ski i An drzej Spry cha po sta no wi li za -

jąć się gro bow cem Wła dy sła wa So bo lew skie go, ale nie
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Ocalmy grób 
insp. Sobolewskiego

Insp. Po li cji Pań stwo wej, 
dr praw Wła dy sław So bo lew ski

Uro dził się 25 mar ca 1890 r. we Lwo wie. Tam też
skoń czył pra wo. W związ ku z wy bu chem I woj ny
świa to wej mu siał zwe ry fi ko wać swo je pla ny ży cio -
we, po nie waż zo stał po wo ła ny do woj ska. Na stęp -
nie wal czył o nie pod le głość od ra dza ją cej się
Rze czy po spo li tej. We wrze śniu 1919 r. – a więc
w nie ca łe dwa mie sią ce po utwo rze niu Po li cji Pań -
stwo wej – wstą pił w jej sze re gi. Był ofi ce rem in spek cyj nym, a na stęp nie
ko men dan tem Głów nej Szko ły Po li cyj nej i Szko ły Ofi cer skiej w War sza -
wie. Uczest ni czył w spe cja li stycz nych kur sach z za kre su kry mi na li sty ki
w Wied niu, stu dio wał kry mi no lo gię w In sty tu cie Na uk Po li cyj nych
przy Uni wer sy te cie w Lo zan nie. Od 1931 r., aż do śmier ci w 1937 r., był
kie row ni kiem La bo ra to rium Po li cyj ne go w Cen trali Służ by Śled czej
w War sza wie, któ re póź niej we szło w skład Ko men dy Głów nej Po li cji Pań -
stwo wej. 
Jest uwa ża ny za oj ca pol skiej kry mi na li sty ki. Je go ba da nia po zwo li ły
wpro wa dzić do uży cia rze czo we, na uko we eks per ty zy bro ni pal nej, łu sek
i po ci sków. Pi sał pra ce na uko we z za kre su me cha no sko pii, fo to gra fii kry -
mi na li stycz nej, dak ty lo sko pii, eks per tyz pi sma ręcz ne go i ma szy no we go. 
Wła dy sław So bo lew ski był nie zwy kle ak tyw nym ofi ce rem po li cji. Zmarł na -
gle w wie ku 48 lat 4 paź dzier ni ka 1937 pod czas wy kła du dla ofi ce rów Woj -
ska Pol skie go. Na je go po grzeb we Lwo wie przy by ło wie lu do stoj ni ków
ko ściel nych, przed sta wi cie le naj wyż szych władz, lu mi na rze świa ta na uki
i kie row nic two Po li cji Pań stwo wej. 
Imię dr. So bo lew skie go od kil ku lat no si au la Wyż szej Szko ły Po li cji
w Szczyt nie. Je go ro dzin ny gro bo wiec w fa tal nym sta nie cze ka na upo -
rząd ko wa nie na Cmen ta rzu Ły cza kow skim we Lwo wie. 
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jest to pro ste, po nie waż cmen tarz to za by tek i „wy ry wa -

nie zie le ni” mo że być po trak to wa ne ja ko nisz cze nie

miej sca pa mię ci. Na krę ci li krót ki film po ka zu ją cy stan

mo gi ły i zro bi li do ku men ta cję fo to gra ficz ną miej sca.

GRÓB – ZDĄ ŻYĆ Z PO MO CĄ 
– Te raz wy da je się, że do tar cie do gro bu dr. Wła dy sła wa

So bo lew skie go to pro sta spra wa – mó wi kom. Pa weł

Mar chliń ski. – Le ży on w głów nej alei za słu żo nych.

Wszyst kie pol skie wy ciecz ki prze cho dzą w po bli żu, od -

wie dza jąc gro by Ma rii Ko nop nic kiej czy Ga brie li Za pol -

skiej. Grób oj ca pol skiej kry mi na li sty ki znaj du je się

nie mal na prze ciw ko na grob ka Ju lia na Or do na. Sto jąc

przy nim, trze ba przejść oko ło 20 m lek ko w pra wo,

na dru gą stro nę alei. Nie ste ty, grób jest za ro śnię ty, ta -

bli ce są trud ne do od czy ta nia. Nie ma żad nej wzmian -

ki, kim był ten człowiek. Mię dzy szcze li na mi płyt

ro śnie bujna zie leń. Wo da, któ ra zi mą w nich za ma rza,

po więk sza de wa sta cję. Ten grób za pa rę lat mo że się

roz sy pać. 

Obaj ofi ce ro wie na pi sa li pi sma do In sty tu tu Eks per -

tyz Są do wych w Kra ko wie, do Cen tral ne go La bo ra to -

rium Kry mi na li stycz ne go Po li cji w War sza wie, do

Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie i do na szej re dak cji. 

– Roz wa ża my, oczy wi ście po spraw dze niu pro ce dur

i prze pi sów mię dzy na ro do wych, w ja ki spo sób mo gli by -

śmy wspo móc do pro wa dze nie gro bu dok to ra praw Wła -

dy sła wa So bo lew skie go do sta nu god ne go – po wie dzia ła

na szej re dak cji pod kom. Be ata Be ku lar, rzecz nik ko -

men dan ta rek to ra WSPol. w Szczyt nie. 

Kra kow ski In sty tut Eks per tyz Są do wych też popiera

inicjatywę.

– Za sta na wia my się nad for mu łą na szej po mo cy

– mówi mł. insp. Pa weł Ry bic ki, dy rek tor CLK Po li cji.

Spra wa jest wiel kiej wa gi. Sam w swo ich pra cach po wo -

ły wa łem się na do ko na nia dr. So bo lew skie go. CLK

Policji jest spad ko bier cą tra dy cji i do rob ku la bo ra to rium

kry mi na li stycz ne go Ko men dy Głów nej Po li cji Pań stwo -

wej i za pew niam, że włą czy my się w dzia ła nia ma ją ce

na ce lu re no wa cję

gro bu insp. So bo -

lew skie go.

W przy szłym ro ku

przy pa da 75. rocz ni -

ca śmier ci oj ca pol -

skiej kry mi na li sty ki.

War to zdą żyć z po -

mo cą, aby w paź -

dzier ni ku 2012 r.

grób uda ło się do -

pro wa dzić do po -

rząd ku. O więk szej

kon ser wa cji można

bę dzie po my śleć

póź niej, a już dziś

– gdy nie bra ku je

prze cież ro bo czych wi zyt przed Eu ro 2012 – de le ga cje

mo gły by uczcić pa mięć wiel kie go przed wo jen ne go ofi -

ce ra Po li cji Pań stwo wej, skła da jąc przy je go gro bie wią -

zan kę kwia tów i za pa la jąc znicz. Za rów no CLKP, jak

i WSPol. w Szczyt nie utrzy mu ją kon tak ty ze swo imi od -

po wied ni ka mi na Ukra inie. Te raz, gdy wie my gdzie jest

grób, ła two do nie go tra fić. Mo że uda ło by się umie ścić

ta blicz kę z in for ma cją, kim był Władysław Sobolewski.

Ofi cjal ne de le ga cje,

któ re z sym bo licz nym

zni czem od wie dzą

Cmen tarz Ły cza kow -

ski, mo gą spra wić już

te raz, że do cze sne

miej sce jego spo czyn -

ku prze sta nie być

ano ni mo we.

PA WEŁ 
OSTA SZEW SKI 
zdj. ar chi wum 

An drze ja Spry chy 
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An drzej Spry cha

Pa weł Mar chliń ski

Grób insp. dr. praw Władysława Sobolewskiego na Cmentarzu Łyczakowskim
we Lwowie
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No we prze pi sy
W paź dzier ni ku we szły w ży cie zmia ny dwóch roz po rzą dzeń, waż -

ne dla wszyst kich po li cjan tów. 

EG ZA MIN OFI CER SKI
Od 15 paź dzier ni ka 2011 ro ku obo wią zu je roz po rzą dze nie Mi ni stra

Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 7 paź dzier ni ka 2011 r., zmie nia -

ją ce roz po rzą dze nie w spra wie mia no wa nia po li cjan tów na stop nie po li -

cyj ne. No wy akt praw ny wpro wa dza zmia ny m.in. w prze pro wa dza niu

eg za mi nów ofi cer skich.

W po przed nim sta nie praw nym ko mi sja eg za mi na cyj na pod czas trwa -

nia eg za mi nu ofi cer skie go do pusz cza ła po li cjan ta do ko lej ne go za da nia,

je że li uzy skał co naj mniej 21 punk tów z za da nia po przed nie go. W przy -

pad ku uzy ska nia przez po li cjan ta z te stu wie dzy mniej niż 42 punk ty

lub z któ re go kol wiek za da nia mniej niż 21 punk tów, ko mi sja eg za mi na -

cyj na wy sta wia ła po li cjan to wi oce nę nie do sta tecz ną. 

Te raz ko mi sja do pu ści zda ją ce go do ko lej ne go za da nia, je że li uzy ska

co naj mniej 12 punk tów z za da nia po przed nie go. Je śli po li cjant otrzy ma

z te stu wie dzy mniej niż 42 punk ty lub z pierw sze go za da nia mniej

niż 12 punk tów al bo z obu za dań łącz nie mniej niż 42 punk ty, ko mi sja

eg za mi na cyj na wy sta wia po li cjan to wi oce nę nie do sta tecz ną z eg za-

mi nu.

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi do tych czas prze pi sa mi, je śli po li cjant uzy -

skał z eg za mi nu oce nę nie do sta tecz ną, mógł po now nie przy stą pić do eg -

za mi nu ofi cer skie go nie wcze śniej niż po upły wie ro ku od dnia je go

za koń cze nia. Te raz bę dzie mógł przy stą pić do eg za mi nu po praw ko we -

go w ko lej nym ter mi nie prze pro wa dza nia eg za mi nu.

Po nad to, zgod nie z do da nym par. 12a po li cjant, któ ry uzy skał z eg za -

mi nu po praw ko we go oce nę nie do sta tecz ną lub któ re mu od mó wio no

skie ro wa nia na eg za min po praw ko wy, mo że po now nie przy stą pić do eg -

za mi nu nie wcze śniej niż po upły wie 6 mie się cy od dnia za koń cze nia

eg za mi nu po praw ko we go lub eg za mi nu.

ZA WIE SZE NIE W CZYN NO ŚCIACH SŁUŻ BO WYCH
19 paź dzier ni ka we szło w ży cie roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz -

nych i Ad mi ni stra cji z 12 wrze śnia 2011 r., zmie nia ją ce tryb za wie sza nia po -

li cjan tów w czyn no ściach służ bo wych (Dz.U. nr 210, poz. 1258).

Naj istot niej sza zmia na do ty czy pa ra gra fu 5. Usu nię to z nie go punkt dru -

gi, któ ry na kła dał obo wią zek uchy la nia de cy zji o za wie sze niu w czyn no -

ściach służ bo wych przez or gan, któ ry wy dał ją w pierw szej in stan cji

na pod sta wie usta wy o Po li cji przed ukoń cze niem po stę po wa nia kar ne go,

w przy pad ku za sto so wa nia wo bec po li cjan ta środ ka za po bie gaw cze go w po -

sta ci za wie sze nia po li cjan ta w czyn no ściach służ bo wych na pod sta wie k.p.k. 

Zmia na pa ra gra fu 5 po dyk to wa na zo sta ła ochro ną in te re su służ by, po nie -

waż w sy tu acji uchy le nia lub zmia ny przez pro ku ra to ra środ ka za po bie gaw -

cze go (za wie sze nie w czyn no ściach służ bo wych) or gan upraw nio ny

do za wie sza nia po li cjan ta w czyn no ściach służ bo wych na pod sta wie art. 39

usta wy o Po li cji nie ma żad nej moż li wo ści praw nej po now ne go za sto so wa -

nia tej in sty tu cji. 

W ta kiej sy tu acji w po przed nim sta nie praw nym mo gła za ist nieć ko niecz -

ność do pusz cze nia do służ by funk cjo na riu sza, wo bec któ re go trwa ło po stę -

po wa nie kar ne, a któ ry ze wzglę du na cię żar za rzu tów nie po wi nien

wy ko ny wać czyn no ści służ bo wych. 

Te raz obo wiąz ko wo na le ży od wie sić w służ bie po li cjan ta tyl ko w jed nej

sy tu acji: gdy usta ły prze słan ki uza sad nia ją ce za wie sze nie po li cjan ta w czyn -

no ściach służ bo wych. KK
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Porozumienie 
w sprawie narciarzy

19 paź dzier ni ka br. w Kra ko wie Ko men dant Głów ny Po li cji, Sto wa -

rzy sze nie In struk to rów i Tre ne rów Nar ciar stwa Pol skie go Związ ku

Nar ciar skie go oraz Pol ski Zwią zek Nar ciar ski, pod pi sa li Po ro zu mie -
nie w spra wie współ dzia ła nia w za kre sie bez pie czeń stwa i po rząd ku pu -
blicz ne go na zor ga ni zo wa nych te re nach nar ciar skich.

Zło ży li pod nim pod pi sy ko men dant głów ny Po li cji gen. insp. An -

drzej Ma te juk, pre zes SITN -PZN Zu zan na Pod gór na, wi ce pre zes

SITN -PZN Krzysz tof Zię ba oraz pre zes PZN Apo lo niusz Taj ner i se -

kre tarz ge ne ral ny PZN Grze gorz Mi ku ła.

Stro ny po ro zu mie nia zo bo wią zu ją się do współ dzia ła nia zmie rza -

ją ce go do po pra wy sta nu bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go

na zor ga ni zo wa nych te re nach nar ciar skich, po le ga ją ce go na:

• nie od płat nym szko le niu przez SITN -PZN i PZN po li cjan tów

w za kre sie tech ni ki jaz dy na nar tach (koń czą cym się nada niem

upraw nień in struk to ra lub po moc ni ka in struk to ra nar ciar stwa

PZN), udzie la nia pierw szej po mo cy po szko do wa nym na sto kach

oraz oce ny nie bez piecz nych za cho wań uczest ni ków tej for my

re kre acji,

• pro wa dze niu dzia łań pro fi lak tycz nych z za kre su bez pie czeń stwa

na zor ga ni zo wa nych te re nach nar ciar skich oraz or ga ni zo wa niu

ak cji in for ma cyj nych.

SITN -PZN sto wa rzy sza 95 proc. pol skich na uczy cie li nar ciar stwa.

Pro gram kształ ce nia za wo do we go i kwa li fi ka cje po twier dzo ne cer ty -

fi ka ta mi SITN -PZN uzna wa ne są na ca łym świe cie (z wy jąt kiem

Fran cji).

Do udzia łu w kur sach szko le nio wych, pro wa dzo nych przez 

in struk to rów SITN -PZN, kie ro wa ni bę dą w szcze gól no ści po li -

cjan ci prze wi dzia ni do pro wa dze nia w gar ni zo nach szko leń w ra -

mach do sko na le nia lo kal ne go dla po li cjan tów pla no wa nych

do peł nie nia służ by pa tro lo wej na zor ga ni zo wa nych te re nach nar -

ciar skich, a tak że w mia rę moż li wo ści funk cjo na riu sze peł nią cy

ten ro dzaj służ by.

Wy szko le nie in struk to rów nar ciar stwa w Po li cji jest nie zbęd ne

do wdro że nia opra co wa ne go pod prze wod nic twem Szko ły Po li cji

w Ka to wi cach Pro gra mu lo kal ne go do sko na le nia za wo do we go w za -
kre sie peł nie nia służ by na sto kach nar ciar skich przez po li cjan tów. 

Pierw sze pa tro le nar ciar skie zor ga ni zo wa li w 2003 r. funk cjo na -

riu sze z gar ni zo nów ślą skie go i pod kar pac kie go. W 2005 r. do łą -

czy li do nich po li cjan ci z gar ni zo nów ma ło pol skie go i dol no -

ślą skie go.

W mi nio nym se zo nie służ bę na sto kach peł ni ło oko ło 200 po li -

cjan tów, któ rzy re ali zo wa li za da nia na pod sta wie za rzą dze nia

nr 1834 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 3 grud nia 2010 r. w spra -
wie me tod i form wy ko ny wa nia za dań przez po li cjan tów peł nią cych
służ bę pa tro lo wą na zor ga ni zo wa nych te re nach nar ciar skich (Dz.Urz.

KGP nr 12, poz. 74).

Pod pi sa nie po ro zu mie nia ma rów nież istot ne zna cze nie w kon -

tek ście usta wy z 18 sierp nia 2011 r. o bez pie czeń stwie i ra tow nic -
twie w gó rach i na zor ga ni zo wa nych te re nach nar ciar skich (Dz.U.

nr 208, poz. 1241), któ ra wej dzie w ży cie 31 grud nia 2011 r.

KRZYSZTOF WARDA 
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Do jakiego munduru policjant może
nosić baretkę? Gdzie i w jaki
sposób powinien ją przypiąć? 
Musi być jedna, czy też może być
ich kilka? 

–N o si my ba ret kę każ de go or de ru

i od zna cze nia nada ne go przez

Pre zy den ta RP w ko lej no ści

okre ślo nej w prze pi sach usta na wia ją cych

dany or der lub od zna cze nie – mó wi insp.

Grze gorz Jach. – W od nie sie niu do po zo sta -

łych no si my ba ret ki każ de go od zna cze nia,

me da lu lub od zna ki tyl ko naj wyż sze go stop -

nia!

Spra wę ba re tek re gu lu je Roz po rzą dze nie

MSWiA z 20 ma ja 2009 r. w spra wie umun -

du ro wa nia po li cjan tów (Dz.U. nr 90, poz.

738 z póź niej szy mi zmia na mi).

TYL KO NA MUN DU RZE 
WYJ ŚCIO WYM 
Je że li nie ma obo wiąz ku no sze nia or de rów,

od zna czeń, me da li i od znak, no si się ich ba -

nych sy me trycz nie na środ ku czer wo ne go

po la ba ret ki (brą zo wy – je den, srebr ny

– dwa, zło ty – trzy pa ski). Ta sa ma za sa da

do ty czy stop ni od zna ki „Za słu żo ny Po li -

cjant”, umiesz cza nych na środ ku nie bie skie -

go po la ba ret ki.

not. GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Przemysław Kacak (2), 
CSP w Legionowie (3)

kon sul ta cja
insp. Grze gorz Jach, 

który jednocześnie dziękuje
za inspirację dotyczącą tego

tematu pierwszemu zastępcy
mazowieckiego komendanta wojewódzkiego

Policji oraz panom komendantom 
KMP w Elblągu
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Baretki

x

x
ret ki. Wy ko na ne są one ze wstąż ki bar wy

prze wi dzia nej dla da ne go od zna cze nia, ich

sze ro kość po win na być rów na sze ro ko ści

wstąż ki, a wy so kość mieć 8 mm. Ba ret ki na -

kła da się na pod kład kę su kien ną ko lo ru czar -

ne go. Pod kład ka po win na być o 2 mm

dłuż sza i szer sza od ba ret ki. 

Ba ret ki no si my na ma ry nar ce mun du ru

wyj ścio we go oraz ga lo we go (obec nie to

mun dur wyj ścio wy ze sznu rem ga lo wym)

po le wej stro nie, uło żo ne w li nii po zio mej

hie rar chicz nie od pra wej do le wej. 

NIE RO BI MY PRZE RWY
W jed nym rzę dzie no si my trzy ba ret ki

umiesz czo ne obok sie bie, mię dzy ni mi nie

po win no być prze rwy. Pierw szy (dol ny) rząd

ba re tek no si my bez po śred nio nad wszy ciem

kla py le wej, gór nej kie sze ni mun du ru po li -

cjan ta oraz na tej sa mej wy so ko ści w przy -

pad ku kurt ki mun du ro wej po li cjant ki. 

Jed ną, dwie oraz trzy ba ret ki umiesz cza

się sy me trycz nie nad środ kiem kie sze ni. Je -

że li ma my wię cej niż trzy ba ret ki, wte dy

umiesz cza my je w dwóch lub kil ku rzę dach

bez po śred nio je den pod dru gim, w każ dym

rzę dzie po trzy ba ret ki.

TRZY NIE ZA WSZE W JED NYM 
Nie za wsze no si my trzy ba ret ki w jed nym

rzę dzie. Ist nie ją dwa wy jąt ki od tej za sa -

dy. I tak w ra zie po sia da nia kil ku rzę dów ba -

re tek, je że li kla pa kurt ki mun du ro wej (czy li

wyj ścio wej ma ry nar ki) za kry wa cał ko wi cie

pierw szą ba ret kę naj wyż sze go or de ru lub od -

zna cze nia gór ne go rzę du, no si my w tym rzę -

dzie tyl ko dwie ba ret ki tak, aby obie by ły

wi docz ne.

Je że li ma my kil ka rzę dów ba re tek,

w dwóch dol nych rzę dach mo że my no sić

czte ry i wię cej ba re tek (w za leż no ści od sze -

ro ko ści wstą żek od zna czeń), aż do cał ko wi te -

go wy peł nie nia prze strze ni nad kla pą le wej

gór nej kie sze ni a wy ło giem. Na le ży wów czas

uwzględ nić róż ną sze ro kość wstą żek od zna -

czeń (np. ONZ lub in nych państw), któ ry mi

po li cjant zo stał wy róż nio ny. 

PO LI CYJ NE OD ZNA CZE NIA 
NA BA RET KACH
W przy pad ku me da lu „Za Za słu gi dla Po li -

cji” sto pień me da lu roz róż nia my we dług

licz by pio no wych bia łych pa sków umiesz cza -

Nieaktualne oznakowanie srebrnego stopnia
odznaczenia, powinny być dwa pionowe
białe paski

Między baretkami nie powinno być przerwy
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Ochronę stosunku służbowego z uwagi na uprawnienia
rodzicielskie przewidują art. 44 i 44a ustawy o Policji.
Wprowadzają one zakaz zwalniania ze służby oraz
regulują kwestie finansowe w związku ze zwolnieniem. 

Arty kuł 44 sta no wi, że po li cjan ta nie moż na zwol nić ze służ by

w okre sie cią ży, w cza sie urlo pu ma cie rzyń skie go, urlo pu na

wa run kach urlo pu ma cie rzyń skie go, do dat ko we go urlo pu ma -

cie rzyń skie go, do dat ko we go urlo pu na wa run kach urlo pu ma cie rzyń -

skie go, urlo pu oj cow skie go lub urlo pu wy cho waw cze go, z wy jąt kiem

przy pad ków okre ślo nych w art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2

pkt 2, 3, 5 i 6. W ra zie zwol nie nia na pod sta wie art. 41 ust. 2 pkt 5

i 6 w okre sie cią ży, w cza sie urlo pu ma cie rzyń skie go, urlo pu na 

wa run kach urlo pu ma cie rzyń skie go, do dat ko we go urlo pu ma cie -

rzyń skie go, do dat ko we go urlo pu na wa run kach urlo pu ma cie rzyń -

skie go, urlo pu oj cow skie go po li cjan to wi przy słu gu je upo sa że nie 

do koń ca cią ży oraz trwa nia wy mie nio ne go urlo pu. Na to miast

w przy pad ku zwol nie nia na ww. pod sta wach w cza sie urlo pu wy -

cho waw cze go przy słu gu je do koń ca okre su, na któ ry urlop zo stał

udzie lo ny, świad cze nie pie nięż ne – wy pła ca ne na za sa dach obo wią -

zu ją cych przy wy pła ca niu za sił ku wy cho waw cze go oraz in ne upraw -

nie nia prze wi dzia ne dla pra cow ni ków zwal nia nych z pra cy w cza sie

trwa nia urlo pu wy cho waw cze go z przy czyn nie do ty czą cych pra cow -

ni ków.

KIE DY NIE MA OCHRO NY
Tym sa mym ochro na upraw nień ro dzi ciel skich nie jest bez względ -

na, gdyż zo sta ła ogra ni czo na tyl ko do nie któ rych pod staw zwol nie -

nia. Usta wo daw ca nie ob jął ochro ną sto sun ku służ bo we go

w przy pad kach zwol nie nia na pod sta wie: wy mie rzo nej ka ry dys cy -

pli nar nej wy da le nia ze służ by, ska za nia pra wo moc nym wy ro kiem

sądu za prze stęp stwo, lub prze stęp stwo skar bo we, umyśl ne, ści ga -

ne z oskar że nia pu blicz ne go, ska za nia pra wo moc nym wy ro kiem są -

du za in ne prze stęp stwo lub prze stęp stwo skar bo we, po wo ła nia

do in nej służ by pań stwo wej, a tak że ob ję cia funk cji z wy bo ru w or -

ga nach sa mo rzą du te ry to rial ne go lub sto wa rzy sze niach, waż ne go in -

te re su służ by oraz li kwi da cji jed nost ki Po li cji lub jej re or ga ni za cji

po łą czo nej ze zmniej sze niem ob sa dy eta to wej, je że li prze nie sie nie

po li cjan ta do in nej jed nost ki lub na niż sze sta no wi sko służ bo we nie

jest moż li we. 

DA TA MA ZNA CZE NIE
Sto su nek służ bo wy po li cjan ta jest sto sun kiem ad mi ni stra cyj nym.

Zwol nie nie ze służ by na stę pu je więc po przez wsz czę cie po stę po wa -

nia ad mi ni stra cyj ne go w tej spra wie. Or gan jest obo wią za ny do po -

wia do mie nia stro ny (po li cjan ta) o wsz czę ciu, i co do za sa dy,

do umoż li wie nia mu czyn ne go udzia łu w spra wie. Roz kaz per so nal -

ny o zwol nie niu jest fi nal nym pro duk tem te go po stę po wa nia. Or gan

ma obo wią zek uwzględ nia nia sta nu praw ne go i fak tycz ne go ist nie ją -

ce go na dzień wy da nia de cy zji, a nie na dzień wsz czę cia po stę po wa -

nia. W związ ku z po wyż szym mo że zro dzić się py ta nie o roz po czę cie

bie gu za ka zu, o któ rym mo wa w oma wia nym prze pi sie. 

Stan cią ży jest stwier dza ny na pod sta wie za świad cze nia le kar skie go

do star czo ne go przez ko bie tę. To w in te re sie cię żar nej le ży udo ku men -

to wa nie te go sta nu. Bez zna cze nia bę dzie, czy za świad cze nie ta kie zło -

ży już po wsz czę ciu po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go zmie rza ją ce go

do zwol nie nia jej ze służ by, o ile tyl ko uczy ni to przed wy da niem de -

cy zji w spra wie. Mia ro daj ną da tą jest da ta pre zen ta ty (adnotacji

o wpływie pisma) or ga nu na do ku men cie (war to żą dać po twier dze nia

na ko pii do ku men tu). Zło że nie ta kie go za świad cze nia przy od wo ła niu

od roz ka zu ma ta ki sam sku tek, gdyż or gan dru giej in stan cji nie roz po -

zna je od wo ła nia, lecz po now nie roz strzy ga spra wę me ry to rycz nie.

W CZA SIE URLO PU
W za kre sie urlo pów wy ni ka ją cych z upraw nień ro dzi ciel skich ma ją za -

sto so wa nie po dob ne za sa dy. War to pod kre ślić, że pra co daw ca (or gan)

nie ma upraw nień do od mo wy udzie le nia urlo pów: ma cie rzyń skie go,

na wa run kach ma cie rzyń skie go, do dat ko we go ma cie rzyń skie go i do -

dat ko we go na wa run kach ma cie rzyń skie go, oj cow skie go lub wy cho -

waw cze go. Urlop ma cie rzyń ski roz po czy na swój bieg al bo z dniem

po ro du, al bo wcze śniej – co naj mniej 2 ty go dnie przed prze wi dy wa ną

da tą po ro du. Bez po śred nio po nim pra cow ni ca ma pra wo do do dat ko -

we go urlo pu ma cie rzyń skie go. Tym sa mym ochro na przed zwol nie -

niem bę dzie obej mo wa ła nie prze rwa ny okres cią ży od mo men tu

po wia do mie nia pra co daw cy do dnia za koń cze nia do dat ko we go urlo -

pu ma cie rzyń skie go. W od nie sie niu do męż czyzn ochro na ta obej mu -

je okres od dnia udzie le nia da ne go ro dza ju urlo pu do dnia je go

za koń cze nia. W tym cza sie nie jest praw nie do pusz czal ne za koń cze -

nie po stę po wa nia o zwol nie nie ze służ by, po za wy jąt ka mi wy mie nio -

ny mi w art. 44 ust. 1 usta wy o Po li cji. Je że li or gan wsz czął ta kie

po stę po wa nie, a w je go to ku stro na sko rzy sta ła z pra wa do urlo pu, po -

wi nien je umo rzyć, gdyż wy stą pi ła prze szko da praw na w wy da niu orze -

cze nia. W od nie sie niu do urlo pu wy cho waw cze go pra co daw ca (or gan)

nie mo że zwol nić po li cjan ta ze służ by w okre sie od dnia zło że nia wnio -

sku o udzie le nie urlo pu do dnia je go za koń cze nia.

SA MA CHCIA ŁA 
Szcze gól ną pod sta wą zwol nie nia jest pi sem ne wy stą pie nie ze służ -

by (ra port). Je go zło że nie nie wy łą cza ochro ny sto sun ku służ by

w związ ku z upraw nie nia mi ro dzi ciel ski mi. Jed nak że prze pis ten jest

naj bliż szy sto sun ko wi pra cow ni cze mu, z uwa gi na cha rak ter cy wil ny

ra por tu (obec nie). Na to miast zgod nie z orzecz nic twem są dów pra -

cy, bra ku je pod staw do uzna nia za nie zgod ne z pra wem roz wią za nia

umo wy o pra cę, do ko na ne go przez pra cow ni cę, któ ra za szła w cią żę

już po zło że niu oświad cze nia wo li zmie rza ją ce go do roz wią za nia sto -

sun ku pra cy. Wy ni ka to z isto ty oświad czeń wo li, któ rych od wo ła nie

uwa run ko wa ne jest mo men tem do tar cia do dru giej stro ny lub jej

zgo dą. Prze są dze nie tej kwe stii na le ży po zo sta wić jed nak są dow nic -

twu ad mi ni stra cyj ne mu. 

MAGDALENA BĘDZIEJEWSKA-MICHALSKA
Biuro Kadr i Szkolenia KGP
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Ride with pride (jedź z dumą)
to hasło motocyklowego klubu
strzegących prawa. Ich barwy
to niebieska kamizelka z rycerzem
pędzącym na koniu, który zamiast
tylnych nóg ma motocyklowe koło. 

–Do Błę kit nych Ry ce rzy przy stą -

pi łem trzy la ta te mu – tłu -

ma czy Piotr, eme ry to wa ny

po li cjant z KWP w Rze szo wie; jak wie lu ry ce -

rzy za czy nał w ru chu dro go wym. – Na mo tor

wsia dłem póź no, w wie ku 30 lat, te raz

mam 54 i nie wy obra żam so bie ży cia bez mo -

to cy kla. A dla cze go Blue Kni ghts? To pro ste:

tu taj je steś u sie bie, w śro do wi sku lu dzi my -

ślą cych po dob nie.

NAJ PIERW USA 
Ruch Blue Kni ghts na ro dził się w USA, gdzie

wio sną 1974 r. w Ban gor, w sta nie Ma ine, kil -

ku „strze gą cych pra wa”, któ rzy w co dzien nej

służ bie wy ko rzy sty wa li mo to cy kle, po sta no -

wi ło za ło żyć klub. Idea spodo ba ła się w in -

nych czę ściach Sta nów, wkrót ce tak że

w Ka na dzie, Au stra lii i nie ba wem w Eu ro pie. 

W prze ci wień stwie do Kni ght Ri ders

(o któ rych pi sa li śmy w sierp niu br. – „Jeż -

dżą z gło wą, nie z ma net ką”), a któ rzy są

klu bem ty po wo pol skim, Blue Kni ghts

Poland są czę ścią du że go mię dzy na ro do we -

go ru chu mo to cy klo we go. Obec nie klub

zrze sza po nad 20 tys. człon ków w 29 kra -

jach, gdzie dzia ła po nad 630 re gio nal nych,

au to no micz nych od dzia łów. 

W Pol sce od dział BK po ja wił się w 1997 r.,

choć je go człon ko wie -za ło ży cie le spo ty ka li

się już w la tach 1995–96. 

– Aby po wstał od dział w ja kimś pań stwie,

mu si naj pierw uzy skać re ko men da cję któ -

rejś z ist nie ją cych już na ro do wych sek cji

– mó wi Ga briel „Go om bas” Bur li ga, któ ry

w Blue Kni ghts Po land 1 peł ni ro lę se kre ta -

rza, a na co dzień w stop niu star sze go sier -

żan ta słu ży w ruchu dro go wym KPP

w Mi ko ło wie. – Wte dy roz mo wy to czy ły się

za rów no z wła dza mi Kon fe ren cji Eu ro pej -

skiej BK, jak i klu bem w USA. Uda ło się

i Blue Kni ghts Po land 1 (wte dy jesz cze ja ko

Blue Kni ghts Pol ska 1) po wstał, i to ja ko

pierw szy chap ter w by łych de mo lu dach. 

WE ARE GO OD GUYS 99%
Do klu bów BK mo gą na le żeć oso by, któ re

peł nią służ bę z bro nią w rę ku w in sty tu -

cjach strze gą cych pra wa i ma ją moż li wość

aresz to wa nia (za trzy ma nia) osob ni ków to

pra wo ła mią cych. 

– Od nie daw na mo gą do nas na le żeć

funk cjo na riu sze Służ by Cel nej – wy ja śnia

„Go om bas”. – Ma ją prze cież lot ne pa tro le,

któ re ści ga ją lu dzi po peł nia ją cych prze stęp -

stwa ak cy zo we. Więk szość człon ków w pol -

skich chap te rach to jed nak po li cjan ci

i eme ry ci po li cyj ni. Oczy wi ście jest też 

in sty tu cja człon ków ho no ro wych, ale w każ -

dym chap te rze mo gą oni sta no wić mak sy -

mal nie 10 proc. Błę kit nych Ry ce rzy. 

W od po wie dzi na lan so wa ne przez klu by

MC (Mo tor cyc le Club) ha sło: „Je ste śmy

ko le sia mi 1%” (prze strze ga my pra wa

w 1 pro cen cie) na ka mi zel kach ry ce rzy po -

ja wi ły się po dob ne na szyw ki, jed nak z na pi -

sem „We are go od guys 99%” (Je ste śmy

do bry mi chło pa ka mi – prze strze ga my pra -

wa w 99 pro cen tach). 1 pro cent „Błę kit ni”

zo sta wia ją so bie na ma łe sza leń stwo na mo -

to cy klu. 

Spra wa klu bów MC, któ re sie ją ide olo gię

nie na wi ści to osob ny te mat. Czę sto są to

wręcz gan gi mo to cy klo we, dzia ła ją ce

na wzór tzw. ru chu ki bi cow skie go w naj gor -

szym te go sło wa ro zu mie niu, a ich człon ko -

wie z za sa dy nie na wi dzą każ de go mun du ru.

Błę kit ne ka mi zel ki Blue Kni ght sów tak że

kłu ją ich w oczy. 

SIA DASZ I JE DZIESZ 
Pod ko niec wrze śnia w Orze szu na Ślą sku

od był się zlot na za koń cze nie se zo nu mo -

to cy klo we go, zor ga ni zo wa ny przez Blue

Kni ghts Po land 1. Brac two mo to cy klo we

zje cha ło z ca łej Pol ski, bo „Je dyn ka”, ja ko

chap ter za ło ży ciel ski, sku pia lu dzi roz rzu -

co nych w całym kra ju. 

– Tu taj spo tka łem wresz cie wspa nia łych

lu dzi, któ rzy czu ją to sa mo co ja – wy ja śnia

„Kor mel” ze Służ by Wię zien nej, któ ry do pie -

ro chce wejść w sze re gi Błę kit nych Ry ce rzy.
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– Jeż dżą mo to cy kla mi i po dob nie jak ja na co

dzień słu żą w mun du rze. Mo ja przy go da

z mo to cy klem za czę ła się ja kieś sześć lat

temu. Jeź dzi łem też za łeb ka, ty le że wte dy

po no si ła mnie fan ta zja i mo tor po szedł

na bok. Do mo to cy kla trze ba do ro snąć. 

– Ze mną by ło po dob nie, choć to hi sto ria

o wie le star sza – do da je Ar ka diusz „Szwa -

gier” Kwia tosz, na co dzień aspi rant w jed -

no st ce pod le głej KMP w Cheł mie. – Mi łość

do mo to cy kli za szcze pi li mi ro dzi ce. Jeź dzi li

ra zem na zlo ty WSK -ami, SHL -ka mi. No co -

wa li śmy w na mio tach w Biesz cza dach. Do tej

po ry mam ta ki ma ły kask – orze szek, w któ -

rym po dró żo wa łem. Oj ciec sie dział z przo du,

ma ma z ty łu, a ja w środ ku. To by ły pięk ne

cza sy. A te raz za czą łem zno wu jeź dzić, bo

w koń cu po zwo li ła mi żo na. Je ste śmy 20 lat

po ślu bie, a ona mi ca ły czas mó wi ła, że nie

bę dę jeź dził mo to cy klem, bo się o mnie boi.

W koń cu, gdy się zgo dzi ła, to nie mi nę ły dwa

ty go dnie i mo tor w ga ra żu stał. Po có rę też

przy jeż dżam do szko ły mo to cy klem. Ko le -

żan ki jej za zdrosz czą. Nie ma nic pięk niej -

sze go od jaz dy mo to rem, po pro stu sia dasz

i je dziesz… 

PRAW DZI WE TRA SY 
– Dla cze go na le żę do Blue Kni ghts? – nie -

zwią za ny z żad ną służ bą Ja nusz Cho cho -

row ski jest człon kiem ho no ro wym,

po wta rza mo je py ta nie, chwi lę się za sta na -

wia jąc. – Mam przy ja cie la, któ ry do nie -

daw na był po li cjan tem, ra zem cho dzi li śmy

do szko ły, póź niej by ła dłu ga prze rwa, gdy

miesz ka łem za gra ni cą, te raz miesz ka my

drzwi w drzwi, a na sze har leye sto ją obok

sie bie w ga ra żu. Ale jest też coś jesz cze:

nie lu bię jeź dzić wo kół ko mi na, a Blue

Kni ght si ro bią praw dzi we tra sy. Te raz jest

mo da na mo to cy kle i cza sa mi wi dać go ścia,

któ ry ma na so bie kla mo tów za 10 tys. zł

i ma szy nę za 120 tys., a w cią gu roku prze -

jeż dża 400–600 km. To tyl ko szpan, nic

wię cej. Ja swo je go har leya po skła da łem

i jeź dzi. Dla mnie mo to cykl to spo sób

na ży cie. 

– Na zlot przy je cha li śmy z Cie cha no wa

– mó wi Be ata Sa kow ska, jej mąż Sta ni sław

jest czyn nym po li cjan tem. – Za czę li śmy

czte ry la ta te mu. Mąż oczy wi ście jeź dził

za ka wa ler ki. Pa mię tam, jak przy jeż dżał

do mnie wu eską. Po 20 la tach pa sja mu

wró ci ła. Dzie ci już od cho wa ne, czas jest,

pie nię dzy co praw da ni gdy za du żo nie ma,

bo pa li wo trze ba lać, ale po dró że mo to rem

to nie sa mo wi ta przy go da. W czerw cu te go

ro ku po je cha li śmy w kil ka mo to cy kli przez

kra je bał tyc kie do Pe ters bur ga, po le cam. 

Na zlot pro sto ze swo jej wy pra wy przy -

je chał „Mię tus”, pre zy dent Blue Kni ghts

Po land 10 (Od dział Cen trum Łódź). 1 lip -

ca prze szedł na eme ry tu rę z KMP w Ło -

dzi i wy ru szył z ko le gą mo to cy klem do

Gru zji. Do Orze sza do tarł dru gie go dnia

zlo tu. 

– Prze je cha li śmy przez Cze chy, Sło wa -

cję i da lej na po łu dnie nad Mo rze Czar ne,

po tem przez Buł ga rię do Tur cji – wy li cza.

– Celem by ła Gru zja, prze pięk ny kraj,

gdzie ko cha ją Po la ków, a Lech i Ma ria Ka -

czyń scy ma ją swo ją ale ję w Tbi li si. Za sko -

czeń jest mnó stwo, bo na przy kład

głów ny mi użyt kow ni ka mi tam tej szych

dróg są kro wy. Cho dzą gdzie chcą. Je dziesz

ser pen ty na mi w gó rach, wy cho dzisz z za -

krę tu, a tu dwie krów ki le żą na jezd ni

i ma je sta tycz nie prze żu wa ją. Na szczę ście

przy zwy cza jo ne są do ru chu ulicz ne go,

więc nie zry wa ją się i moż na je omi nąć.

W su mie prze je cha li śmy oko ło 11 tys. km. 

PRZEZ PĄCZ KO WA NIE 
W przy szłym ro ku Blue Kni ght si bę dą ob -

cho dzić w Pol sce pięt na sto le cie dzia łal no -

ści. Roz mna ża ją się przez pącz ko wa nie. Aby

po wstał chap ter re gio nal ny, mu si być co naj -

mniej 10 osób. Te raz z „Je dyn ki” od szedł

An drzej Cha chu ła, na co dzień tech nik kry -

mi na li stycz ny w KPP w Cie cha no wie, któ ry

w swo im mie ście po wo łu je do ży cia no wy

od dział. 

– Mo ja przy go da z dwo ma kół ka mi za czę -

ła się 27 lat te mu, gdy ojciec ku pił mi mo to -

ryn kę – An drzej uśmie cha się na sa mo

wspo mnie nie. – Po tem prze sia da łem się

na praw dzi we mo to cy kle, a na stęp nie by ła

dłu ga prze rwa. Po tem znów za czą łem jeź -

dzić, ale nie wie dzia łem, że jest klub mun -

du ro wych. W bar wach BK jeż dżę od

czte rech lat, a te raz

za kła dam re gio nal-

ny chap ter. Wszę dzie

jeż dżę z żo ną, to mój

ko cha ny „ple ca czek”.

Od pa da mi pro blem

uspra wie dli wia nia

się, że chcę gdzieś

po je chać. Zresz tą, gdy

usły szy o raj dzie czy

zlo cie, jest go to wa do wy jaz du szyb ciej

niż ja. 

Blue Kni ghts to nie tyl ko klu bo we spo -

tka nia i tra sy. Na ca łym świe cie po ma ga ją

w re ha bi li ta cji dzie ci. W Pol sce zbie ra ją pie -

nią dze na po moc dzie ciom po szko do wa nym

w wy pad kach dro go wych. Nie na po moc

me dycz ną, ale na speł nie nie ja kie goś ma -

rze nia, na któ re ro dzi ce nie mo gą so bie po -

zwo lić. Blue Kni ght si już na zlo cie Kni ght

Ri ders w Cho to wej w czerw cu br. ape lo wa -

li, aby zgła szać do nich takie dzie cia ki. 

– Blue Kni ghts to pew na fi lo zo fia ży cio wa

– mó wi „Go om bas”. – To fi lo zo fia bra ter stwa

i po mo cy. Po li cjant też jest po to, by po ma -

gać. To po win no być je go pierw sze i pod sta -

wo we za da nie. Ści gać, ka rać – po tem. 

„Go om bas” jest tak że ra tow ni kiem me -

dycz nym. Za wsze wo zi ze so bą tor bę sa ni -

tar ną i przy ja kiej kol wiek stłucz ce, ko li zji

na dro dze za trzy mu je się. 

– Mam moż li wo ści, to po ma gam – mó wi

skrom nie. – Sam wy po sa żam ap tecz kę, po -

moc nio sę bez in te re sow nie. Po pro stu: lu -

bię, po tra fię i chcę to ro bić.

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 
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To py ta nie jest za le d wie wstę pem do kil -

ku na stęp nych.

PY TA NIE NR 1: KIE DY PO MA GAĆ?
W dzie sięć lat po ata ku na wie że WTC bran żo -

we pi smo „Ame ri can Psy cho lo gist” opu bli ko -

wa ło ra port ame ry kań skich psy cho lo gów

po wsta ły na pod sta wie ba dań pro wa dzo nych

po za ma chu z 11 wrze śnia 2001 ro ku. Wy ni ka

z nich, że 70 proc. ofiar bądź ich ro dzin nie po -

trze bu je po mo cy psy cho lo gicz nej w chwi lę

po ka ta stro fie i ni gdy nie bę dzie jej po trze bo -

wa ło. Lu dzie sa mi upo ra ją się ze swo imi emo -

cja mi.

– Nie ma sen su mó wić o udzie la niu po mo cy

psy cho lo gicz nej wkrót ce po sy tu acji kry zy so -

wej – mó wi insp. Mał go rza ta Chmie lew ska,

sze fo wa psy cho lo gów po li cyj nych. – Ofia ry, ich

ro dzi ny są w szo ku, któ ry trwa oko ło 24–72 go -

dzi ny. Póź niej wcho dzą w stan kry zy su, w któ -

rym pła czą, krzy czą, ma ją za bu rze nia snu,

uwa gi, łak nie nia lub są „odrę twia li”. Są to nor -

mal ne re ak cje na nie nor mal ne sy tu acje. Do -

brze, że lu dzie tak re agu ją, bo zwięk sza to

praw do po do bień stwo, że wró cą do zdro wia,

do nor mal ne go funk cjo no wa nia. Do pie ro po

upły wie oko ło sze ściu mie się cy, je śli te ob ja wy

się utrzy mu ją, po trzeb na jest psy cho te ra pia,

far ma ko te ra pia.

We dług „Ame ri can Psy cho lo gist”, do świad -

cza te go 30 proc. uczest ni ków zda rzeń trau ma -

tycz nych lub ro dzin ofiar. I tyl ko im potrzeb na

jest po moc psy cho lo gicz na.

– Zbyt wcze sne udzie la nie po mo cy psy cho lo -

gicz nej mo że być wręcz szko dli we, bo wtór nie

trau ma ty zu je oso by, a po nad to mo że po wo do -

wać tzw. wy uczo ną bez rad ność – mó wi insp.

Chmie lew ska. – Błę dem jest roz po czy na nie

udzie la nia po mo cy psy cho lo gicz nej w mo men -

cie, kie dy na tu ral ną re ak cją czło wie ka jest

płacz. Lu dzie uwa ża ją wów czas, że ma my „cu -

dow ną pi guł kę” i na stęp ne go dnia dzwo nią,

mó wiąc: „ten psy cho log mi nie po mógł, daj cie

mi na stęp ne go”.

Zda niem insp. Chmie lew skiej, psy cho log

obec ny na miej scu zda rze nia lub wkrót ce

po zda rze niu wy ko nu je po dob ne za da nia, jak ra -

tow nik czy pra cow nik so cjal ny. Nie jest to po -

moc psy cho lo gicz na, lecz dzia ła nia psy cho spo -

łecz ne, in ter wen cja kry zy so wa.

PY TA NIE NR 2:
NA JA KIEJ POD STA WIE?
Dla pol skich psy cho lo gów po li cyj nych istot ne

są rów nież, gdy by ich dzia ła nia mia ły cha rak ter

po mo cy psy cho lo gicz nej, kwe stie praw ne, za -

bez pie cza ją ce in te re sy osób ob ję tych opie ką. 

– Udzie la nie po mo cy psy cho lo gicz nej wią że

się z two rze niem do ku men ta cji psy cho lo gicz -

nej, a co za tym idzie ze zbie ra niem da nych oso -

bo wych, w tym da nych wraż li wych – mó wi insp.

Chmie lew ska. – Po nie waż ad mi ni stra to ra mi da -

nych są ko men dan ci wo je wódz cy, nie mo że my

zbie rać tych da nych od osób cy wil nych, gdyż

na ru sza li by śmy usta wę o ochro nie da nych oso -

bo wych.

We dług niej, je dy na re al na pod sta wa do uda -

nia się po li cyj ne go psy cho lo ga na miej sce zda -

rze nia to po le ce nie służ bo we. 

Usta wa o za wo dzie psy cho lo ga mó wi o uzy -

ska niu zgo dy klien ta na po moc, co w sy tu acji

kry zy so wej jest nie wy ko nal ne. Trud no z ludź mi

w szo ku roz ma wiać o za kre sie po mo cy, pro po -

no wa nych dzia ła niach itd.

– Me dia na gła śnia ją, że na miej scu zda rze -

nia by li po li cyj ni psy cho lo go wie, a uczest ni cy

zda rze nia zo sta li ob ję ci ich opie ką psy cho lo -

gicz ną, co nie jest do koń ca praw dą – mó wi sze -

fo wa po li cyj nych psy cho lo gów. – Ma my przez

to jed nak co raz wię cej zgło szeń z proś bą o wy -

sta wie nie za świad cze nia o sta nie psy chicz nym,

o wpły wie trau my na zdro wie. Ta kich za świad -

czeń nie mo że my wy da wać. I do cho dzi do sy -
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Nie po moc. In ter wen cja
Kwestie pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych – klęsk
żywiołowych, zdarzeń losowych – reguluje ustawa o pomocy społecznej,
mówiąca, że mają to robić organy rządowe i samorządowe w postaci
ośrodków interwencji kryzysowych. Czemu zatem tak często słyszymy
w mediach: „na miejsce katastrofy wysłani zostali policyjni
psychologowie”; „rodziny ofiar są pod opieką policyjnych psychologów”?

tu acji, że lu dzie pi szą skar gi, bo uzna li, że po -

li cyj ny psy cho log udzie lał im po mo cy psy cho -

lo gicz nej, a póź niej nie mo gą otrzy mać

sto sow nej do ku men ta cji.

By wa rów nież, że po upły wie kil ku mie się cy

lu dzie szu ka ją po li cyj nych psy cho lo gów, z któ -

ry mi się ze tknę li po tra ge dii. Pra gną być pod ich

sta łą opie ką psy cho lo gicz ną. To tak że nie jest

moż li we, lecz nie każ dy ro zu mie me an dry pra -

wa – część czu je się po pro stu od rzu co na.

Kie dy me dia in for mu ją, że po li cyj ny psy cho -

log ob jął opie ką dziec ko, to rów nież in for ma cja

od le gła od praw dy.

– Na co dzień pra cu je my z oso ba mi do ro sły -

mi, nie szko li my się w pra cy z dzieć mi, nie

mamy upraw nień do zaj mo wa nia się dzieć mi

– mó wi insp. Chmie lew ska. – Je ste śmy pro fe -

sjo na li sta mi, uczest ni ków zda rzeń trau ma-

tycz nych trak tu je my pod mio to wo i te wzglę dy

spra wia ją, że na sza po moc w tej sy tu acji jest

nie moż li wa. 

PY TA NIE NR 3:
DLA CZE GO WIĘC JEŻ DŻĄ?
Mi mo że o po mo cy psy cho lo gicz nej w sy tu -

acjach kry zy so wych mówią: usta wa o po mo cy

spo łecz nej, usta wa o pań stwo wym ra tow nic -

twie me dycz nym i Za rzą dze nie nr 39 mi ni stra

SWiA z 29 paź dzier ni ka 2010 r. w spra wie wy -
tycz nych do wo je wódz kich pla nów za rzą dza nia
kry zy so we go, wciąż jest zbyt ma ło wy spe cja li zo -

wa nych pla có wek, któ rych za da niem jest in ter -

wen cja psy cho spo łecz na (pierw sza po moc

psy cho lo gicz na) w sy tu acjach kry zy so wych.

– Oprócz bra ku ośrod ków in ter wen cji kry zy -

so wej nie ma też sys te mu, któ ry ko or dy no wał -

by ich po czy na nia w przy pad ku du żej sy tu acji

kry zy so wej – mó wi insp. Chmie lew ska. – Po li -

cyj ni psy cho lo go wie ła ta ją tę dziu rę. Raz jesz cze

jed nak pod kre ślę: oczy wi ście, ofia ry tra ge dii

i ich ro dzi ny wy ma ga ją po mo cy, ale my nie obej -

mu je my ich po mo cą psy cho lo gicz ną, a po pro -

stu in ter we niu je my w sy tu acji kry zy so wej,

nie mal tak sa mo, jak ra tow nik czy pra cow nik

so cjal ny.

PRZE MY SŁAW KA CAK

Raz jeszcze podkreślę: oczywiście, ofiary tragedii i ich rodziny
wymagają pomocy, ale my nie obejmujemy ich pomocą
psychologiczną, a po prostu interweniujemy w sytuacji

kryzysowej, niemal tak samo, jak ratownik czy pracownik
socjalny – mówi insp. Małgorzata Chmielewska, szefowa

psychologów policyjnych.
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21 listopada minie rok od śmierci
mł. asp. Macieja Walaszczyka.
Miał 24 lata. Zginął, bo zabezpieczał
miejsce wypadku, który
spowodował pĳany kierowca.
Razem z kolegą z patrolu zatrzymał
tam innego pĳanego kierowcę.
Kolejny pĳany za kierownicą potrącił
policjanta. Śmiertelnie. 

To był pierw szy ty dzień 24-let nie go sierż.
Ma cie ja Wa lasz czy ka w ko zie nic kiej

KPP i trze cia je go służ ba. 16 li sto pa da
2010 r. prze niósł się z KSP. 

W nie dzie lę, ko ło trze ciej nad ra nem, 6 km
przed Ko zie ni ca mi od stro ny Zwo le nia, na
łuku dro gi da cho wał ford. 

– Na miej sce przy by ły służ by ra tow ni cze:
po go to wie ra tun ko we, straż po żar na, po li cja
– mó wi Ra fał Je żak z Ze spo łu Pra so we go
Ma zo wiec kie go Ko men dan ta Wo je wódz kie -
go Po li cji. – Ran ne go kie row cę wy do by to
z roz bi te go po jaz du. Oka za ło się, że pro wa -
dził w sta nie nie trzeź wym. 

Miej sce wy pad ku by ło do brze oświe tlo ne,
sa mo cho dy uprzy wi le jo wa ne mia ły włą czo -
ne świa tła sy gna li za cyj ne. 

– Na miej scu pra co wa li do cho dze niow cy –
re la cjo nu je mł. asp. Pa try cja Za bo row ska,
ofi cer pra so wy ko men dan ta po wia to we go
Po li cji w Ko zie ni cach. – Przy je chał tak że pa -
trol mie sza ny, zło żo ny z po li cjan ta ru chu dro -
go we go i pre wen cji, któ ry tej no cy miał
służ bę. Po ma ga li w za bez pie cze niu miej sca
wy pad ku. Z da le ka zo ba czy li zbli ża ją ce się
nie pew nie BMW, więc za trzy ma li je do kon -
tro li. Oka za ło się, że kie ru ją cy miał oko ło
pro mi la al ko ho lu. Sa mo cho dem od je cha ła
oso ba, któ rą wska zał. 

Gdy sierż. Wa lasz czyk po szedł na po bo -
cze, aby przy świe tle la tar ki spraw dzić miej -
sce wy pad ku for da, z du żą pręd ko ścią
nad je chał opel. Kie row ca stra cił pa no wa nie
nad po jaz dem i zje chał na le we po bo cze,
gdzie stał sierż. Ma ciej Wa lasz czyk. Si ła ude -
rze nia roz pę dzo ne go sa mo cho du wy rzu ci ła
go w las, zgi nął na miej scu. 

– Roz pę dzo ny opel ko zioł ko wał, prze le ciał
nad sze re giem po jaz dów ra tow ni czych i wy -
lą do wał na da chu na szo sie, za ha cza jąc
o wóz stra ży po żar nej – mó wi Ra fał Je żak.

– Oka za ło się, że kie ru ją cy, 19-la tek, był nie -
trzeź wy (0,75 mg/dm³) i ra zem z kom pa na mi,
rów nież nie trzeź wy mi, wra cał z dys ko te ki. Kie -
ru ją cy od niósł ob ra że nia, na to miast je go czte -
rej pa sa że ro wie nie po nie śli więk szych szkód.

Ma ciej Wa lasz czyk zo stał po śmiert nie
awan so wa ny na sto pień młod sze go aspi ran -
ta Po li cji. Piotr R., któ ry ma jąc 1,5 pro mi la
alkoholu we krwi, śmier tel nie po trą cił sa mo -

cho dem czło wie ka, zo stał przez Sąd Re jo no -
wy w Ko zie ni cach ska za ny na ka rę 5 lat po -
zba wie nia wol no ści i za kaz pro wa dze nia
po jaz dów me cha nicz nych na 9 lat. Ko zie nic -
ka pro ku ra tu ra zło ży ła już ape la cję, do ma ga -
jąc się pod wyż sze nia ka ry.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI, IF
zdj. KWP zs. w Ra do miu
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Miejsce śmierci mł. asp. Macieja Walaszczyka 

15 października 2011 r., przed pierwszą rocznicą śmierci mł. asp. Macieja Walaszczyka,
w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach odsłonięto tablicę epitafijną. Żeby ta śmierć nie
poszła na marne, policjanci zorganizowali pokazy i happening profilaktyczny oraz 
20-kilometrowy rajd rowerowy. Memoriał im. mł. asp. Macieja Walaszczyka, nad którym
patronat honorowy objął komendant główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, wejdzie
do kalendarza imprez promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zabił go pijany
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Każdego dnia policjanci eliminują
z ruchu średnio 450 nietrzeźwych
kierowców. Co godzinę
19 kierujących żegna się na jakiś
czas z prawem jazdy. Statystycznie,
co trzy minuty jeden. Czy to dużo,
czy mało?

Je śli weź mie my pod uwa gę licz bę za re je -

stro wa nych w na szym kra ju po jaz dów

sil ni ko wych (po nad 22 mln), to wy mie -

nio na gru pa nie trzeź wych w pierw szej chwi li

nie szo ku je. Jed nak po chwi li re flek sji

i uświa do mie niu so bie, że każ dy z tej licz -

by 450 pod pi tych lub moc no pi ja nych to po -

ten cjal ny spraw ca wy pad ku, a czę sto

i za bój ca dro go wy, któ re mu wy pi ty al ko hol

za bu rzył ko or dy na cję ru chów, osła bił wzrok,

ob ni żył kon cen tra cję uwa gi i wy eli mi no wał

zdro wy roz są dek, włos za czy na się je żyć

na gło wie. Tak że i z te go po wo du, że nikt

nie zna praw dzi wej ciem nej licz by te go zja -

wi ska. Nie wia do mo bo wiem, ilu jesz cze nie -

trzeź wym kie row com uda ło się unik nąć

po li cyj nej kon tro li, omi nąć przy droż ne drze -

wa, prze je chać w pi ja nym wi dzie skrzy żo wa -

nia, a mo że i czer wo ne świa tło, i bez

szwan ku do je chać do do mu. Zda niem eks -

per tów tych, któ rym się uda ło, mo że być na -

wet ty le sa mo, co tych ujaw nio nych przez

Po li cję.

MÓ WIĄ LICZ BY
Jak wy ni ka z da nych Biu ra Ru -

chu Dro go we go KGP, w ro ku

2010 nie trzeź wi uczest ni cy ru -

chu bra li udział w 4524 wy pad -

kach dro go wych (11,6 proc.

ogó łu wy pad ków), w któ rych

śmierć po nio sło 455 osób (11,6

proc. ogó łu za bi tych), a 5620

do zna ło ob ra żeń (11,5 proc.

ogó łu ran nych). Naj licz niej szą

wśród nich gru pę sta no wi li nie -

trzeź wi kie ru ją cy po jaz da mi.

By li oni spraw ca mi 2455 wy pad ków, w któ -

rych zgi nę ło 248 osób, a 3419 zo sta ło ran -

nych. W po rów na niu z ro kiem 2009 sy tu acja

ule gła pew nej po pra wie, nie trzeź wi kie row -

cy spo wo do wa li o 552 wy pad ki mniej.

W ana li zo wa nej gru pie naj więk sze za gro -

że nie sta no wi li (i sta no wią na dal) kie ru ją cy

sa mo cho da mi oso bo wy mi. By li oni spraw ca -

mi 1890 wy pad ków (77 proc. ogó łu zda -

rzeń). Wskaź nik ten jest niż szy niż w ro ku

po przed nim (2009 r. – 80,7 proc.). W wy pad -

kach za wi nio nych przez nie trzeź wych kie ru -

ją cych sa mo cho da mi oso bo wy mi zgi nę ły

203 oso by, tj. 81,9 proc. śmier tel nych ofiar

zda rzeń spo wo do wa nych przez nie trzeź wych

kie ru ją cych (2009 r. – 84 proc.), a ran nych

w tych wy pad kach zo sta ło 2785 osób,

tj. 81,5 proc. (2009 r. – 84 proc.). 

Sta łe za gro że nie dla bez pie czeń stwa

ruchu (a przede wszyst kim dla sie bie sa -

mych) stwa rza ją rów nież nie trzeź wi kie ru -

jący jed no śla da mi. W ubie -

głym ro ku spo wo do wa li oni

466 wy pad ków, w któ rych

zginęło 16 pi ja nych ro we -

rzystów, 12 mo to cy kli stów

i 6 mo to ro we rzy stów, a 504 nie trzeź wych

ran nych od wie zio no do szpi ta la. 

SYMP TO MY PO PRA WY
W tej po nu rej sta ty sty ce jest jed nak iskier -

ka na dziei. Krzy we ob ra zu ją ce udział nie -

trzeź wych kie ru ją cych w po wo do wa niu

wy pad ków dro go wych oraz w licz bie ofiar

śmier tel nych, któ rych by li spraw ca mi,

w ostat nim dzie się cio le ciu wy raź nie od chy -

la ją się w dół. A to ozna cza, że ten den cje są

po zy tyw ne, za gro że nie nie co zma la ło.

Jak wy ni ka z ra por tu Kra jo wej Ra dy 

Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go „Stan

bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym”, przy -

ję te go przez Ra dę Mi ni strów w ma ju br.,

za gro że nie, ja kie sta no wią pi ja ni kie row cy
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Spo sób ba da nia za war to ści al ko ho lu w wy dy cha nym po wie trzu za po -
mo cą al ko te stu okre śla Za rzą dze nie nr 738 Ko men dan ta Głów ne go Po -
li cji z 21 czerw ca 2011 r. W myśl no wych prze pi sów w sy tu acji, gdy:
– pierw szy po miar jest po zy tyw ny i wy ka zu je war tość rów ną lub więk szą
od 0,1 mg/dm³, na to miast dru gi prze pro wa dzo ny po 15 mi nu tach wy ka -
zu je war tość ze ro wą – na le ży nie zwłocz nie do ko nać trze cie go po mia ru
tym sa mym urzą dze niem. Gdy trze ci wy nik wy nie sie 0,00 mg/dm³ – na -
le ży uznać, że kie row ca nie znaj du je się w sta nie po uży ciu al ko ho -

lu, a więc mo że kon ty nu ować jaz dę; 
– pierw szy po miar jest po zy tyw ny i wy ka zu je war tość rów ną lub więk szą od
0,1 mg/dm³, na to miast dru gi prze pro wa dzo ny po 15 mi nu tach wy ka zu je war tość po -
nad 0,00 mg/dm³, ale po ni żej 0,1 mg/dm³ – na le ży nie zwłocz nie do ko nać trze cie go
po mia ru tym sa mym urzą dze niem. Gdy trze ci wy nik wy nie sie 0,00 mg/dm³ lub po -
wy żej – na le ży uznać, że za cho dzi uza sad nio ne po dej rze nie, że kie row ca w chwi -
li kie ro wa nia po jaz dem znaj do wał się w sta nie po uży ciu al ko ho lu, a więc na le ży
pod jąć czyn no ści jak w ty po wej sy tu acji ujaw nie nia nie trzeź we go kie ru ją ce go.

Pla ga pol ska
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§

w Pol sce, jest niż sze niż śred nie w kra jach

UE. Licz ba ofiar śmier tel nych w wy pad -

kach z udzia łem pi ja nych kie row ców 

sa mocho dów oso bo wych, cię ża ro wych

i mo to cy kli sta no wi u nas 9 proc. ogó łu,

w Eu ro pie – 12 proc. Aż w trzy na stu kra -

jach wskaź nik ten jest wyż szy niż w Pol sce.

Na tle in nych, sy tu acja w Pol sce nie jest wca -
le zła. Z da nych wy ni ka, że nie traf ne jest tak
czę sto po wta rza ne twier dze nie, że nie ra dzi -
my so bie z pro ble mem al ko ho lu w ru chu dro -
go wym – pod kre ślo no w Ra por cie KR

BRD. I do da no jesz cze, że gdy by czę sto tli -

wość po li cyj nych kon tro li na dro gach by ła

więk sza, lep sze by ło wy po sa że nie w al ko -

ma ty i al ko te sty, a wy sił ki Policji w zwal -

cza niu al ko ho lo wej pa to lo gii na dro gach

szły za wsze w pa rze z sze ro ką dzia łal no ścią

pro fi lak tycz ną, pięt nu ją cą spo łecz ne przy -

zwo le nie na kie ro wa nie na po dwój nym ga -

zie, sta ty sty ki wy pad ków z udzia łem

nie trzeź wych kie ru ją cych by ły by bar dziej

po myśl ne. 

TWAR DE PRA WO
Pol ska na tle in nych kra jów wy róż nia się dziś

bar dzo ry go ry stycz ny mi roz wią za nia mi praw -

ny mi w wal ce z nie trzeź wo ścią na dro gach,

pod kre śla ją eks per ci zaj mu ją cy się tym pro -

ble mem. Do pusz czal ne li mi ty stę że nia al ko -

ho lu we krwi kie row cy wy no szą u nas

0,2 prom., w więk szo ści kra jów UE –

0,5 prom., a w Wiel kiej Bry ta nii i na Mal cie

na wet 0,8 promila. 

14 kwiet nia 2000 r. Sejm przy jął usta wę

no we li zu ją cą prze pi sy ko dek su kar ne go do -

ty czą ce ka ra nia nie trzeź wych kie ru ją cych 

po jaz da mi me cha nicz ny mi, któ ra zde cy do -

wa nie za ostrzy ła wo bec nich sank cje praw -

ne. Obec nie kie row ca, u któ re go stwier dzi

się stan po wy żej 0,5 prom. al ko ho lu we krwi

lub wy dy cha nym po wie trzu, jest w świe tle

pra wa prze stęp cą i od po wia da z art. 178a k.k.

Za pro wa dze nie po jaz du me cha nicz ne go

w ta kim sta nie gro zi mu ka ra grzyw ny, ogra -

ni cze nia wol no ści lub po zba wie nia wol no ści

do lat 2.

Oprócz te go sąd ob li ga to ryj nie orze ka za -

kaz pro wa dze nia po jaz dów me cha nicz nych

na okres od 1 ro ku do 10 lat. Je śli, kie ru jąc

w sta nie nie trzeź wo ści, spraw ca spo wo do wał

wy pa dek z ofia ra mi w lu dziach, sąd mo że

orzec na wet do ży wot ni za kaz pro wa dze nia

po jaz dów me cha nicz nych. 

Cie ka we, że mi mo tak re stryk cyj ne go pra -

wa wciąż po na szych dro gach jeż dżą pi ja ni

kie row cy. Nie skut ku ją ani proś by, ani groź -

by; ape le i kam pa nie edu ka cyj ne są igno ro -

wa ne; ka ry – nie od stra sza ją, na wet prze stro gi

z am bo ny nie tra fia ją pod strze chy.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. Andrzej Mitura, KWP w Gorzowie Wlkp.

infografika Krystyna Zaczkiewicz
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Ska za ni z art.

178a par. 1 k.k. – 2235
178a par. 2 k.k. – 2036
178a par. 4 k.k. – 312
(źró dło: Cen tral ny Za rząd Służ by Wię zien nej, 
da ne na 28 wrze śnia 2011 r.)

Art. 178a k.k.
§ 1. Kto, znaj du jąc się w sta nie nie trzeź wo ści lub pod wpły wem środ ka odu rza ją ce -
go, pro wa dzi po jazd me cha nicz ny w ru chu lą do wym, wod nym lub po wietrz nym,
pod le ga grzyw nie, ka rze ogra ni cze nia wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści do lat 2.

§ 2. Kto, znaj du jąc się w sta nie nie trzeź wo ści lub pod wpły wem środ ka odu rza ją ce -
go, pro wa dzi na dro dze pu blicz nej, w stre fie za miesz ka nia lub w stre fie ru chu in ny
po jazd niż okre ślo ny w § 1, pod le ga grzyw nie, ka rze ogra ni cze nia wol no ści al bo po -
zba wie nia wol no ści do ro ku.

§ 3. (uchy lo ny).

§ 4. Je że li spraw ca czy nu okre ślo ne go w § 1 był wcze śniej pra wo moc nie ska za ny
za pro wa dze nie po jaz du me cha nicz ne go w sta nie nie trzeź wo ści lub pod wpły wem
środ ka odu rza ją ce go al bo za prze stęp stwo okre ślo ne w art. 173, 174, 177 lub art. 355
§ 2 po peł nio ne w sta nie nie trzeź wo ści lub pod wpły wem środ ka odu rza ją ce go al bo
do pu ścił się czy nu okre ślo ne go w § 1 w okre sie obo wią zy wa nia za ka zu pro wa dze -
nia po jaz dów me cha nicz nych orze czo ne go w związ ku ze ska za niem za prze stęp -
stwo, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od 3 mie się cy do lat 5.

Liczba ujawnionych przez policjantów kierujących pojazdami po użyciu alkoholu
lub pod wpływem podobnie działającego środka (art. 87 § 1 i 2 k.w.) i w stanie

nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a § 1 i 2 k.k.) 

Urzą dze nia elek tro nicz ne słu żą ce
do po mia ru za war to ści al ko ho lu w wy -
dy cha nym po wie trzu uży wa ne obec nie
w Po li cji:

– Al co -sen sory – pro du cent In to xi me -
ters (USA)

– Al ko te sty se rii 7410 – pro du cent Dra -
ger (Niem cy)

– Al ko te sty – pro du cent Al co qu ant
(Niem cy)

– Al ko me try – pro du cent Awat (Pol ska)
– Al ko ma ty – pro du cent Sie mens

(Niem cy)

źródło: KGP
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Alkohol, obok brawury za kierownicą oraz jazdy bez zapiętych pasów
bezpieczeństwa, to jedna z trzech głównych przyczyn
najtragiczniejszych wypadków na europejskich drogach – twierdzą
eksperci Komisji Transportowej UE. Nieprzypadkowo określają je
mianem „the killers on the road” (zabójcy na drogach).

Tym trzem za bój com Unia Eu ro pej ska po sta no wi ła wy dać bez względ ną woj nę. Już

w 1992 r., po pod pi sa niu trak ta tu z Ma astricht, roz po czę to sys te mo we dzia ła nia

pre wen cyj ne ma ją ce po pra wić stan bez pie czeń stwa na dro gach. Upo waż nio no

wów czas Ko mi sję Eu ro pej ską do wpro wa dze nia środ ków po pra wy bez pie czeń stwa

ruchu dro go we go w przy pad kach, gdy za pew nia ły one więk szą sku tecz ność i efek tyw -

ność niż dzia ła nia sa mo dziel nie po dej mo wa ne przez kra je człon kow skie unii. W koń -

cu lat dzie więć dzie sią tych, gdy licz ba śmier tel nych ofiar ru chu dro go we go w kra jach

UE się gnę ła 45 tys. rocz nie, przy ję to pro gram, któ ry za kła dał

zmniej sze nie – do ro ku 2010 – licz by ofiar wy pad ków

o 40 proc., czy li zej ście do po zio mu 27 tys. rocz nie.

CEL: PO ŁO WA OFIAR
Nie ste ty, nie uda ło się te go ce lu osią gnąć. Przede wszyst kim

dla te go, że w po ło wie pierw szej de ka dy no we go stu le cia licz -

ba kra jów człon kow skich UE wzro sła z 15 do 27. Sta ty sty ki

ruchu dro go we go moc no po szy bo wa ły wów czas w gó rę, od -

no to wu jąc prze szło 35 tys. ofiar śmier tel nych (2009 r.). Teraz

trwa ko lej na ba ta lia o bez piecz ne dro gi. Ko mi sja Eu ro pej ska

przy ję ła pro gram bez pie czeń stwa na dro gach na la ta 2011–

2020. W za ło że niu ma on zre du ko wać licz bę śmier tel nych

ofiar wy pad ków dro go wych o 50 pro cent. W tym ce lu każ dy

z kra jów człon kow skich UE mu si mak sy mal nie wy ko rzy stać

swój wła sny po ten cjał, dzia ła jąc jed nak w ści słym so ju szu

i trans gra nicz nej współ pra cy z po zo sta ły mi kra ja mi unij nej

spo łecz no ści. A tak że – co jest szcze gól nie istot ne – pod

bacz nym okiem Ko mi sji Eu ro pej skiej, któ ra za po wia da bar -

dziej ry go ry stycz ne nor my bez pie czeń stwa po jaz dów, udo -

sko na le nie szko le nia użyt kow ni ków dróg oraz sku tecz niej sze eg ze kwo wa nie

prze pi sów ru chu dro go we go. 

RE WO LU CYJ NE PO MY SŁY
Pierw sze kro ki w tym kie run ku zo sta ły już pod ję te. W koń cu wrze śnia br. Par la ment

Eu ro pej ski przy jął re zo lu cję, któ ra ma skło nić kra je UE do usta no wie nia bar dzo ra dy -

kal nych (ale i kon tro wer syj nych) prze pi sów dro go wych, do ty czą cych m.in. nie trzeź -

wych kie row ców. Eu ro par la men ta rzy ści po stu lu ją na przy kład, aby każ dy sa mo chód

pro du ko wa ny na ry nek eu ro pej ski po sia dał tzw. al co lock, czy li blo ka dę an ty al ko ho lo -

wą, unie moż li wia ją cą roz ruch sil ni ka, je śli za kie row ni cą usią dzie oso ba nie trzeź wa.

Jesz cze bar dziej re wo lu cyj ny jest po mysł ujed no li ce nia we wszyst kich kra jach człon -

kow skich UE li mi tu do pusz czal nej za war to ści al ko ho lu w or ga ni zmie kie row cy na po -

zio mie 0,5 prom. U nas – w kra ju, w któ rym na ogół nie wy le wa się za koł nierz –

ozna cza ło by to pod nie sie nie po przecz ki aż o 0,3 prom. Ama to rzy na po jów wy sko ko -

wych już pew nie za cie ra ją rę ce z ra do ści. Na szczę ście wpro wa dza nie ta kich zmian nie

od by wa się au to ma tycz nie, bo unĳ na re zo lu cja nie jest na ka zem, lecz je dy nie po stu -

la tem dla kra jów Wspól no ty. 

JERZY PACIORKOWSKI
zdjęcia KWP w Gorzowie Wlkp.

infografika Krystyna Zaczkiewicz
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Statystyczny portret
pĳanego kierowcy: 

W Polsce osoba prowadząca pojazd
w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości to:
– obywatel polski – 99,2 proc.,
– mężczyzna – 96,9 proc., 
– w wieku między 30–49 lat – 45,3 proc.,
– ujęty na gorącym uczynku – 92,9 proc., 
– mieszkaniec miasta – 53,5 proc.,
– skontrolowany w pobliżu swojego

miejsca zamieszkania – 85,4 proc.,
– pracujący – 37,1 proc.

na podstawie statystyk PSSP Temida 
za 2010 r. 

Dopuszczalna
zawartość 
alkoholu 
(w promilach) 
w organizmie
kierowcy 
w poszczególnych
krajach 
europejskich:

0,0‰ 

Czechy, Rumunia,
Słowacja, Węgry

0,2‰

Estonia, Norwegia,
Polska, Szwecja

0,4‰

Litwa

0,5‰

Austria, Belgia, Cypr,
Bułgaria, Dania,
Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania,
Holandia, Irlandia,
Islandia, Łotwa, Niemcy,
Portugalia, Słowenia,
Włochy

0,8‰

Wlk. Brytania

źródło: European
Commission Road 
Safety)

na drogach
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– Te raz na pew no nie po je chał bym po al ko ho lu, bo
wiem, co to ozna cza. Wte dy tej świa do mo ści mi za bra kło.
Jest tak, że kie dy wsia da się po al ko ho lu za kie row ni cę,
nie zwra ca się na to uwa gi. My śli się: to tyl ko ka wa łe czek,
ja koś do je dzie my, prze cież już otrzeź wie li śmy. Tak przy -
naj mniej by ło w mo im przy pad ku. Al ko hol pi łem ra zem ze
swo im do brym ko le gą. Po kil ku go dzi nach on po pro sił
mnie o od wie zie nie, że by nie mu siał cze kać na au to bus
do je go miej sco wo ści. Oczy wi ście, zgo dzi łem się. Wia -
do mo, ko le żeń ska przy słu ga. Sia dłem za tą kie row ni cą,
po je cha łem. Da le ko nie by ło, ale... Dość ostre za krę ty,
nad mier na pręd kość i ude rze nie w drze wo bo kiem sa mo -
cho du. Ko le ga zgi nął.

Wie dzia łem to od ra zu, bo mi nic się nie sta ło, za cho wa -
łem peł ną przy tom ność. Za dzwo ni łem po po go to wie,
a prze jeż dża ją cych lu dzi po pro si łem, by za dzwo ni li po po -
li cję. Przed są dem przy zna łem się, po wie dzia łem, że nie
po wi nie nem wte dy sia dać za kie row ni cą. Ca ły czas uwa -
żam, że nic nie umniej sza mo jej wi ny. Ani to, że pi li śmy ra -
zem z ko le gą, ani to, że on mnie pro sił o przy słu gę. Nie
po wi nie nem i ko niec. To mo ja wi na.

Do sta łem trzy la ta po zba wie nia wol no ści, od sie dzia łem
już po nad dwa. Po byt w wię zie niu jest na pew no ja kąś
karą, w koń cu to jest za kład kar ny, ale prócz te go czło -
wiek my śli o tym, co zro bił. Za le ży też, z ja kiej per spek ty -
wy spoj rzeć na kwe stię ka ry i jak ktoś od bie ra sy tu ację,
w ja kiej się po sta wił. Mam ro dzi nę, w któ rej ży li śmy zgod -
nie. Je den ta ki wy skok ruj nu je prak tycz nie kon takt z dzieć -
mi, z żo ną. To nie jest tak, że ona mnie zo sta wi ła, ale nie
ma już ta kie go za ufa nia, ja kie mia ła wcze śniej. Ona nie to -
le ru je al ko ho lu i wie dzia ła, że ja ni gdy go nie nad uży wa -
łem, by łem od po wie dzial ny, ca łe ży cie pra co wa łem,
mo gła na mnie po le gać. Ogól nie, mie li śmy cał kiem nie złe
ży cie. A tu rap tem wy jazd sa mo cho dem po al ko ho lu. I to
z ta kim skut kiem.

Jest już na pew no le piej, z cza sem sy tu acja ja koś się
po pra wia, ale coś po zo sta je i nie mi ja. Nie wiem, czy świa -
do mość te go, co zro bi łem – i mo ja, i mo jej ro dzi ny –
w ogó le kie dy kol wiek się zmie ni. Nie są dzę.

Ro dzi na ko le gi... Wia do mo... ni gdy już nie bę dzie tak,
jak by ło, cho ciaż utrzy my wa li śmy bar dzo bli skie kon tak ty,
bo to był na praw dę mój ser decz ny ko le ga. Spo ro młod szy,
ale do sko na le się ro zu mie li śmy. I, cho le ra, wy świad czy -
łem mu „przy słu gę”.

wy słu chał: PK

Za spo wo do wa nie w sta nie nie trzeź wym (0,9 pro mi la)
wy pad ku ze skut kiem śmier tel nym Adam K. (l. 43) do stał
ka rę trzech lat po zba wie nia wol no ści.

Skazanym za jazdę na „podwójnym gazie” kierowcom oferuje
się nie tylko więzienną celę. Często, po odpowiedniej
diagnozie, także terapię antyalkoholową w czasie odbywania
kary. Sęk jednak w tym, że oddziały terapeutyczne pękają
w szwach. Niejednokrotnie bywa tak, że oczekiwanie
na wolne miejsce trwa dłużej niż sama „odsiadka”.
A składane przed sądem deklaracje o podjęciu leczenia
na wolności nie zawsze są konsekwentne.

Od dział przej ścio wy – to miej sce, w któ rym de cy du je się, czy oso ba tym -

cza so wo aresz to wa na lub ska za na za jaz dę po al ko ho lu zo sta nie skie -

ro wa na na te ra pię. Z re gu ły ko lej ność jest taka: ba da nia le kar skie,

opi nia wy cho waw cy, kon sul ta cje psy cho lo ga, de cy zja ko mi sji pe ni ten cjar nej

o ko niecz no ści (bądź jej bra ku) le cze nia. Nie jest to re gu łą.

– U nas, w Aresz cie Śled czym War sza wa -Mo ko tów, każ da oso ba, któ ra tra -

fia tu z art. 178a ko dek su kar ne go, jest ob li ga to ryj nie kon sul to wa na przez

psy cho lo ga – mó wi Grze gorz Wró blew ski, psy cho log z AŚ War sza wa -Mo ko -

tów. – On okre śla, czy ma my do czy nie nia z uza leż nie niem; je śli tak, w ja -

kim stop niu i ja ki ro dzaj le cze nia na le ży za sto so wać. 

PSY CHO LOG – TAK; TE RA PIA – NIE KO NIECZ NIE
Opi nia wy cho waw cy oraz kon sul ta cja u psy cho lo ga – na wet w przy pad ku

stwier dze nia za sad no ści te ra pii – nie mu si ozna czać jej pod ję cia.

– Ma my pro gram ATLAN TIS, któ rym obej mu je się oso by uza leż nio ne

od al ko ho lu – mó wi Wró blew ski. – Trwa on trzy mie sią ce. Ewen tu al nie może

być w nie wiel kim stop niu prze dłu żo ny. Oso by ska za ne na krót sze ka ry po -

zba wie nia wol no ści ra czej nie ma ją na nie go szans. Za nim zo sta ną prze ba da -

ne przez le ka rzy, za nim sta ną przed ko mi sją pe ni ten cjar ną, upły wa do dwóch

ty go dni. Póź niej na sa mą te ra pię jest za ma ło cza su. Dru gi, choć wła ści wie

pod sta wo wy pro blem, to, nie ste ty, prze peł nie nie od dzia łów te ra peu tycz -

nych. Jest ich zbyt ma ło i nie są w sta nie przy jąć każ de go, kto by się tam

kwa li fi ko wał, a je go ter min odby wa nia ka ry umoż li wiał by od by cie te ra pii.

Cze ka się na nią kil ka, a na wet kil ka na ście mie się cy.

Wy jąt ka mi są osa dze ni, któ rzy – w try bie art. 62 ko dek su kar ne go – tra fia -

ją do za kła dów kar nych z są do wym zo bo wią za niem do pod ję cia te ra pii an ty -

uza leż nie nio wej i to wła śnie one ma ją naj więk szą moż li wość jej od by cia.

W prak ty ce ozna cza to, że w cią gu kil ku na stu dni od de cy zji ko mi sji pe ni -

ten cjar nej o nada niu sys te mu te ra peu tycz ne go osa dze ni ci przyj mo wa ni są

do od dzia łu te ra peu tycz ne go. Na to miast oso by uzna ne przez le ka rzy za wy -

ma ga ją ce te ra pii nie za wsze ma ją szan se jej od by cia – mó wi Wró blew ski. –

Wła śnie ze wzglę du na prze peł nie nie od dzia łów te ra peu tycz nych.
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HIOB DLA KIE ROW CÓW
ATLAN TIS to je den z pro gra mów psy cho ko rek cyj nych. Róż ny mi pro gra ma mi

o cha rak te rze pro fi lak ty ki prze ciw al ko ho lo wej ob ję tych by ło od 6078 (2007 r.)

do 7767 (2009 r.) ska za nych. Kie row cy, któ rzy zo sta li za trzy ma ni za jaz dę po al -

ko ho lu, sta no wi li po kaź ną, co raz licz niej szą, część tej gru py. Wy ni ka ło to z jed -

nej stro ny ze sta łe go roz wo ju tych pro gra mów, ale z dru giej – ze zwięk sza ją cej

się licz by za trzy my wa nych nie trzeź wych kie row ców.

Dla ama to rów jaz dy na „po dwój nym ga zie” opra co wa na zo sta ła te ra pia HIOB,

bę dą ca mo dy fi ka cją wcze śniej sze go pro gra mu dla kie row ców, któ rym gro zi ła

utra ta pra wa jaz dy i któ rej od płat ne przej ście umoż li wia ło anu lo wa nie pew nej

licz by punk tów kar nych.

Pro gram po wstał pod au spi cja mi Pań stwo wej Agen cji Roz wią zy wa nia Pro ble -

mów Al ko ho lo wych. Je go au to rem jest An drzej Mar kow ski (wraz ze współ pra -

cow ni ka mi R. Le mań skim i G. Po lań skim). Ce la mi HIO BA są: prze ka za nie

wie dzy o wpły wie al ko ho lu na or ga nizm i za cho wa nie uczest ni ka ru chu dro go -

we go, kon se kwen cjach praw nych, au to dia gno za, wzbu dze nie emo cji oraz skło -

nie nie do au to re flek sji.

Za ję cia od by wa ją się w 12–18-oso bo wych gru pach z udzia łem 1–2 pro wa dzą -

cych. Trwa ją od 2 do 5 dni w se sjach 3 x 4 go dzi ny lub 2 x 6 go dzin. Te ra peu ci

wy ko rzy stu ją ma te ria ły po moc ni cze dys try bu owa ne przez PAR PĘ (licz nik

trzeź wo ści, bro szu rę „Kie row ca i al ko hol” itp.). Ćwi czo ne są m.in. umie jęt no -

ści aser tyw nej od mo wy wy pi cia, ob li cza nia stę że nia al ko ho lu we krwi. Ogrom -

nie przy dat ną po mo cą są tzw. al ko -go gle – oku la ry, któ re imi tu ją znie kształ co ny

spo sób wi dze nia po spo ży ciu al ko ho lu.

Nie któ re me to dy i ćwi cze nia mo gą nie co od bie gać od sie bie, po nie waż HIOB

nie ma cha rak te ru pro gra mu za mknię te go; ni gdy nie zo stał opu bli ko wa ny. Au -

to rzy do pusz cza ją moż li wość mo dy fi ka cji przez pro wa dzą cych w za leż no ści

od cha rak te ru gru py i zwią za nych z tym po trzeb. Moż na więc mó wić o wie lu

pod pro gra mach lub in ter wen cjach psy cho ko rek cyj nych, któ rych HIOB jest

pod sta wą. 

DE KLA RA CJA DE KLA RA CJĄ
– Część lu dzi chce iść na te ra pię, bo au ten tycz nie czu je ta ką po trze bę; część,

bo spo dzie wa się, że zro bi to lep sze wra że nie przed są dem, że bę dą mie li więk -

sze szan se na przed ter mi no we zwol nie nie – mó wi Wró blew ski. – Nie za leż nie

od mo ty wa cji, war to, by ją prze szli. Za wsze jest szan sa, że coś w nich zo sta nie,

że skło ni to ich do prze my śleń i in nych za cho wań w przy szło ści.

Kie row cy, dla któ rych nie star cza miejsc na od dzia łach te ra peu tycz nych, tak -

że czę sto de kla ru ją chęć pod ję cia te ra pii po wyj ściu na wol ność. Nie ma szcze -

gó ło wych sta ty styk, ilu z nich tak po stę pu je. Psy cho lo go wie z za kła dów kar nych

nie ma ją moż li wo ści spraw dze nia te go, ale – są dząc po lek tu rze do nie sień pra -

so wych lub po li cyj nych mel dun ków – nie ste ty, de kla ra cje czę sto po zo sta ją tyl -

ko de kla ra cja mi. 

PRZE MY SŁAW KA CAK

– By li śmy z cór ką u zna jo mych
na we se lu. Tak jak in ni pi łem wód kę,
ale ani przez mo ment nie po czu łem się
nie trzeź wy. Tań czy łem, do brze się ba -
wi łem, ab so lut nie nie czu łem ja kie goś
wpły wu al ko ho lu na mo je za cho wa nie,
re ak cje. We se le i po pra wi ny trwa ły
dwa dni, z tym że ja już w dzień po pra -
win, kie dy mie li śmy wra cać do do mu,
nic nie pi łem. 

Cór ka w ogó le nie prze pa da za al ko -
ho lem, do słow nie tylko umo czy ła usta
w to a ście za pań stwa mło dych.
A mimo to nie za uwa ży ła też u mnie,
że bym za cho wy wał się ja koś ina czej.
Ow szem, mie li śmy roz mo wę na te mat,
kto po wi nien pro wa dzić, ale na za sa -
dzie: ta to, kto pro wa dzi? I po wie dzia -
łem, że ja. Te raz zda ję so bie spra wę,
że le piej by ło by, gdy by ona usia dła
za kie row ni cą. Tyl ko że ona mia ła pra -
wo jaz dy do pie ro od kil ku mie się cy, ja
od kil ku na stu lat. Je stem do świad czo -
nym kie row cą i nie chcia łem, by ona
pro wa dzi ła, bo wy ru szy li śmy już po
zmro ku, cze kał nas ka wa łek dro gi.

Kie dy za trzy ma li nas po li cjan ci i kie -
dy zba da no mnie al ko ma tem, by łem
w szo ku, mo ja cór ka też. Nie wy glą da -
łem, że bym miał ta ki wy nik. W ogó le
nie zda wa łem so bie spra wy, że jesz cze
jest we mnie al ko hol. Tym bar dziej nie
mia łem zie lo ne go po ję cia, że – wo bec
pol skie go pra wa – je stem nie tyl ko
„po spo ży ciu”, ale wręcz nie trzeź wy.

W ta kim sen sie mia łem pe cha, bo
nie wie dzia łem. No, i mo że dla te go, że
po li cjan ci za trzy ma li mnie pra wie
pod do mem. Trzy skrzy żo wa nia i by li -
by śmy na miej scu. Je cha li śmy bez -
piecz nie. Choć my ślę też, że mo że
mia łem szczę ście, bo ni gdy nie wia do -
mo, co kie dy się sta nie. A nie da ro wał -
bym so bie, gdy bym spo wo do wał
wy pa dek i ko muś by się coś sta ło. Nie
daj Bo że, jesz cze mo jej cór ce. I gdy by
sta ło się to po al ko ho lu! Nie z przy pad -
ku, tyl ko z mo jej głu po ty. Ja ni gdy nie
mia łem na wet ko li zji.
Prze pro si łem cór kę, a jed nak trud no
so bie da ro wać. Wiem, że nie po wi nie -
nem był pro wa dzić. Wiem.

wy słu chał: PK

An to nie mu P. za pro wa dze nie sa -
mo cho du w sta nie nie trzeź wo ści gro -
zi ka ra z art. 178a par. 1 ko dek su
kar ne go – do 2 lat po zba wie nia wol -
no ści. Pra wo moc ny wy rok jesz cze nie
za padł.
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Insp. Ma rek Fi dos, dy rek tor
Biura Ru chu Dro go we go KGP:

– O tym, że nie trzeź wi kie ru ją cy to bar -

dzo po waż ny pro blem spo łecz ny, świad czą

co ro ku set ki śmier tel nych ofiar wy pad ków.

Na pro blem ten na le ży spoj rzeć w trzech

aspek tach. 

Pierw szy, to pra ca Po li cji. Licz ba ujaw nia -

nych przez nas nie trzeź wych kie ru ją cych –

po za nie licz ny mi wy jąt ka mi – z ro ku na rok

ro śnie. Nie ozna cza to oczy wi ście, że kie ru -

ją cych po al ko ho lu przy by wa – ciem na licz -

ba, choć na pew no ogrom na, nie mo że być

pre cy zyj nie osza co wa na. Ten wzrost jest

efek tem wzmo żo nych wy sił ków po li cjan tów

rd w eli mi no wa niu te go za gro że nia. Od wie -

lu lat pro wa dzo ne są tzw. trzeź we po ran ki,

za sa dą sta je się spraw dza nie trzeź wo ści kie -

ru ją ce go przy oka zji każ dej kon tro li dro go -

wej, a nie tyl ko przy wy pad kach bądź

ko li zjach. Wie my, kie dy to nie bez piecz ne

zja wi sko na si la się, i po tra fi my tak za rzą dzać

na szy mi si ła mi, by osią gnąć jak naj lep szy

efekt. Nie mniej jed nak mu si my zda wać so -

bie spra wę, że, ze wzglę du np. na ka dro we

czy lo gi stycz ne uwa run ko wa nia, są gdzieś

gra ni ce na szych moż li wo ści. Roz wią za nie

pro ble mu pi ja nych kie row ców wy kra cza da -

le ce po za moż li wo ści i kom pe ten cje Po li cji,

za le ży bo wiem tak że od ure gu lo wań praw -

nych, de cy zji po dej mo wa nych przez wy miar

spra wie dli wo ści, wy dol no ści za kła dów kar -

nych, ale rów nież, i to na le ży pod kre ślić,

świa do mo ści kie row ców. 

Dru gi aspekt, to obo wią zu ją ce pra wo. Nie

są dzę, by moż na by ło zwięk szyć sku tecz ność

w wal ce z nie trzeź wy mi kie row ca mi, za -

ostrza jąc pra wo. Roz wią za nia obo wią zu ją ce

w Pol sce uwa żam za wy star cza ją co re stryk -

cyj ne za rów no te do ty czą ce sank cji, jak i pro -

gów ilo ści pro mi li al ko ho lu w wy dy cha nym

po wie trzu. Ale uwa żam też, że jest zde cy do -

wa nie za wcze śnie, by te pro gi pod no sić. Po -

mysł, by ujed no li cić je we wszyst kich

kra jach Unii Eu ro pej skiej na po zio -

mie 0,5 pro mi la bar dzo nam utrud ni wal kę

z tym zja wi skiem. 

Spo ry spa dek licz by ujaw nio nych nie -

trzeź wych kie ru ją cych w 2007 r. był w du żej

mie rze spo wo do wa ny wpro wa dze niem są -

dów 24-go dzin nych. Kie row cy prze stra szy li

się szyb ko ści i nie uchron no ści ka ry, nie ste ty

nie na dłu go. Tren du nie uda ło się od wró cić,

a spa dek oka zał się jed no ra zo wy. 

Ostat ni, choć rów nie waż ny, aspekt to pro -

fi lak ty ka. Ape li, ostrze żeń, kam pa nii spo -

łecz nych jest bar dzo du żo. Wie le z nich

ini cjo wa nych, re ali zo wa nych i wspie ra nych

jest przez Po li cję. To czy się dys ku sja co

do ich sku tecz no ści, ale ja je stem prze ko na -

ny, że są one bar dzo po trzeb ne. Do wo dem

na to jest ma le ją ca licz ba wy pad ków spo wo -

do wa nych przez nie trzeź wych kie ru ją cych,

ale waż niej szym symp to mem jest po stę pu ją -

ca zmia na men tal no ści. Za ni ka co raz wy raź -

niej obo jęt ność i przy zwo le nie. Wi dać to we

wzro ście licz by sy gna łów, głów nie te le fo -

nicz nych, ja kie tra fia ją do dy żur nych od osób

bę dą cych świad ka mi sy tu acji, w któ rych ktoś

po wy pi ciu al ko ho lu wsia da do sa mo cho du,

lub też od kie row ców wi dzą cych dziw nie za -

cho wu ją cych się in nych kie ru ją cych. 

Zna czą ce go ogra ni cze nia te go zja wi ska nie

da się osią gnąć bez wy raź nej zmia ny w men -

tal no ści pol skich kie row ców. Nie ste ty, tej

zmia ny nie da się za de kre to wać. Po li cja,

usta wo daw ca, in sty tu cje wy mia ru spra wie -

dli wo ści czy or ga ni za cje po za rzą do we mo gą

ten pro ces przy spie szać, ale w mo im od czu -

ciu mu si mi nąć jesz cze wie le lat, nim zmia -

na men tal no ści znaj dzie wy raź ne,

po zy tyw ne od zwier cie dle nie w po li cyj nych

sta ty sty kach. 

not. KLAU DIUSZ KRYCZ KA
zdj. An drzej Mi tu ra

infografika Krystyna Zaczkiewicz

PROWOKACJE Pĳani kierowcy POLICJA 997       listopad 2011 r.30

Kierujący „po alkoholu” ujawnieni i wyeliminowani z ruchu w latach 2001–2010 w Polsce

145 431

2001

159 025

2002

167 318

2003

173 539

2004

192 210

2005

201 192

2006

159 346

2007

168 612

2008

173 324

2009

165 885

2010
źródło: KGP

Nie tylko policja

30-32.11:Layout 6  10/25/11  3:02 PM  Page 30



Pi łeÊ?
Nie jedê! itp.
Pĳani kierowcy, ich zachowanie i zagrożenia, jakie
stwarzają na drodze, to bardzo częsty temat
społecznych kampanii edukacyjnych. Z prostego
powodu: problem bezpiecznych dróg jest niezwykle
nośny społecznie, dotyczy bowiem każdego z nas. 

Nad pro ble mem ogra ni cze nia zja wi ska nie trzeź wo ści w ru chu

dro go wym pra cu ją od lat szta by lu dzi, wie le in sty tu cji, fun da -

cji i sto wa rzy szeń, spe cja li stów z róż nych dzie dzin. Nie mó -

wiąc już o Po li cji, na któ rą spa da naj mniej przy jem ny, bez po śred ni

kon takt z nie trzeź wym kie row cą. Efek ty tych wszyst kich przed się -

wzięć są, co praw da, do strze gal ne, ale ma ło sa tys fak cjo nu ją ce. Nie -

ste ty, cią gle jesz cze ma my u nas

do czy nie nia z przy zwo le niem

spo łecz nym na obec ność nie -

trzeź wych za kie row ni cą. Ba ga -

te li zu je się ma łe ilo ści al ko ho lu,

róż ne drin ki, pi wo, nie bio rąc

pod uwa gę fak tu, że każ dy or ga -

nizm ina czej re agu je na wy sko -

ko we na po je. 

– Pro blem al ko ho lu w ru -

chu dro go wym jest od zwier -

cie dle niem pro ble mów z al ko ho lem w spo łe czeń stwie – twier dzi

mgr Ilo na But tler, psy cho log z In sty tu tu Trans por tu Sa mo cho do -

we go. – Nikt chy ba nie ma wąt pli wo ści, że na sze spo łe czeń stwo

nie grze szy wstrze mięź li wo ścią w tej

ma te rii, więc chy ba dłu go jesz cze przyj -

dzie nam po cze kać, nim ta spo łecz na

pla ga znik nie z na sze go ży cia.

Od dzie się cio le ci pró bu je się róż nych

me tod ogra ni cze nia te go zja wi ska. Od ra -

dy kal nych, jak pro hi bi cja i su ro we sank -

cje kar ne, przez ła god niej sze (per swa zja,

ape le), aż po naj no wo cze śniej sze spo -

łecz ne kam pa nie edu ka cyj ne. Trze ba

pod kre ślić ich pro fe sjo na lizm i po my sło -

wość, a tak że wy ko rzy sty wa nie nie sto so -

wa nych wcze śniej na rzę dzi i ka na łów

ko mu ni ka cji. Zwłasz cza in ter ne tu i por -

ta li spo łecz no ścio wych.

W ostat nich pię ciu la tach – jak

uda ło mi się usta lić – prze pro wa dzo -

no u nas 18 kam pa nii po świę co nych

zja wi sku nie trzeź wo ści na dro gach

i wal ce z pi ja ny mi za kie row ni cą. Sta -

ty stycz nie rzecz bio rąc, pra wie co

kwar tał jed ną. W róż nych od sło nach,

nie szczę dząc krwi i ma ka brycz nych

ob ra zów, któ re – zda niem fa chow ców

– bar dziej za pa da ją w ludz ką pa mięć.

Mo że… 

JE RZY PA CIOR KOW SKI

Rozmowa dr Ewą Tokarczyk z Zakładu
Psychologii Transportu i Fizjologii
w Instytucie Transportu
Samochodowego

Dlaczego, mimo działań represyjno-karnych, ale
również edukacyjnych, nietrzeźwi kierowcy
siadają za kierownicą? Czy są aż tak
nieprzemakalni, czy też wynika to z innych
powodów?

– Na uczy li śmy się mó wić o nie trzeź wych kie -

row cach jak o jed nej po pu la cji. Tym cza sem 

ma my do czy nie nia aż z pię cio ma róż ny mi gru-

pa mi osób za trzy ma nych za pro wa dze nie po jaz -

dów pod wpły wem al ko ho lu. Mó wią o tym ba da -

nia, tak że te, któ re prze pro wa dzi li śmy w na szej

pla ców ce.

Ko go one ob ję ły? 
– Prze ba da li śmy trzy ka te go rie osób. Pierwsza

to za trzy ma ni za kie ro wa nie w sta nie nie trzeź wo -

ści i ci, któ rych Po li cja skie ro wa ła na ba da nia psy -

cho lo gicz ne – ta ki obo wią zek na kła da usta wa

o kie ru ją cych po jaz da mi. Druga kategoria to od -

by wa ją cy ka rę po zba wie nia wol no ści za kie ro wa -

nie po jaz da mi, bę dąc w sta nie nie trzeź wo ści –

a więc w wa run kach re cy dy wy al bo po peł nie nia

prze stęp stwa. Wreszcie trzecia – „za wsze trzeź wi

za kie row ni cą” – tak umow nie na zy wa my tych,

któ rzy de kla ru ją, że ni gdy po al ko ho lu nie sia da -
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ją za kie row ni cą. W tym przy pad ku, aby ob raz nie zo stał

za fał szo wa ny, każ de oświad cze nie mu sia ło zo stać po -

twier dzo ne pi sem nie przez dwie in ne oso by. U wszyst -

kich ba da nych bra li śmy pod uwa gę róż ne ce chy

oso bo wo ścio we, w tym głów nie: ten den cję do za cho wań

ry zy kow nych w róż nych sy tu acjach ży cio wych; ten den -

cję do za cho wań ry zy kow nych w ru chu dro go wym; sto su -

nek do spo ży wa nia al ko ho lu – czy jest roz sąd ny,

od po wie dzial ny, doj rza ły, czy też ry zy kow ny, pro ble mo -

wy, a więc da ją cy praw do po do bień stwo uza leż nie nia. 

I wy ło ni li ście pięć grup. Czym cha rak te ry zu je się każ da
z nich? 

– Do pierw szej za li czy li śmy oso by, u któ rych kie ro wa -

nie w sta nie nie trzeź wym by ło za cho wa niem in cy den tal -

nym. Nie stwier dzi li śmy u nich czyn ni ków ry zy ka, ma ją

wy star cza ją co ukształ to wa ne czyn ni ki chro nią ce. Ich po -

stę po wa nie by ło efek tem bez re flek syj no ści, naj czę ściej

dzia ła li nie świa do mie, pod wpły wem emo cji lub bra ku

szcze gól nej wie dzy o spa la niu al ko ho lu przez or ga nizm.

Ist nie je małe praw do po do bień stwo, że te oso by po now -

nie po al ko ho lu sią dą za kie row ni cą.

Dru gą gru pę sta no wią ci, u któ rych wpraw dzie nie wy -

stę pu je czyn nik ry zy ka, ale nie

do koń ca ma ją wy kształ co ne czyn -

ni ki ha mu ją ce, a wśród nich te,

któ re po zwa la ją być aser tyw nym.

Są ule gli, po dat ni na kom pro mis.

Ma ją ni ską sa mo oce nę i du że za -

po trze bo wa nie na apro ba tę spo -

łecz ną. Za wsze twier dzą, że win ni

są in ni, gdyż na mó wi li ich do pro -

wa dze nia po jaz du.

Ko lej na gru pa to oso by z ten -

den cją do za cho wań ry zy kow nych

w róż nych sy tu acjach, w tym rów -

nież w ru chu dro go wym. Ma ją

niski po ziom lę ku i du że za po trze -

bo wa nie na sty mu la cję – kie ro wa -

nie w sta nie nie trzeź wym

po pro stu ich krę ci. Bra ku je im czyn ni ków ha mu ją cych –

po czu cia od po wie dzial no ści, sza cun ku dla norm i za -

sad, ła mią je w róż nych dzie dzi nach, naj czę ściej jed nak

w ru chu dro go wym. Oso by z tej gru py nie ma ją pro ble -

mu al ko ho lo we go. Po ja wia on się w gru pie czwar tej,

czy li u osób z syn dro mem za cho wań ry zy kow nych. Po -

za tym bra ku je im czyn ni ków chro nią cych lub ma ją je

sła bo roz wi nię te. Ist nie je du że praw do po do bień stwo,

że w przy szło ści po now nie usią dą za kie row ni cą, bę dąc

pod wpły wem al ko ho lu. I wresz cie pią ta gru pa – oso by

o zdia gno zo wa nym syn dro mie za cho wań ry zy kow nych,

któ re, bę dąc w sta nie nie trzeź wym, już wie lo krot nie

pro wa dzi ły po jazd. Ich stan nie trzeź wo ści łą czy się

z za cho wa nia mi aspo łecz ny mi czy prze stęp czy mi.

Każ da z tych grup wy ma ga in nych od dzia ły wań?
– Oczy wi ście, bo tyl ko wte dy są one sku tecz ne. Nie -

ste ty, u nas w ogó le nie bie rze się pod uwa gę ad re sa ta,

wszyst kich wrzu ca do jed ne go wor ka, a po tem jest wiel -

kie zdzi wie nie, że mi mo pro wa dzo nych ak cji, ape li, kam -

pa nii wzra sta licz ba kie row ców jeż dżą cych w sta nie

nie trzeź wym. A prze cież naj pierw na le ży po sta wić dia -

gno zę, a do pie ro póź niej pod jąć od po wied nie dzia ła nia.

Te, któ re po dej mo wa ne są wo bec osób z pierw szej gru py

– czy li edu ka cja na te mat czyn ni ków wpły wa ją cych

na tem po spa la nia al ko ho lu we krwi – są nie wy star cza ją -

ce dla tych z dru giej. Im po trzeb ne są już ele men ty 

psy cho edu ka cji – osłabić bądź wyeliminować czyn ni ki 

ry zy ka, a wzmocnić czyn ni ki chro nią ce. Po dob nie na le ży

dzia łać w sto sun ku do kie row ców z trze ciej gru py. Ale już

wo bec osób, któ re ma ją pro blem al ko ho lo wy lub są uza -

leż nio ne od al ko ho lu, czy li z czwar tej i pią tej gru py, edu -

ka cja, psy cho edu ka cja, re edu ka cja nie wy star czą.

Ko niecz ne jest wpro wa dze nie rów nież dzia łań re so cja li -

za cyj nych, a w przy pad ku uza leż nie nia, skie ro wa nie

na le cze nie. 

W ustawie o kierujących pojazdami jest zapis
o obowiązkowych kursach reedukacyjnych z zakresu
problematyki przeciwalkoholowej dla osób, które
kierowały pojazdami, będąc w stanie nietrzeźwości. 

– Za ję cia ma ją pro wa dzić Wo je wódz kie Ośrod ki Ru chu

Dro go we go, a bę dą na nie kie ro wa ne oso by, u któ rych

stwier dzo no od 0,2 do 0,5 pro mi la al ko ho lu, a tak że

od 0,5 pro mi la wzwyż. To ol brzy mia po pu la cja! Mi ni ster

zdro wia ma okre ślić pro gramy

szko leń – nie wia do mo, czy bę -

dzie jeden czy kilka i czy będą

one ad re so wa ne do po szcze gól -

nych grup – a tak że wy so kość

opła ty po no szo nej przez kie row -

ców. Zgod nie z art. 105 ust. 5

pkt 2 usta wy o kie ru ją cych po jaz -

da mi (Dz.U. z 2011 r., nr 30,

poz. 151. Da ta wej ścia w ży cie 11

lu te go 2012 r. – red.), nie mo że

ona prze kro czyć 500 zło tych.

Mam spo re wąt pli wo ści, czy za tę

kwo tę uda się zre ali zo wać efek -

tyw ne programy. Z do świad czeń

kra jów, gdzie pro gra my ta kie są

re ali zo wa ne, wy ni ka, że szko le nie

po win no trwać 18 go dzin i być roz ło żo ne na sześć ty go -

dni. Tyl ko wte dy jest sku tecz ne.

Wszyst kie dzia ła nia: pro gra my pro fi lak tycz ne, kam pa -

nie, ak cje itp. po win ny pod le gać oce nie. Nie ste ty, u nas

nikt te go nie ro bi, nie wia do mo więc, któ re z nich są

mniej, a któ re bar dziej sku tecz ne. 

Czy nie jest tak, że nasze społeczeństwo po cichu
przyzwala nietrzeźwym na kierowanie pojazdami, a gdy
zostaną zatrzymani, nawet im współczuje?

– To ra czej błęd na te za. Ge ne ral nie nie ma spo łecz ne -

go przy zwo le nia. Bra ku je nam na to miast wie dzy, jak sku -

tecz nie po stę po wać, by nie do pu ścić nie trzeź we go

za kie row ni cę. Cie szy mnie, gdy sły szę od po li cjan tów,

że do sta ją co raz wię cej po wia do mień o nie trzeź wych

za kie row ni cą. To zna czy, że spo łe czeń stwo za czy na od -

dzie lać po ję cie do no su od pra wi dło wej po sta wy oby wa -

tel skiej.

Dziękuję za rozmowę.
GRA ŻY NA BAR TU SZEK

zdj. An drzej Mi tu ra

PROWOKACJE Pĳani kierowcy POLICJA 997       listopad 2011 r.32

– Niestety, u nas w ogóle nie bierze się
pod uwagę adresata, wszystkich wrzuca

się do jednego worka, a potem jest wielkie
zdziwienie, że mimo prowadzonych akcji,
apeli, kampanii wzrasta liczba kierowców

jeżdżących w stanie nietrzeźwym.
A przecież najpierw należy postawić
diagnozę, a dopiero później podjąć

odpowiednie działania.

t
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P rzed sta wi cie le pol skiej Po li cji peł nią funk cję li de -

rów eks per tów w dwóch ob sza rach: SIS/SI RE NE

oraz współ pra ca po li cyj na. W każ dej mi sji ewa lu -

acyj nej bio rą udział przed sta wi cie le po szcze gól nych

państw człon kow skich stre fy Schen gen oraz re pre zen tan -

ci Ko mi sji Eu ro pej skiej i Se kre ta ria tu Ge ne ral ne go Ra dy

UE. W za leż no ści od ro dza ju mi sji w jej skład wcho dzi

od 6 do 8, a na wet kil ku na stu eks per tów. Na cze le każ -

dej mi sji ewa lu acyj nej stoi tzw. le ading expert, czy li li der

wszyst kich eks per tów bę dą cych w skła dzie mi sji. Zwy -

cza jo wo li de rem eks per tów jest przed sta wi ciel pań stwa

spra wu ją ce go ak tu al nie pre zy den cję w Ra dzie UE. 

PRO CE DU RA
Oce nie pod da wa ne są wszel kie aspek ty wdra ża nia do rob ku

praw ne go Schen gen oraz re ko men da cje z wcze śniej szych

mi sji ewa lu acyj nych. Przed sta wi cie le państw ewa lu owa -

nych przy go to wu ją pre zen ta cje mul ti me dial ne o te ma ty ce

bę dą cej w za in te re so wa niu da nej mi sji, np. do ty czą ce funk -

cjo no wa nia SI RE NE czy sto so wa nia środ ków kom pen sa -

cyj nych (po ścig trans gra nicz ny, ob ser wa cja trans gra nicz na,

wspól ne pa tro le czy cen tra współ pra cy po li cyj nej i cel nej).

Or ga ni zu ją też wi zy ty w tych jed nost kach i ko mór kach po -

li cji, któ re wy ko nu ją za da nia z tym zwią za ne, aby po ka zać

prak tycz ne sto so wa nie prze pi sów Schen gen i UE. Po zwa -

la to eks per tom na usta le nie, czy teo ria prze ka za na pod -

czas pre zen ta cji ma swo je od zwier cie dle nie w prak ty ce.

Uzy ska ne in for ma cje eks per ci we ry fi ku ją pod czas roz mów

z pra cow ni ka mi wy ko nu ją cy mi za da nia z za kre su współ pra -

cy po li cyj nej, np. wy mia ny in for ma cji. Źró dłem wie dzy jest

dla eks per tów rów nież szcze gó ło wy kwe stio na riusz, któ ry

wy peł nia ją pań stwa ewa lu owa ne.

W cza sie trwa nia mi sji eks per ci pod wo dzą li de ra oraz

z po mo cą do świad czo ne go pra cow ni ka Se kre ta ria tu Ge ne -

ral ne go Ra dy Unii Eu ro pej skiej przy go to wu ją wstęp ną wer -

sję ra por tu, tzw. draft. Mu si on za wie rać szcze gó ło we

in for ma cje do ty czą ce sta nu wdro że nia za rów no do rob ku

praw ne go Schen gen (Acqu is Schen gen), jak rów nież re ko -

men da cji z po przed niej mi sji ewa lu acyj nej. Oce nie pod le -

ga rów nież wdra ża nie naj lep szych prak tyk. Kon klu zje

za war te w ra por cie mu szą wy ni kać z opi sa ne go sta nu fak -

tycz ne go. Tak opra co wa ny ra port, po po praw kach ję zy ko -

wych i osta tecz nych uwa gach wszyst kich eks per tów, tra fia

do pań stwa, któ re by ło ewa lu owa ne, w ce lu je go ana li zy

i prze ka za nia ewen tu al nych uwag i ko men ta rzy. Moż li we

jest zor ga ni zo wa nie spo tka nia eks per tów z przed sta wi cie -

la mi pań stwa ewa lu owa ne go w ce lu omó wie nia szcze gó łów

ra por tu i do ko na nia zmian. 

Po za koń cze niu prac ra port jest pre zen to wa ny przez 

eks per ta wio dą ce go na po sie dze niu Gru py Ro bo czej 

Mi sje ewa lu acyj ne
Jednym z zadań Policji podczas prezydencji Polski w Radzie Unii
Europejskiej jest prowadzenie misji ewaluacyjnych Schengen
w innych państwach członkowskich strefy Schengen. 

Pod czas pol skiej pre zy den cji prze pro wa dzo ne by ły i pla no wa ne są
na stę pu ją ce mi sje ewa lu acyj ne:

SIS/SI RE NE
• Liech ten ste in (4–7 wrze śnia) – li der eks per tów kom. Bo gu sław Koł dys,
• Por tu ga lia (26–30 wrze śnia) – li der eks per tów Piotr Ko wal ski,
• Hisz pa nia (24–28 paź dzier ni ka) – li der eks per tów kom. Bo gu sław Koł dys.

Współ pra ca po li cyj na
• Da nia i Fin lan dia (26 czerw ca – 2 lip ca) – li der eks per tów pod insp. An -
drzej Za wadz ki,
• Is lan dia (7–10 li sto pa da) – li der eks per tów pod insp. An drzej Za wadz ki.

Wszy scy wy mie nie ni eks per ci re pre zen tu ją Biu ro Mię dzy na ro do wej
Współ pra cy Po li cji KGP.

SchEval. Pań stwo spra wu ją ce pre zy den cję mo że zwró cić

się do pań stwa ewa lu owa ne go z proś bą o opra co wa nie 

tzw. fol low -up re port. W do ku men cie tym po win ny być

wska za ne środ ki, któ re bę dą uży te w ce lu wdro że nia 

re ko men da cji za war tych w ra por cie ewa lu acyj nym oraz

okre ślo ne ra my cza so we tych dzia łań. Moż li we jest prze -

pro wa dze nie do dat ko wej ewa lu acji, jed nak że mi sja ta po -

win na być krót sza od wła ści wej ewa lu acji, a pre zen ta cje

i prak tycz ne wi zy ty po win ny je dy nie do ty czyć wdra ża nia

re ko men da cji za war tych w ra por cie ewa lu acyj nym. 

MOŻ LI WE NIE SPO DZIAN KI
Czy mi sja ewa lu acyj na mo że mieć wpływ na pra cę tzw.

zwy kłe go po li cjan ta? Oczy wi ście. Pod czas mi sji ewa lu acyj -

nej moż li we jest prze pro wa dze nie tzw. sur pri se vi sit – nie -

spo dzie wa nej wi zy ty w ko mi sa ria cie po li cji lub każ dej

in nej jed no st ce czy ko mór ce or ga ni za cyj nej. Eks per ci 

mo gą py tać po li cjan tów o to np., co ro bią w przy pad ku tzw.

tra fie nia oso by lub przed mio tu, któ re są po szu ki wa ne

w stre fie Schen gen. Mo gą rów nież spraw dzić, jak re ali zo -

wa ne są za pi sy ka ta lo gu naj lep szych prak tyk oraz czy jest

on do stęp ny dla wszyst kich po li cjan tów w ich oj czy stym

ję zy ku. W za in te re so wa niu eks per tów bę dą też pro ce du ry

sto so wa ne pod czas po ści gu trans gra nicz ne go czy ob ser wa -

cji trans gra nicz nej oraz zna jo mość ję zy ka pań stwa są sied -

nie go przez funk cjo na riu szy cen trum współ pra cy po li-

cyj nej i cel nej. 

Cho ciaż te mat mi sji ewa lu acyj nych wy da je się od le gły

i mgli sty, to mo że  do ty czyć każ de go z nas. Udział przed -

sta wi cie li pol skiej Po li cji w tych przed się wzię ciach pod -

no si zna cze nie Pol ski na are nie mię dzy na ro do wej. Po zwa la

tak że na zdo by cie do świad czeń, któ re po win ny być wy ko -

rzy sta ne pod czas ko lej nych ewa lu acji w Pol sce (2012

– współ pra ca po li cyj na, 2013 – SIS/SI RE NE). Umoż li wia

rów nież wła ści we wdra ża nie re ko men da cji opi sa nych w ra -

por tach z po przed nich mi sji ewa lu acyj nych.

ANDRZEJ ZAWADZKI
naczelnik Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP
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A n kie ta mia ła zba dać, jak funk cjo nu je ko mu ni ka cja

we wnętrz na w ko men dach miej skich, po wia to wych

i re jo no wych zda niem kie row ni ków tych jed no stek

or ga ni za cyj nych. Za le ża ło nam, by re spon den ci okre śli li,

ja kie in stru men ty ko mu ni ka cji we wnętrz nej są wy ko rzy -

sty wa ne w ich jed nost kach i ja kie pod mio ty uczest ni czą

w pro ce sie wy mia ny in for ma cji. Ko men dan ci mie li też

wska zać pro ble my, ja kie naj czę ściej po ja wia ją się w pro -

ce sie ko mu ni ko wa nia się. Chcie li śmy tak że po znać ich

po my sły na uspraw nie nie ko mu ni ka cji we wnętrz nej. Ba -

da nie by ło re ali zo wa ne me to dą CA WI (Com pu ter As si -

sted Web In te rviews) – re spon den ci wy peł nia li an kie tę

on -li ne, co gwa ran to wa ło im ano ni mo wość.

OD PRA WY I... OD PRA WY
Wy ni ki wska zu ją, że w pro ce sie ko mu ni ko wa nia się ko -

men dan ci wy ko rzy stu ją przede wszyst kim od pra wy służ -

bo we. Z te go na rzę dzia ko mu ni ka cji we wnętrz nej

sze fo wie ko mend po wia to wych, miej skich i re jo no wych

nie tyl ko ko rzy sta ją naj czę ściej, ale uzna ją je też za naj -

bar dziej sku tecz ne. Od pra wy służ bo we są dla nich rów -

nież oka zją (czę sto je dy ną), by prze ka zać pod wład nym

in for ma cje o wy da rze niach istot nych dla funk cjo no wa nia

Po li cji. 

Tak du ża po pu lar ność od praw służ bo wych z jed nej

stro ny nie dziwi. Wszak z uwa gi na spe cy fi kę na szej for -

ma cji od pra wy wy ko rzy sty wa no w Po li cji od za wsze. Ale

za sta na wia fakt, że in ne in stru men ty ko mu ni ka cji we -

wnętrz nej al bo nie są przez ko men dan tów w ogó le wy -

ko rzy sty wa ne, al bo sto so wa ne są zbyt rzad ko. Od pra wy

służ bo we nie mo gą być je dy nym spo so bem ko mu ni ko wa -

nia się w or ga ni za cji, gdyż ko mu ni ka cja we wnętrz na opar -

ta wy łącz nie na ta kim in stru men cie ni gdy nie bę dzie

w peł ni efek tyw na. Ko men dan ci, wy ko rzy stu jąc od pra wy,

w prze wa ża ją cej więk szo ści nie po szu ku ją już in nych roz -

wią zań, by prze ka zy wać waż ne in for ma cje i sku tecz nie

ko mu ni ko wać się z pod wład ny mi. Zda niem wie lu z nich

re me dium na wszel kie nie do sko na ło ści w prze pły wie in -

for ma cji jest… zwięk sze nie licz by od praw służ bo wych.

War to w tym miej scu jesz cze raz pod kre ślić, że od pra wa

jest waż nym na rzę dziem ko mu ni ka cji we wnętrz nej, ale

nie mo że być je dy nym in stru men tem w pro ce sie sku -

tecz ne go i efek tyw ne go ko mu ni ko wa nia się w jed no st ce.

BO IN TER NET BYŁ ZE PSU TY
Z an kie ty wy ni ka rów nież, że plot ka na dal jest pod sta -

wo wym źró dłem in for ma cji w jed nost kach. Na du żą ro lę

plot ki, ja ko naj więk szą prze szko dę w ko mu ni ka cji 

we wnętrz nej, wska zał aż co dru gi an kie to wa ny. Jest to

waż ny sy gnał dla wszyst kich, któ rzy w pro ce sie ko mu ni -

ko wa nia się wy stę pu ją w ro li nadaw ców, że ko niecz na jest

ich ak ty wi za cja po to, by od bior ca uzy skał peł ną in for ma -

cję z wia ry god ne go źró dła. 

Trze ba też zwró cić uwa gę, że po nad po ło wa uczest ni -

czą cych w ba da niu ko men dan tów prze ka zu je in for ma cję

o bra ku od po wied nich na rzę dzi ko mu ni ka cji – sprzę tu

kom pu te ro we go, do stę pu do in ter ne tu/in tra ne tu oraz

od po wied nie go opro gra mo wa nia. Zda niem an kie to wa -

nych do stęp do ta kich in stru men tów w naj więk szym

stop niu przy czy nił by się do uspraw nie nia ko mu ni ka cji

we wnętrz nej.

Do stęp do pocz ty elek tro nicz nej, in tra ne tu czy new -

slet te ra z pew no ścią mo że uspraw nić pro ces wy mia ny in -

for ma cji mię dzy człon ka mi or ga ni za cji. Nie moż na jed nak

zgo dzić się z twier dze niem, że za pew nie nie od po wied -

nie go sprzę tu roz wią że wszyst kie pro ble my i zli kwi du je

wszel kie ba rie ry ko mu ni ka cyj ne. Uczest ni ka mi pro ce su

ko mu ni ko wa nia za wsze są lu dzie, a kom pu ter, faks czy

te le fon to tyl ko na rzę dzia, któ re ma ją po móc w spraw -

niej szym prze pły wie in for ma cji. Brak od po wied nie go

sprzę tu nie zwal nia nadaw ców z obo wiąz ku do star cze nia

od bior cy peł nej i wia ry god nej in for ma cji. Wy mu sza tyl ko

sto so wa nie in nych, być mo że licz niej szych i bar dziej zróż -

ni co wa nych, ale rów nie sku tecz nych in stru men tów.

Nie mal wszy scy re spon den ci (99,4 proc.) do strze ga ją

zna cze nie ko mu ni ka cji we wnętrz nej dla pra wi dło we go

funk cjo no wa nia jed nost ki. Pra wie wszy scy twier dzą też, że

ro la ko mu ni ka cji we wnętrz nej zwięk szy ła się w ostat nim

cza sie. Wie lu ko men dan tów do strze ga też po trze bę po głę -

bia nia wie dzy na te mat ko mu ni ko wa nia się w or ga ni za cji. 

Cykl ar ty ku łów, któ ry pu bli ku je my od kil ku mie się cy,

ma na ce lu przy bli że nie te ma ty ki sku tecz ne go ko mu ni -

ko wa nia się w or ga ni za cji. War to pa mię tać, że dzie le nie

się z dru gą oso bą wie dzą i in for ma cją jest do wo dem sza -

cun ku dla od bior cy.

nadkom. dr SŁAWOMIR WEREMIUK
pełnomocnik komendanta głównego Policji

ds. komunikacji wewnętrznej

TYLKO SŁUŻBA Komunikacja wewnętrzna (7) POLICJA 997       listopad 2011 r.34

Komunikacja wewnętrzna
oczami komendantów
Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji wewnętrznej są
odprawy służbowe i indywidualne spotkania kierownictwa
z podwładnymi, a podstawowym źródłem informacji w jednostce
– plotka. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej w lipcu 2011
roku wśród wszystkich komendantów miejskich, powiatowych
i rejonowych Policji. Rezultaty badania utwierdzają
w przekonaniu, jak bardzo potrzebne jest popularyzowanie
wiedzy na temat komunikacji wewnętrznej w Policji.
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POLICYJNY PITAWAL Napadali, torturowali, zabĳali POLICJA 997       listopad 2011 r.36

R an kiem, 5 lu te go 1922 r., war szaw ski Urząd Śled czy otrzy mał

krót ki te le fo no gram z Ko men dy Po wia to wej Po li cji Pań stwo -

wej w Pia secz nie o ma ka brycz nej zbrod ni w do mu mły na rza

Sta ni sła wa Re gla we wsi Sko li mów (dziś dziel ni ca Kon stan ci na), do -

ko na nej przez pię ciu nie zi den ty fi ko wa nych ban dy tów. Przy by ła na

miej sce eki pa, wzmoc nio na po go to wiem re zer wy po li cji, zna la zła

zwło ki 58-let nie go An to nie go Re gla, bra ta wła ści cie la mły na; 19-let -

niej Zo fii Re glów ny, cór ki mły na rza, dwóch za trud nio nych tam ro -

bot ni ków: 42-let nie go Pio tra Wi niar ka i 44-let nie go Mi cha ła

Orze chow skie go, oraz 42-let nie go Alek san dra (Wa len te go?) Kra -

szew skie go, ko mi nia rza z Pia secz na. Zwło ki Re gla i je go bra ta ni cy

no si ły śla dy tor tur. Męż czy zna miał po ła ma ne rę ce i no gi oraz licz ne

ra ny po sil nych ude rze niach na ca łym cie le. Śmierć na stą pi ła w wy -

ni ku po strza łu w gło wę. Nad mło dą ko bie tą rów nież się znę ca no,

bĳąc ją gru bym ki jem i krze słem, na jej rę kach wid nia ły też śla dy

kłu cia no żem lub szty le tem. Na ko niec dwu krot nie strze lo no jej

w gło wę. Po zo sta łe ofia ry uśmier co no w ta ki sam spo sób. Za bój cy

naj praw do po dob niej nie chcie li zo sta wiać świad ków zbrod ni.

CU DEM PRZE ŻY LI
O szczę ściu gra ni czą cym z cu dem mo gli mó wić in ni uczest ni cy sko -

li mow skiej tra ge dii: 25-let ni An to ni Ma łek, stu dent pra wa UW, ko -

re pe ty tor dzie ci Re glów, ra nio ny czte re ma ku la mi: w gło wę, ło pat kę,

pra wą rę kę i le wą no gę, upadł na pod ło gę i udał nie ży we go; 9-let ni

He nio Re giel, ukry ty pod łóż kiem przez go spo się Ma rię Bła cho wi -

czo wą, otrzy mał po strzał w szczę kę; 11-let nia Iren ka Re giel, przy kry -

ta pie rzy ną, po zo sta ła nie zau wa żo na przez mor der ców, oraz

wspo mnia na już Ma ria Bła cho wi czo wa, któ rej uda ło się ukryć naj -

pierw pod łóż kiem, a na stęp nie uciec na strych.

Z ze znań ura to wa nych ofiar na pa du śled czy od two rzy li prze bieg tra -

gicz ne go so bot nie go wie czo ru, 4 lu te go 1922 r. Co cie ka we, już w nie -

speł na 24 go dzi ny póź niej „Ku rier War szaw ski” w swym po ran nym

wy da niu w szcze gó łach opi sy wał sko li mow ską zbrod nię, nie przej mu -

jąc się wca le do brem do pie ro co wsz czę te go śledz twa. W re la cji sto -

łecz nej bul wa rów ki prze bieg zda rzeń był na stę pu ją cy: Oko ło go dzi ny
dzie wią tej wie czo rem, gdy słu żą ca Ma ria Bła cho wi czo wa za ję ta by ła my -
ciem na czyń po ko la cji, przez okno od po dwó rza pa dło kil ka kul od strza -
łów re wol we ro wych, po czem ban dy ci wy ła ma li po dwój ne okna i wtar gnę li
do kuch ni. Prze ra żo na słu żą ca ucie kła z kuch ni do sy pial ni i ukry ła się
pod łóż kiem, po cią ga jąc za so bą syna Re glów, Hen ry ka. Po zo sta li do mow -
ni cy, za sko cze ni tak znie nac ka, nie zdą ży li się ukryć lub wsz cząć alar mu,
gdyż ban dy ci, strze la jąc na oślep raz po raz, po wa li li ich na zie mię, po czem
za czę li się znę cać w nie mi ło sier ny spo sób nad ran ny mi lub ko na ją cy mi,
za da jąc im razy krze sła mi, du bel tów ką i gru bym ki jem tak sil nie, że
wszyst kie te przed mio ty po ła ma li w ka wał ki.

Na od głos pierw szych strza łów i krzyk na pad nię tych wpadł do miesz -
ka nia ko mi niarz z mio tłą i sznu ra mi (Alek san der Kra szew ski), któ ry
znaj do wał się w są sied niej pie kar ni. Zbrod nia rze rów nież po chwy ci li go
i nie zwa ża jąc, że bła gał ich na klęcz kach o da ro wa nie ży cia ze wzglę -

Zbrodnia skolimowska
To jedna z najokrutniejszych zbrodni popełnionych na Mazowszu w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę

niepodległości. Bandyci z zimną krwią zastrzelili pięć osób, niektóre bestialsko torturując. 
Dwie kolejne ofiary ciężko okaleczyli.

du na żo nę i czwo ro dzie ci, kil ko ma strza ła mi po wa li li go tru pem
na miej scu. W przy le głym do mły na po ko ju znaj do wa ło się dwóch ro -
bot ni ków (Piotr Wi nia rek i Mi chał Orze chow ski). Ban dy ci sto ją cy na
cza tach spo strze gli ich i pod groź bą re wol we rów przy pro wa dzi li do sy -
pial ni (…), gdzie bez skru pu łów ich za strze li li.

Do biw szy tor tu ro wa nych, ban dy ci splą dro wa li dom. Zra bo wa li

m.in. mi lion ma rek, bi żu te rię, 150 srebr nych ru bló wek i zło ty ze ga -

rek, po czym – oko ło godz. 22 – ucie kli, sły sząc nad jeż dża ją cy z War -

sza wy po ciąg. Nim wła śnie wró ci li do do mu mał żon ko wie Sta ni sław

i Ma ria Re glo wie, wła ści cie le mły na. 

PIERW SZE USTA LE NIA
Po li cja na miej scu tra ge dii zja wi ła się do pie ro po kil ku go dzi nach,

oko ło 3.00 w no cy, co wy klu cza ło ja ki kol wiek bez po śred ni po ścig za

zbrod nia rza mi. Ten fakt spo tkał się z ostrą kry ty ką ów cze snej pra sy,

bo z Pia secz na do Sko li mo wa jest za le d wie kil ka ki lo me trów. A tłu -

ma cze nia przed sta wi cie li re sor tu, że funk cjo na riu sze na miej sce wy -
pad ku (?) mu sie li udać się po czę ści pie szo, po czę ści koń mi (…), bo
po li cja po wia to wa nie po sia da ła twej lo ko mo cji, a po ste run ki apa ra tów
te le fo nicz nych, w tym kon kret nym przy pad ku za brzmia ły ma ło prze -

ko nu ją co.

Wła dze cen tral ne – ape lo wał „Ku rier War szaw ski” – win ny zwró cić
na to uwa gę i wszel kie bra ki usu nąć. Ina czej wal ka z ban dy ty zmem
w oko li cach War sza wy, któ re tak czę sto sta ją się te re nem ope ra cji ban dyc -
kich, bę dzie bar dzo sła bą.

Po na gle ni pra so wą kry ty ką funk cjo na riu sze śled czy ostro za bra li

się do ro bo ty. W te ren ru szy ły pod od dzia ły po li cjan tów i wy wia dow -

ców z za da niem zna le zie nia ja kie goś punk tu za cze pie nia. Dla nad zo -

ru ją cych śledz two: ko men dan ta sto łecz nej PP insp. Jó ze fa

Si kor skie go, na czel ni ka Urzę du Śled cze go nad kom. So nen ber ga

i jego za stęp cy kom. Lu dwi ka Kur na tow skie go oraz sę dzie go śled -

cze go XVI okrę gu Świąt kow skie go, ra bun ko wy mo tyw zbrod ni nie

ule gał wąt pli wo ści. Po twier dzi ły to zresz tą pierw sze po li cyj ne usta -

le nia.

Oka za ło się, że tra gicz ne go so bot nie go wie czo ru na pad na dom

Re glów nie był je dy ny w Sko li mo wie. Dwie go dzi ny wcze śniej ci sa -

mi ban dy ci wtar gnę li do wil li „Zo fiów ka”, na le żą cej do zna ne go war -

szaw skie go ban kie ra Fa bia na Flau ma. Po ster ro ry zo wa niu

do mow ni ków bro nią, skrę po wa niu ich oraz za mknię ciu w piw ni cy,

ban dy ci ogo ło ci li swe ofia ry z pie nię dzy i kosz tow no ści na bli sko pół

mi lio na ma rek. Do wła ści cie la wil li dzień wcze śniej przy je cha ła ro -

dzi na z Ame ry ki i pro wa dzą cy śledz two za ło ży li, że to wła śnie ten

fakt naj praw do po dob niej był po wo dem na pa du na Flau mów. Jak się

oka za ło, mie li ra cję.

PO NIT CE…
Ban dy ci nie po zo sta wi li na miej scu zbrod ni żad nych śla dów, któ re

po zwo li ły by na ich szyb ką iden ty fi ka cję. Dla po li cji ozna cza ło to ko -

niecz ność wzmoc nie nia pra cy ope ra cyj nej. Ko men dant sto łecz nej PP
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ze swej pu li prze zna czył 250 tys. ma rek na gro dy za in for ma cję mo -

gą cą przy czy nić się do uję cia opraw ców.

Li czo no też na ze zna nia świad ków, któ rzy prze ży li ma sa krę.

Zwłasz cza na re la cję stu den ta An to nie go Mał ka, któ ry sta nął oko

w oko z ban dy ta mi. Kie dy po kil ku dniach stan je go zdro wia uległ

po pra wie, prze słu cha no go w szpi ta lu. Ma łek do syć do kład nie opi sał

dwóch na past ni ków. Ich ry so pi sy wy da ły się po li cjan tom zna jo me,

pa so wa ły do bra ci Wa len te go i Teo do ra Gó ral skich, war szaw skich

ban dzio rów sły ną cych ze szcze gól ne go okru cień stwa. Przy pi sy wa no

im oko ło 50 na pa dów ra bun ko wych, tor tu ro wa nie ofiar i kil ka za -

bójstw. By li ści ga ni li sta mi goń czy mi w ca łej Pol sce, ale nikt nie wie -

dział, gdzie się ukry wa ją. Na wszel ki wy pa dek in wi gi lo wa no więc ich

ko chan ki.

Pro wa dzą cy śledz two wy ty po wa li też gru pę ma zo wiec kich prze -

stęp ców, któ rzy nie stro ni li od mo krej ro bo ty. Skru pu lat nie spraw -

dzo no ali bi każ de go z nich, by li jed nak czy ści. Zak ty wi zo wa no też

kon fi den tów, zle ca jąc im pe ne tra cję prze stęp czych śro do wisk. Za -

da nie by ło jed no: zła pać choć by drob ny trop. 

Uda ło się to już w kil ka dni po zbrod ni. W Gro dzi sku Ma zo wiec -

kim jed ne mu z po li cyj nych wy wia dow ców do nie sio no – już po uka -

za niu się ogło sze nia o na gro dzie ko men dan ta po li cji – że nie ja ki

„Jó zek”, miej sco wy kry mi na li sta Jó zef Lau dań ski, w po ło wie stycz -

nia 1922 r. po szu ki wał za ufa nych lu dzi, zde cy do wa nych na po waż ną

ro bo tę. Ce lem miał być ja kiś ma jęt ny mły narz spod Pia secz na. W roz -

mo wie pa dły rów nież pseu do ni my or ga ni za to rów na pa du: „Siw ka”

i „Tad ka”. Wy wia dow com nie by ły one ob ce. Po słu gi wa li się ni mi

bos so wie ów cze sne go świa ta prze stęp cze go sto li cy, bra cia Gó ral scy.

FE RAL NY GRYPS
Jó zef Lau dań ski szyb ko po wę dro wał za krat ki. Wraz z nim w aresz -

cie Urzę du Śled cze go zna la zła się też je go ko chan ka Zo fia Ja ni szew -

ska. „Jó zek”, jak by ło do prze wi dze nia, wszyst kie mu za prze czał.

Mniej ostroż na by ła „Zo cha”. Gryps, któ -

ry w imie niu swe go ko chan ka usi ło wa ła

prze ka zać zza wię zien nych mu rów, wpadł

w rę ce śled czych. Ad re so wa ny był do

kom pa na z fe raj ny, Ta de usza Kra sno dęb -

skie go, i za wie rał proś bę o znisz cze nie 

fu trza nej czap ki, któ rą miał na gło wie

Lau dań ski w do mu mły na rza. Opi sał ją

w swych ze zna niach stu dent Ma łek.

Prze chwy ce nie gryp su by ło prze ło mo -

wym mo men tem śledz twa. Ja ko na stęp -

ne go za trzy ma no Kra sno dęb skie go. Nie

po mógł mu na wet ka ska der ski skok

z okna pierw sze go pię tra. Postrzelony

przez policjantów w rę kę wo lał już nie ry -

zy ko wać. Tra fił do aresz tu. Obaj ban dy ci

nie szli w za par te. Chcąc ra to wać wła sną

skó rę, ca łą wi nę zrzu ci li na bra ci Gó ral -

skich. Ujaw ni li też dwóch po zo sta łych

człon ków ban dy, war szaw skich kry mi na -

li stów: Ja na Gno iń skie go, ps. „Cy gan”,

oraz Bo le sła wa Ry bic kie go, ps. „Po zna -

niak”. 

Za wszyst ki mi wsz czę to ener gicz ne

po szu ki wa nia, ro ze sła no li sty goń cze,

mo bi li zo wa no taj nych współ pra cow ni -

ków. Spraw dza no każ dy sy gnał o ich 

rze ko mej lub fak tycz nej byt no ści w oko -

li cach Czę sto cho wy, Piotr ko wa, Ło dzi.

Ban dy ci by li nie uchwyt ni i wca le nie za -

mie rza li próż no wać. 6 mar ca 1922 r. do ko na li na pa du na dom mły na -

rza w Le sie wie, w po wie cie raw skim. Za bi li tam trzy oso by, ale bro -

nią cym się do mow ni kom uda ło się za strze lić jed ne go z ban dzio rów,

sa me go hersz ta Teo do ra Gó ral skie go.

KO NIEC BAN DY
Nie dłu go też cie szy li się wol no ścią „Cy gan” i „Po zna niak”. 19 mar -

ca wy pa trzy li ich na ul. Że la znej w War sza wie wy wia dow cy z eks po -

zy tu ry śled czej VI Ko mi sa ria tu PP: Ste fan Pi lar ski, Fran ci szek

Grzesz czak, Wa cław Lan ge i Wik tor Neu man. Ban dy ci kie ro wa li się

w stro nę ul. Pań skiej. Gdy skrę ci li w bra mę ka mie ni cy nr 104 – pi sał

„Ku rier War szaw ski” – wy wia dow cy wbie gli za ni mi. Gno iń skie go zdo -
ła no od ra zu roz bro ić, Ry bic ki zaś wy cią gnął re wol wer sys te mu
„Mauser” (du że go ka li bru) i wy strze lił do jed ne go z wy wia dow ców, lecz
chy bił. Gdy pró ba roz bro je nia i wzię cia ban dy ty żyw cem nie uda ła się,
wy wia dow ca, do któ re go był skie ro wa ny strzał, wy ce lo wał do zbó ja
i wy strze lił. Ku la ugo dzi ła go w gło wę i ran ny w kil ka mi nut zmarł.
Pod czas wy mia ny strza łów za błą ka ną ku lą ban dy ty zo stał ran ny
w nogę prze cho dzień Sta ni sław Wi tas (Lesz no 112), któ re go opa trzył
lekarz po go to wia.

Za trzy ma ny Gno iń ski przy znał się do udzia łu w zbrod ni czym na -

pa dzie na dom Re glów. Ze znał, że ini cja to rem na pa du był Ta de usz

Kra sno dęb ski, któ ry do wie dział się o za moż nym mły na rzu od swe go

bra ta, miesz kań ca Sko li mo wa. Na py ta nie, kto tor tu ro wał i za bi jał

nie win ne ofia ry, od po wie dział, że bra cia Gó ral scy.

Ostat ni z ban dyc kiej szaj ki, Wa len ty Gó ral ski – „Ta dek”, wpadł

w rę ce agen tów Urzę du Śled cze go w grud niu 1922 r. Mie siąc póź niej

sta nął przed są dem, a na stęp nie przed plu to nem eg ze ku cyj nym. Jego

los po dzie li li rów nież trzej kom pa ni.

JERZY PACIORKOWSKI
zdj. „Świat”
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Jak co roku w pierwszą niedzielę października odbyła
się w Nowym Jorku Parada Pułaskiego. W największym
święcie Polonii amerykańskiej wzięło w tym roku udział
czterech policjantów z Polski. 

Na Fi fth Ave nue w No wym Jor ku Po lo nu si ma ni fe sto wa li

swo je po cho dze nie i przy wią za nie do oj czy zny. Wśród

nich nie za bra kło po li cjan tów i stra ża ków z Pol ski.

A wszyst ko dla te go, że wiel ki mar sza łek 74. Pa ra dy Pu ła skie go Da -

riusz Kna pik był w Pol sce stra ża kiem i wpadł na po mysł, aby do USA

za pro sić funk cjo na riu szy z kra ju. Udział pol skich stra ża ków i po li -

cjan tów był rów nież od da niem hoł du wszyst kim, tak że ra tow ni kom,

któ rzy zgi nę li 10 lat te mu w za ma chach na WTC. 

Po li cję re pre zen to wa ło czte rech funk cjo na riu szy: nad kom. w st.

spocz. Ma rian Ma jo wicz z Pod kar pac kiej Gru py Wo je wódz kiej IPA,

asp. sztab. To masz Bem be nek z KMP w Tar no brze gu oraz asp. Ro -

bert Bob ko i mł. asp. Ro bert Ja nic ki, obaj re pre zen tu ją cy KMP

w Prze my ślu. 

– Pod czas po by tu w Sta nach Zjed no czo nych mie li śmy tak że 

moż li wość zwie dzić Aka de mię Po li cyj ną w No wym Jor ku – mó wi 

asp. sztab. To masz Bem be nek. – Przy znam, że tor prze szkód dla re -

kru tów wy ma gał nie la da kon dy cji. Od wie dzi li śmy też je den z no -

wo jor skich po ste run ków, gdzie po zna li śmy spe cy fi kę służ by w du żej

me tro po lii. 

Or ga ni za to rzy i uczest ni cy pa ra dy gosz cze ni by li rów nież przez

pre zy den ta Bro okly nu Mar ty Mar ko wit za, któ ry cie pło wy po wia dał

się o pol skie go po cho dze nia miesz kań cach swo jej dziel ni cy. Wspo -

mniał też o swo ich pol skich ko rze niach. Po li cjan ci wzię li rów nież

udział w rau cie w pol skim kon su la cie w No wym Jor ku. 

Kul mi na cyj nym punk tem ich po by tu by ła oczy wi ście Pa ra da Pu ła -

skie go, po prze dzo na mszą świę tą w ka te drze św. Pa try ka. 

Pol ska pa ra da w No wym Jor ku od by wa się od 1937 r. Ge ne rał Ka -

zi mierz Pu ła ski jest bo ha te rem na ro do wym za rów no Pol ski, jak i Sta -

nów Zjed no czo nych Ame ry ki Pół noc nej, za któ rych nie pod le głość

wal czył po upad ku kon fe de ra cji bar skiej. Już w 1929 r. Se nat USA

usta no wił 11 paź dzier ni ka Dniem Pa mię ci Ge ne ra ła Pu ła skie go (Ge -

ne ral Pu la ski Me mo rial Day).

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. z archiwum Tomasza Bembenka
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Nasi w Nowym Jorku
Piąta Aleja w Nowym Jorku. Idą od lewej: Marian Majowicz, Tomasz Bembenek, Robert Janicki i Robert Bobko
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P ro blem ko niecz no ści do kład niej szej we ry fi ka cji ad re sów

miejsc, w któ rych pla no wa ne są czyn no ści zwią za ne z prze -

szu ka niem po miesz czeń i za trzy ma niem osób po dej rze wa -

nych o związ ki ze zor ga ni zo wa ną prze stęp czo ścią, po dej mo wa ny

był wie lo krot nie. Jak wia do mo, wej ścia Po li cji do po miesz czeń

przy uży ciu si ły re ali zo wa ne są w sy tu acjach, gdy po li cjan ci,

z uwa gi na od mo wę wpusz cze nia ich do po miesz czeń, zmu sze -

ni są do si ło we go po ko na nia drzwi lub okien, a tak że w sy tu -

acjach za trzy ma nia szcze gól nie nie bez piecz nych prze stęp ców

z wy ko rzy sta niem tak ty ki pod od dzia łów an ty ter ro ry stycz nych

i ele men tu za sko cze nia. Ko niecz ność pla no we go wy ko rzy sta nia

pod od dzia łów an ty ter ro ry stycz nych wy ni ka naj czę ściej z wcze -

śniej szych in for ma cji uzy ska nych w to ku śledz twa lub w ra mach

pro wa dzo nej pra cy ope ra cyj nej. 

Po li cjan ci zo bo wią za ni są, przed pod ję ciem czyn no ści za kła -

da ją cych wej ście do po miesz cze nia, do ana li zy i we ry fi ka cji ze -

bra ne go ma te ria łu do wo do we go i ope ra cyj ne go, aby nie do szło

do po mył ki. Ko niecz ne jest więc pod ję cie dzia łań ma ją cych

na ce lu bar dziej pre cy zyj ne roz po zna nie miejsc te go ro dza ju

czyn no ści, z ope ra cyj ne go jed nak punk tu wi dze nia cha rak ter re -

ali zo wa nych dzia łań opie ra się na au to ma ty zmie po dej mo wa nych

de cy zji2.

OCZY WI STA OMYŁ KA
W re ali za cji tych po stu la tów wy da ne zo sta ły Wy tycz ne nr 1 Ko -

men dan ta Głów ne go Po li cji w spra wie spo so bu po stę po wa nia
przy na pra wia niu szkód w mie niu, po wsta łych w wy ni ku si ło we go po -
ko ny wa nia przez po li cjan tów prze szkód utrud nia ją cych lub unie moż -
li wia ją cych prze pro wa dze nie czyn no ści służ bo wych3. W za ło że niach

okre ślać one ma ją spo sób po stę po wa nia przy na pra wia niu szkód

w mie niu, po wsta łych w wy ni ku si ło we go po ko ny wa nia przez po -

li cjan tów prze szkód utrud nia ją cych lub unie moż li wia ją cych prze -

pro wa dze nie czyn no ści służ bo wych w po miesz cze niu lub obiek cie

(tzw. wej ście si ło we), w sy tu acji dzia ła nia nie zgod ne go z pra wem,

w szcze gól no ści wy stą pie nia oczy wi stej omył ki przy dzia ła niu po -

li cjan tów. W de fi ni cjach le gal nych, usta la ją cych na uży tek Wy tycz -
nych, w par. 2 okre ślo no zna cze nie po ję cia oczy wi stej omył ki, czy li

sy tu acji, w któ rej po li cjan ci re ali zo wa li czyn no ści służ bo we wy ma -

ga ją ce wej ścia si ło we go, zgod nie z za twier dzo nym pla nem dzia łań

lub po sia da ną wie dzą, a re zul ta tem tych czyn no ści by ło wy rzą dze -

nie szko dy w mie niu osób po stron nych z uwa gi na nie wła ści we

miej sce do ko na nia wej ścia si ło we go. Za zna czyć przy tym na le ży,

że za sa dy Wy tycz nych sto su je się rów nież do in nych niż oczy wi sta

omył ka sy tu acji dzia ła nia nie zgod ne go z pra wem (par. 10). Za kres

przed mio to wy Wy tycz nych jest za tem bar dzo sze ro ki – ar gu ment

ce lo wo ścio wy prze pi su prze ma wia za ob ję ciem wszel kich dzia łań,

je że li tyl ko bę dą one nie zgod ne z pra wem.

Ad re sa ta mi tych wy tycz nych są naj czę ściej dwie gru py pod mio -

tów: zo bo wią za ni do na pra wie nia szko dy, czy li, w sen sie for mal -

nym, do wo dzą cy ak cją (ko or dy nu ją cy i kie ru ją cy ak cją), a w sen sie

ma te rial nym (bez po śred nie go wy ko na nia) od dzia ły GR/GSR, AT,

BOA czy w pew nym za kre sie rów nież CBŚ. Do wo dzą cym ak cją
jest po li cjant jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji pro wa dzą cej czyn -

no ści do cho dze nio wo -śled cze lub ope ra cyj no -roz po znaw cze bądź

in ne czyn no ści, ko or dy nu ją cy ca łość tych czyn no ści na miej scu

ich re ali za cji i od po wie dzial ny za ich prze pro wa dze nie, w ra mach

któ rych uzna no za ko niecz ne za sto so wa nie wej ścia si ło we go. Jest

on rów nież od po wie dzial ny za stwier dze nie, że na stą pi ła szko da

w mie niu w wy ni ku oczy wi stej omył ki (par. 3), o czym in for mu je

bez po śred nie go prze ło żo ne go i dy żur ne go wła ści wej miej sco wo

ko men dy po wia to wej (miej skiej, re jo no wej) Po li cji (par. 4.1). 

UPRAW NIE NI
Upraw nio ny mi do otrzy ma nia od szko do wa nia są oso by po szko do wa -
ne, któ re w do sta tecz ny spo sób po twier dzą ty tuł praw ny do zaj mo -

wa nia lub użyt ko wa nia po miesz cze nia lub obiek tu, do któ re go

za sto so wa no wej ście si ło we. Pod sta wą do ubie ga nia się o od szko do -

wa nie bę dą szko dy w mie niu, czy li uszko dze nie drzwi, okien lub in -

nych prze szkód oraz ich za bez pie czeń, a tak że uszko dze nie rze czy

znaj du ją cych się we wnątrz po miesz cze nia lub obiek tu, po wsta łe

bez po śred nio na sku tek wej ścia si ło we go. 

Szko dą, w pra wie cy wil nym, jest uszczer bek, któ ry na stą pił

wbrew wo li po szko do wa ne go, w praw nie chro nio nych do brach (in -

te re sach), któ ry wy ra ża się w róż ni cy po mię dzy sta nem dóbr, ja ki

ist niał i ja ki mógł by się w nor mal nej ko lei rze czy wy two rzyć, a sta -

nem, ja ki po wstał na sku tek zda rze nia wy wo łu ją ce go zmia nę w do -

tych cza so wym sta nie rze czy, z któ rym to zda rze niem usta wo daw ca

wią że po wsta nie od po wie dzial no ści od szko do waw czej4. Po ję cie

mie nia jest uży wa ne w Wy tycz nych w zna cze niu, ja kie na da je mu

ko deks cy wil ny, z tym że za wę żo ne zo sta je je go abs trak cyj ne ro zu -

mie nie do kon kret nych, fi zycz nych przed mio tów, bę dą cych ucie le -

śnie niem wła sno ści i in nych praw ma jąt ko wych o kon kret nej

war to ści eko no micz nej5. Nie jest to ka ta log enu me ra tyw nie za -

mknię ty, stąd moż na wnio sko wać, że będą to rów nież i in ne rze -

czy, jak np. zwie rzę ta, któ re w ten spo sób kla sy fi ku je ko deks

cy wil ny. 

PRO CE DU RA
Ze zda rze nia spo rzą dza na jest no tat ka służ bo wa dla kie row ni ka

tej jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji, któ rej po li cjan ci wy ko ny wa -
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li wej ście si ło we, oraz dla wła ści we go miej sco wo przed sta wi cie -

la pio nu lo gi sty ki Po li cji (par. 4.2). Dy żur ny wła ści wej miej sco -

wo ko men dy po wia to wej (miej skiej, re jo no wej) Po li cji in for mu je

o wy stą pie niu oczy wi stej omył ki kie row ni ka tej jed nost ki oraz

dy żur ne go ko men dy wo je wódz kiej lub sto łecz nej Po li cji; po wia -

da mia kie row ni ka pio nu lo gi sty ki Po li cji o ko niecz no ści skie ro -

wa nia przed sta wi cie la pio nu lo gi sty ki Po li cji na miej sce

za ist nie nia szko dy w mie niu oraz za pew nia do wo dzą ce mu ak cją

wspar cie w za kre sie tym cza so we go za bez pie cze nia po miesz cze -

nia lub obiek tu. Ozna cza to, że je że li jest to uza sad nio ne, wy -

zna cza po li cjan tów do fi zycz ne go za bez pie cze nia po miesz cze nia

lub obiek tu do cza su na pra wy znisz czo nych za bez pie czeń lub

za mon to wa nia in nych al bo pod pi sa nia ugo dy, w któ rej stro ny

zgo dzi ły się na na pra wie nie szko dy przez za pła tę od szko do wa nia

(par. 5). Pod kre śle nia wy ma ga, że czyn no ści te wy ko na ne po -

win ny zo stać nie zwłocz nie (par. 4.6).

SZA CO WA NIE I NA PRA WIA NIE SZKO DY
Wy so kość szko dy w mie niu oraz in for ma cję o prze bie gu wstęp -

nych roz mów z oso bą po szko do wa ną okre śla w no tat ce przy by ły

na miej sce zda rze nia przed sta wi ciel pio nu lo gi sty ki Po li cji

(par. 6.1). Jest ona na stęp nie, wraz z in ny mi zgro ma dzo ny mi do -

ku men ta mi w spra wie na pra wie nia szko dy, przed kła da na wraz

z opi nią do ty czą cą wy so ko ści od szko do wa nia do ak cep ta cji ko -

men dan to wi wo je wódz kie mu (sto łecz ne mu) Po li cji (par. 6.4).

Pi smo kie row ni ka pio nu lo gi sty ki Po li cji in for mu ją ce o sza cun -

ko wej wy so ko ści szko dy w mie niu oraz o pro po zy cji jej na pra -

wie nia jest prze ka zy wa ne oso bie po szko do wa nej (par. 6.5).

Na pra wie nie szko dy w mie niu na stę pu je przez za pła tę od szko -

do wa nia w wy so ko ści okre ślo nej w ugo dzie (par. 7.1). Po pod pi -

sa niu przez oso bę po szko do wa ną ugo dy w spra wie for my

i wa run ków na pra wie nia szko dy oraz od stą pie nia od dal szych

rosz czeń uzgad nia ny jest ter min na pra wie nia szko dy (par. 6.6–7).

W ra zie od mo wy pod pi sa nia ugo dy in for mu je się oso bę po szko -

do wa ną o moż li wo ści do cho dze nia rosz czeń na dro dze są do wej.

Rów nież i te czyn no ści wy ko na ne po win ny zo stać nie zwłocz nie

(par. 6.8). 

Na żą da nie oso by po szko do wa nej na pra wie nie szko dy w mie -

niu na stę pu je przez przy wró ce nie mie nia do sta nu po przed nie -

go al bo za kup mie nia ta kie go sa me go ro dza ju co mie nie

znisz czo ne – jeżeli z róż nych po wo dów przy wró ce nie mie nia

do sta nu po przed nie go jest nie moż li we lub utrud nio ne

(par. 7.2). No tat kę z tych uzgod nień przed kła da się do pod pi su

oso bie po szko do wa nej. Na pra wie nie szko dy po win no być wy ko -

na ne przez pion lo gi sty ki Po li cji (lub pod miot po za po li cyj ny)

i na stą pić nie zwłocz nie, czy li w cią gu 24 go dzin, jed nak nie póź -

niej niż w ter mi nie 72 go dzin od za war cia ugo dy z oso bą po szko -

do wa ną (par. 8.1–4). W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach,

zwłasz cza ta kich jak: ko niecz ność uży cia spe cja li stycz nych lub

trud no do stęp nych ma te ria łów, zbieg okre su na pra wie nia szko -

dy z dnia mi wol ny mi od pra cy, roz po czę cie na pra wie nia szko dy

w mie niu w spo sób, o któ rym mo wa w par. 7 ust. 2, mo że na stą -

pić w ter mi nie póź niej szym niż 48 go dzin, ale w każ dym przy -

pad ku na pra wie nie szko dy po win no na stą pić w cią gu 72 go dzin

od za war cia ugo dy z oso bą po szko do wa ną (par. 8.5). 

W przy pad ku, gdy od po wie dzial ność za wy rzą dzo ną szko dę po -

no szą te re no we ko mór ki Cen tral ne go Biu ra Śled cze go KGP lub

Biu ra Spraw We wnętrz nych KGP, roz li cze nie tych kosz tów na -

stę pu je przez wy sta wie nie no ty ob cią że nio wej kie row ni ko wi jed -

nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji, bę dą cej dys po nen tem środ ków

bu dże to wych prze zna czo nych na fi nan so wa nie tych ko mó rek.

Prze pi su te go nie sto su je się, gdy jed nost ka po no szą ca kosz ty

na pra wie nia szko dy jest jed no cze śnie dys po nen tem środ ków bu -

dże to wych prze zna czo nych na fi nan so wa nie ko mór ki or ga ni za -

cyj nej Po li cji od po wie dzial nej za pod ję te czyn no ści służ bo we.

***

Nie ne gu jąc po trze by po dej mo wa nia przez Po li cję dzia łań wy ma -

ga ją cych uży cia środ ków ko niecz nych do po wstrzy ma nia agre syw -

nych czy prze stęp nych za cho wań (zwłasz cza w sy tu acjach

eks tre mal nych!), m.in. po przez wej ścia si ło we, zwięk sza nie upraw -

nień po li cjan tów nie mo że nieść za so bą na ru sza nia praw oby wa tel -

skich6. Dla te go usta no wie nie pro ce dur, któ re moż na za sto so wać

wo bec omył ko wych wejść si ło wych, jest ze stro ny Po li cji kro kiem na

rzecz ochro ny praw czło wie ka. Na le ży mieć wszak że na wzglę dzie,

że upraw nie nia Po li cji po win ny być tak okre ślo ne, aby z jed nej stro -

ny w kon fron ta cji z prze stęp ca mi funk cjo na riu sze nie mu sie li oba -

wiać się uży cia przy słu gu ją cych im środ ków, a z dru giej – by

re spek to wa ne by ły za sa dy wy ni ka ją ce z kon sty tu cyj nej za sa dy pań -

stwa pra wa.

ALEK SAN DRA WEN T KOW SKA
autorka jest doktorem nauk prawnych; adiunktem w Instytucie Europeistyki

Uniwersytetu Jagiellońskiego; pełnomocnikiem terenowym 
Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach

1 np. skar ga na zda rze nie z 20 paź dzier ni ka 2010 ro ku skie ro wa na do Rzecz ni -

ka Praw Oby wa tel skich (da lej RPO) przez star sze mał żeń stwo za miesz ka łe we

wsi pod O., w sto sun ku do któ rych dzia ła nia pod ję li funk cjo na riu sze z od dzia -

łów an ty ter ro ry stycz nych (spra wa by ła sze ro ko re la cjo no wa na przez środ ki ma -

so we go prze ka zu).
2 Ma jąc te go świa do mość, RPO wie lo krot nie wy stę po wał z wnio ska mi, czy to

o bar dziej szcze gó ło wą ana li zę ze bra ne go ma te ria łu do wo do we go przed roz po -

czę ciem ak cji, czy też o pod ję cie dzia łań zmie rza ją cych do uła twie nia uzy ska -

nia za dość uczy nie nia i od szko do wa nia przez oso by po krzyw dzo ne w wy ni ku

po li cyj nych po my łek (któ re to roz wią za nie wy da je się je dy nym, ra cjo nal nym).

Zob. np. Wy stą pie nie ge ne ral ne RPO z 19 kwietnia 2011 roku do Ko men danta

Głów ne go Po li cji, RPO/658855/10/II/207 w spra wie nie pra wi dło wo ści pod czas

prze szu ki wa nia po miesz czeń i za trzy my wa nia przez Po li cję osób po dej rze wa -

nych o związ ki ze zor ga ni zo wa ną prze stęp czo ścią; Wy stą pie nie generalne RPO

do Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z 12 stycznia 2006 roku, RPO/522315/06/II/208.3,

w spra wie po trze by zmia ny prze pi sów o dzia ła niach ope ra cyj nych Po li cji; 

A. Wen t kow ska, Wnio ski z kon fe ren cji Kształ to wa nie gwa ran cji ochro ny praw
i wol no ści czło wie ka i oby wa te la. I Fo rum wy mia ny do świad czeń. Ka to wi ce, 
24–25 ma ja 2011 (ra port nie pu bli ko wa ny).
3 Wy tycz ne nr 1 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 28 lip ca 2011 r., Dzien nik

Urzę do wy KGP nr 6, poz. 45.
4 zob. m.in. Dy bow ski w: Ra dwań ski (red.), Sys tem pra wa cy wil ne go. Tom III.

War sza wa, 1981, s. 213–214; Z. Ra dwań ski, A. Olej ni czak, Zo bo wią za nia. Część

ogól na. 6 wyd., nb. 229; W. Cza chór ski, Zo bo wią za nia. Za rys wy kła du. War sza -

wa, 2010, s. 93; Wi śniew ski (w:) G. Bie niek, Ko men tarz do ko dek su cy wil ne go.

Księ ga trze cia. Zo bo wią za nia. War sza wa, 2011, art. 361 uw. 15, s. 71 i in ne
5 Ta kie ma te rial ne ro zu mie nie mie nia znaj du je za sto so wa nie w Wy tycz nych
w za kre sie znisz cze nia bądź uszko dze nia mie nia, do ty czą cych je dy nie kon kret -

ne go fi zycz ne go przed mio tu, ja ko fi zycz nych czyn no ści do ko na nych na okre ślo -

nym przed mio cie. Zob. Z. Wier ni kow ski, O po ję ciu mie nia w pol skim pra wie
kar nym. Stu dia Iu ri di ca XXXI/1996, s. 206; T. Dy bow ski, Ochro na wła sno ści
w pra wie cy wil nym, War sza wa 1969.
6 Wy stą pie nie ge ne ral ne RPO do Mi ni stra Spra wie dli wo ści z 4 kwiet nia 

2002 roku, RPO/400351/02/II/PS, w spra wie uży cia przez Po li cję środ ków przy -

mu su bez po śred nie go. Zob. rów. M. Dą brow ski, J. Gampf, Spraw ność do wo -
dze nia, ja ko aspekt pro ce su de cy zyj ne go w dzia ła niach pod od dzia łów zwar tych
Po li cji. Po li cja – Kwar tal nik Ka dry Kie row ni czej Po li cji, 2004, nr 175.
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VIII Mistrzostwa Policji w Biegu
Przełajowym 

Pa mię ci sier żan ta Za ło gi 
Już po raz ósmy na trak tach le śnych

w Hut kach -Kan kach za wod ni cy z ca łej Pol -

ski ry wa li zo wa li o ty tuł naj lep sze go prze ła -

jow ca wśród mun du ro wych. Na star cie bie gu 

im. sierż. Grze go rza Za ło gi sta nę ło po nad

300 osób. 

Pa nie po bie gły na dy stan sie 4, a pa no -

wie 6 km. Mło dzież ze szkół o pro fi lu po li -

cyj nym ry wa li zo wa ła na jed nej pę tli

o dłu go ści 2 km. 

Wśród pań naj lep sza oka za ła się Ewa Bug -

doł ze Stra ży Miej skiej w Gli wi cach. Dru gie

miej sce za ję ła Ma rze na Plą der ze Szko ły 

Po li cji w Ka to wi cach, a trze cie Alek san dra

Saraceń, re pre zen tu ją ca La bo ra to rium Kry mi-

na li stycz ne KSP. Wśród pa nów trium fo wał

Ma ciej Woj cie chow ski z WSPol. w Szczyt nie,

przed Jac kiem Mi chul cem z KPP w Żyw cu

i Ma te uszem Kaz kiem z WSPol. w Szczyt nie.

Wszy scy trzej pa no wie bie gli ze śred nią pręd -

ko ścią po wy żej 15 km/h w trud nym, po fał-

do wa nym te re nie le śnym. Naj lep szym mun -

du ro wym bie ga czem po wy żej 40. ro ku ży cia

zo stał Mi ro sław Nie miec z ZK w Cie szy nie.

Sre bro w tej ka te go rii wy wal czył Ma riusz 

Pa lacz z KPP w Kło buc ku, a brąz Ja nusz 

Ku rzak z Nad le śnic twa w Sie wie rzu. 

Kla sy fi ka cję dru ży no wą wy grał ze spół

WSPol. w Szczyt nie, przed te amem SG

z Kłodz ka i straż ni ka mi gra nicz ny mi z Ra ci -

bo rza. Wśród mło dzi ków naj lep szy był Pa weł

Sar na z Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych

nr 1 w Cho rzo wie. Dru gie miej sce za jął Ma -

te usz Pod sia dło z tej sa mej szko ły, a trze cie

Ra fał Su cha nek z Ze spo łu Szkół Ogól no -

kształ cą cych i Po nad gim na zjal nych w Ru dzie

Ślą skiej. Dru ży no wo naj lep sze oka za ły się 

re pre zen ta cje (ko lej no): Ze spo łu Szkół 

Ogól no kształ cą cych i Po nad gim na zjal nych

w Ru dzie Ślą skiej, Ze spo łu Szkół im. prof.

Ro ma na Gost kow skie go w Ła zach i Ze spo łu

Szkół nr 1 im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Szczyt -

nie. 

Mi strzo stwa Pol ski Po li cji w Bie gu Prze ła -

jo wym im. sierż. Grze go rza Za ło gi od by wa ją

się na duktach leśnych w je go ro dzin nej miej -

sco wo ści Hut kach -Kan kach. Grze gorz Za ło -

ga zgi nął w no cy z 9 na 10 sierp nia 2003 r.,

ści ga jąc ban dy tów. Zo stał po strze lo ny w gło -

wę. Zmarł na miej scu. Rok po je go śmier ci,

aby uczcić o nim pa mięć, ślą scy po li cjan ci

zor ga ni zo wa li pierw szy bieg w Hut kach -Kan -

kach.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

Bieg o nóż ko man do sa 
W Mi strzo stwach Pol ski Służb Mun du ro wych w Cros sie, bo od ośmiu lat ta ki sta tus ma

„Bieg o nóż ko man do sa” or ga ni zo wa ny przez Woj sko wy Klub Bie ga cza Me ta Lu bli niec,

wy star to wa ło pra wie 500 do ro słych bie ga czy, w tym 31 po li cjan tów i 5 po li cjan tek. 

Ko man do si z Lu bliń ca przy go to wa li tak że bie gi dla dzie ci i mło dzie ży. 

Wśród męż czyzn naj lep szy oka zał się Se ba stian Wą sic ki z 1. Lę bor skie go Ba ta lio nu

Zme cha ni zo wa ne go. Za nim upla so wał się Ra fał Wój cik z 12. Bry ga dy Zme cha ni zo wa nej

w Szcze ci nie. Trze cie miej sce, po dob nie jak rok te mu, za jął Ma ciej Woj cie chow ski

z WSPol. w Szczyt nie. Wśród pań pierw sze miej sce za ję ła Ewa Bug doł ze Stra ży Miej skiej

w Gli wi cach, dru gie Elż bie ta Ja rosz z Pry wat nej Agen cji Ochro ny Qu est Jelcz -La sko wi -

ce, a trze cie Alek san dra Po ni kwia z 6. Ba ta lio nu Do wo dze nia z Kra ko wa.

P. Ost. 

I Mistrzostwa Służb Mundurowych w Półmaratonie Górskim 

Pasmem Łososińskim 
24 wrze śnia br. w Li ma no wej ro ze gra no I Mię dzy na ro do wy Bieg Gór ski -An glo sa ski

„Pół ma ra ton For rest”, w ra mach któ re go od by ły się I Mi strzo stwa Służb Mun du ro wych

w Pół ma ra to nie Gór skim. 

Na star cie bie gu sta nę ło pra wie 200 za wod ni czek i za wod ni ków z kra ju i za gra ni cy, re -

pre zen tu ją cych m.in.: Po li cję, Pań stwo wą Straż Po żar ną, Woj sko Pol skie, Służ bę Wię -

zien ną, Straż Le śną, for ma cje ochro ny i księ ży. Za wod ni cy mie li do po ko na nia tra sę

o dłu go ści 21 km i 97 m, po pro wa dzo ną Pa smem Ło so siń skim, w zróż ni co wa nym te re -

nie, z licz ny mi pod bie ga mi, głów nie szla kiem tu ry stycz nym. 

W mun du ro wym pół ma ra to nie wśród ko biet pierw sze miej sce za ję ła Ma rio la Mły nar -

ska z Pa jęcz na, z cza sem 2 go dzi ny 18 mi nut i 42 se kun dy, star tu ją ca w bar wach 

Woj sko we go Klu bu Bie ga cza Meta Lu bli niec, wy prze dza jąc Agniesz kę Czy żew ską z Czę -

sto cho wy (2:36:48), re pre zen tu ją cą KPP w Lu bliń cu, i Ka ta rzy nę Mi koś z Wie licz ki

(2:46:03), pra cu ją cą w KMP w Kra ko wie. Wśród pa nów naj lep szy oka zał się Ma rek 

Ko ciu ba, re pre zen tant Wyż szej Szko ły Ofi cer skiej Wojsk Lą do wych we Wro cła wiu

(1:35:37). Dru gie miej sce za jął Ma ciej Woj cie chow ski z Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt -

nie (1:37:08), a trze cie Ja cek Mi chu lec z KPP w Żyw cu (1:40:39). 

Na gro dę „Fa ir Play” otrzy ma li ks. Pa weł Ma rzec z die ce zji tar now skiej oraz Ma te usz

Zwier czyk z Ko men dy Miej skiej PSP w Kra ko wie, któ rzy, nie pa trząc na ucie ka ją ce mi -

nu ty, za trzy ma li się, aby udzie lić po mo cy jed ne mu z za wod ni ków. 

W cza sie im pre zy prze pro wa dzo no ak cję cha ry ta tyw ną na rzecz Ośrod ka Re ha bi li ta cyj -

ne go w Tym bar ku, któ ry ja ko je dy ny w po wie cie li ma now skim zaj mu je się po mo cą nie -

peł no spraw nym dzie ciom. Stra ża cy z Li ma no wej zor ga ni zo wa li ak cję od da wa nia krwi

„Ogni sty ra tow nik, go rą ca krew”. 

Im pre zę ko or dy no wa ło IPA Re gion Li ma no wa.

JA RO SŁAW PA CHUT, P.O.
zdj. Jarosław Pachut
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XIX Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych MSWiA 

Beskid Niski 2011 
Ko mi sja Tu ry sty ki w re sor cie spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji

w dniach 20–24 wrze śnia br. zor ga ni zo wa ła już po raz 19. rajd gór ski

dla służb pod le głych MSWiA. Ho no ro wy pa tro nat nad raj dem ob jął

ko men dant głów ny Po li cji. Współ or ga ni za to ra mi by ły: Za rząd Głów -

ny NSZZP, Ko mi sja Śro do wi sko wa ZG PTTK oraz Za rząd Od dzia łu

PTTK w Ostro wie Wiel ko pol skim. W raj dzie uczest ni czy ło 235 osób,

spo śród któ rych utwo -

rzo no 26 dru żyn pie -

szych. Przez dwa dni

dru ży ny ry wa li zo wa ły

na tra sach tu ry stycz -

nych. Trze cie go od by -

ła się tra sa spa ce ro wa

po oko li cy Wy so wej -

-Zdro ju oraz ro ze gra no

kon kur sy, któ re umoż -

li wia ły zdo by cie do -

dat ko wych punk tów: strze la nie z bro ni krót kiej i dłu giej, kon kurs

pio sen ki o te ma ty ce raj do wej oraz spraw dzian wia do mo ści o re gio nie.

Było także raj do we ogni sko. 

Zgod nie z głów ną kla sy fi ka cją pierw sze miej sce i Pu char Ko men -

dan ta Głów ne go Po li cji zdo by ła dru ży na „Bie lu chy” z KMP

w Cheł mie, dru gie i Pu char Pre ze sa ZG PTTK wy wal czy ła dru ży -

na „Sie radz ki Szwę da czek” z KPP w Sie ra dzu, a trze cie i Pu char

Ma ło pol skie go Ko men dan ta Wo je wódz kie go Po li cji przy pa dły

w udzia le ze spo ło wi „Tramp” z Za rzą du Te re no we go NSZZP

w Puł tu sku. 

Pu char dla naj młod sze go uczest ni ka raj du otrzy ma ła Alek san dra Za -

cha rzew ska z Go rzo wa Wiel ko pol skie go, a pu char ki dla „Naj młod szych

uczest ni ków raj du prze mie rza ją cych tra sy” We ro ni ka Ma szer i Ty mo -

te usz Pa sak z War sza wy.

Naj star szym raj dow cem

był Alek san der No wa kow -

ski z Lu bli na. W cza sie raj -

du zwe ry fi ko wa no 48

ksią że czek Gór skiej Od -

zna ki Tu ry stycz nej.

KA ZI MIERZ RAB CZUK 
zdj. Alek san der Za łę ski 

33. Maraton Warszawski 

Mundurowi biegacze 
25 wrze śnia w sto li cy od był się Ma ra ton War szaw ski. W ra mach

bie gu pro wa dzo na by ła tak że kla sy fi ka cja służb mun du ro wych. 

Naj szyb ciej dy stans 42 km i 195 m po ko nał John Sam my Ki bet

z Ke nii, któ ry po trze bo wał na to 2 go dzin 8 mi nut i 17 se kund, czym

nie tyl ko usta no wił no wy re kord tra sy, ale jed no cze śnie zro bił naj -

lep szy wy nik bie gu ma ra toń skie go na zie miach pol skich. 33. Ma ra -

ton War szaw ski był tak że re kor do wy pod wzglę dem fre kwen cji.

Wy star to wa ło w nim pond 4 tys. bie ga czy. 

W kla sy fi ka cji służb mun du ro wych wśród pań naj lep sza by ła Alek -

san dra Sa ra ceń z La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne go KSP z cza sem

3:29:24, któ ra wy prze dzi ła Ka mi lę Za lew ską -Wą sik (4:00:16) i Ka ta -

rzy nę Żu rek z BOR (4:10:38). Wśród mun du ro wych pa nów trium fo -

wał Ry szard Za bor ski z Ko sza li na (2:41:24) przed Da riu szem

Ło mań skim z Bo le sław ca (2:51:26) i Ka mi lem Nar tow skim z Na wry

(2:51:37). To masz Ma tu siak z SP w Słup sku, o któ rym pi sa li śmy we

wrze śnio wym nu me rze „Po li cji 997”, za jął ósme miej sce (3:00:09).

P. Ost.
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Me mo riał Ka mi li Sko li mow skiej 
Już po raz dru gi od był się w War sza wie Me mo riał Ka mi li Sko li -

mow skiej. 20 wrze śnia br. na sta dio nie Or ła spor tow cy z ca łe go świa -

ta uczci li pa mięć pol skiej mi strzy ni. Naj więk szą sła wą był na pew no

Oscar Pi sto rius z RPA, nie peł no spraw ny bie gacz, któ ry z po wo dze -

niem ry wa li zu je ze zdro wy mi spor tow ca mi. W rzu cie mło tem wy -

star to wa ły Ta tia na Ły sen ko i Ani ta Wło dar czyk. W pchnię ciu ku lą

Dy lan Arm strong z Ka na dy, To masz Ma jew ski i Chri stian Can twell

z USA. 

Me mo riał po świę co ny był zmar łej na gle w lu tym 2009 r. Ka mi li

Sko li mow skiej, naj młod szej pol skiej zło tej me da li st ce olim pĳ skiej,

a jed no cze śnie pierw szej ko bie cie, któ ra zdo by ła olim pĳ skie zło to

w rzu cie mło tem. Ka mi la Sko li mow ska słu ży ła w Wy dzia le Do sko na -

le nia Za wo do we go Ko men dy Sto łecz nej Po li cji. Pi sa li śmy o niej

w ma ju 2008 r. w ma te ria le „Mło ciar ka w mun du rze”. Pre zy dent RP

Lech Ka czyń ski od zna czył ją po śmiert nie Krzy żem Ka wa ler skim Or -

de ru Od ro dze nia Pol ski. Fun da cja imie nia Ka mi li po ma ga w le cze niu

spor tow ców.

P. Ost. 

Spor to we za po wie dzi
Przy po mi na my, że w li sto pa dzie za pla no wa no dwa wy da rze nia

z cen tral ne go ka len da rza im prez spor to wo -re kre acyj nych: 

19 li sto pa da w Szko le Po li cji w Słup sku prze pro wa dzo ne zo sta -

ną Mię dzy na ro do we Mi strzo stwa Szkół i Ośrod ków Szko le nia Po -

li cji w Strze la niu; 

26 li sto pa da w Wyż szej Szko le Po li cji w Szczyt nie od bę dą się

Mi strzo stwa Po li cji w Pły wa niu.

Ponadto:

3 li sto pa da na ba se nie „Mu szel ka” na sto łecz nym Tar gów ku

od bę dą się III Mi strzo stwa War sza wy Służb Mun du ro wych w Pły -

wa niu.

P. Ost. 
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Pro gram Ko men dy Głów nej Po li cji „Pro fi -

lak ty ka a Ty” dzię ki współ pra cy z Mi ni ster -

stwem Edu ka cji Na ro do wej wzbo ga cił swo je

dzia ła nie o ko lej ny ob szar PaT/E (edu ka cja). 

Od 4 do 13 paź dzier ni ka 2011 r. pro gram

PaT go ścił w Strzel cach Opol skich. Przez

ten czas mło dzież wy ło nio na w ca stin gu

uczest ni czy ła w warsz ta tach te atral nych,

a ani ma to rzy – w spe cjal nym szko le niu z za -

kre su twór czej pro fi lak ty ki. Efek ty tej pra cy

moż na by ło zo ba czyć pod czas dzia łań

PaT/M (z udzia łem 800 osób) ze spek ta kla -

mi edu ka cyj no -pro fi lak tycz ny mi „Se kret”

i „Blac ko ut”.

Na ga lę fi na ło wą 13 paź dzier ni ka

w Strze lec kim Ośrod ku Kul tu ry przy by li

m.in.: ge ne rał Bog dan Kli mek – opol ski ko -

men dant wo je wódz ki Po li cji, Ja cek Kraw -

czyk – dy rek tor de par ta men tu w MEN, 

Ha li na Bi lik – opol ski ku ra tor oświa ty, 

To masz Ko stuś – wi ce mar sza łek wo je wódz -

twa opol skie go, pod insp. An na Kuź nia z

Ga bi ne tu KGP oraz Mag da le na Wojt czak –

pre zes BSA „Te atr Grodz ki”. Go spo da rzem

ga li był Jó zef Swa czy na – sta ro sta po wia tu

strze lec kie go.

Wy ra zem uzna nia dla efek tów pra cy mło -

dzie żo wej gru py PaT jest za pro sze nie

do Biel ska -Bia łej, na za wo do wą sce nę Te atru

Pol skie go. 

Od 18 do 25 paź dzier ni ka PaT/E go ścił

w Tcze wie (woj. po mor skie). Za koń cze nie

pro gra mu pla no wa ne jest na 8 grud nia,

w War sza wie.

tekst i zdj. Impresariat PaT
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Roz mo wa z
Zyg mun tem Mi ło szew skim

Zaczynał Pan jako dziennikarz, teraz jest
pisarzem i tak jak Pański bohater
– prokurator Teodor Szacki – nie ma Pan
pochlebnego zdania o byłych kolegach
po fachu.

– Ni gdy nie by łem dzien ni ka rzem, któ ry

bie ga po mie ście w po szu ki wa niu sen sa cji

– dzien ni kar stwo to epi zod, bo dość szyb ko

za czą łem re da go wać cu dze tek sty i znacz nie

le piej się w tym czu łem. Mo ja obec na pu bli -

cy sty ka spro wa dza się do fe lie to nów i pi sa -

nia o grach kom pu te ro wych, cza sem zda rzy

się ja kiś esej. Zde cy do wa nie wo lę by cie pi -

sa rzem.

Ale zachował Pan dziennikarski warsztat
i dokładnie sprawdza realia, o których
pisze: Pańska najnowsza książka Ziarno
prawdy dzieje się w Sandomierzu,
do którego przeprowadził się Pan na pół
roku, by go wiernie sportretować.

– To nie jest tyl ko warsz tat dzien ni kar ski,

ale w ogó le pro za tor ski. Każ dy pi sarz mo im

zda niem po wi nien znać miej sca, o któ rych

pi sze, że by póź niej na tej wie dzy oprzeć ak -

cję, to nie tyl ko do me na dzien ni ka rzy. Zresz -

tą dzi siej sze dzien ni kar stwo ra czej nie dba

o de ta le i we ry fi ka cję in for ma cji, li czy się,

kto pierw szy po da new sa, a nie rze tel ne opi -

sa nie spra wy. Znik nę ło na przy kład dzien ni -

kar stwo śled cze, bo re dak cji nie stać

na utrzy my wa nie oso by, któ ra przez dwa

mie sią ce ła zi po mie ście i coś spraw dza, a po -

tem i tak nie da gwa ran cji, czy z te go w ogó -

le po wsta nie do bry tekst.

Szacki, białowłosy heros Temidy
z Warszawy, przenosi się do Sandomierza,
bo chce zacząć nowe życie.

– Tak, ale naj pierw dość sku tecz nie nisz -

czy wła sne mał żeń stwo. Prze pra szam, że to

po wiem na ła mach tej ga ze ty, ale nie chcia -

łem na bo ha te ra po li cjan ta, bo to po stać

za bar dzo oczy wi sta w kry mi na łach. Pro ku ra -

tor jest o ty le cie ka wy, że ma wię cej do ro bo -

ty: my ślę, że je go pra ca jest bliż sza te mu, co

ro bi pry wat ny de tek tyw, bo nie ogra ni cza się

do zła pa nia prze stęp cy, ale chce go jesz cze

po sta wić przed są dem i ska zać. Po za tym nie

bra ta się z pół świat kiem jak po li cjant, któ ry

ma swo ich in for ma to rów – pro ku ra tor jest

po nad tym wszyst kim.

Nie idealizuje Pan aby polskiej prokuratury? 
– Mo że tro chę, bo mó wię o tym za wo dzie

tak, jak po wi nien on wy glą dać, a wia do mo,

że w ży ciu by wa róż nie. Pod czas zbie ra nia

ma te ria łów do ksią żek po zna łem pro ku ra to -

rów ide ali stów, któ rym nie jest wszyst ko jed -

no i któ rzy ma ją mi sję – po dob nie jak Teo dor

Szac ki. Gdy bym chciał na pi sać o po li cjan cie

he ro sie, po dej rze wam, że czy tel ni cy by mi

nie uwie rzy li, że ktoś ta ki w ogó le ist nie je,

na to miast nie złom ny i bez kom pro mi so wy

pro ku ra tor jest o wie le bar dziej praw do po -

dob ny. Kry mi na ły o Szac kim to jed no z nie -

wie lu miejsc, gdzie pro ku ra tu ra jest

przed sta wio na w tak do brym świe tle, prze -

cież zwy kle w me diach sły szy się, że do bra

po li cja zła pa ła ban dy tę, a nie kom pe tent ny

pro ku ra tor go wy pu ścił, bo na pew no wziął

ła pów kę.

Może jeszcze nie spotkał Pan policjantów
idealistów…

– Być mo że, ale mój stry jecz ny brat jest

po li cjan tem i cza sem mi opo wia da o swo jej

pra cy. Znam też pro ku ra to rów, któ rzy za wsze

w ba gaż ni ku ma ją ka mi zel kę ku lo od por ną

– tak na wszel ki wy pa dek.

Tak w ogó le to je stem fa nem po li cji dro -

go wej i kil ka ra zy spo tka ła mnie otwar ta

agre sja, kie dy się do te go przy zna łem w to -

wa rzy stwie – uwa żam, że w tym kra ju pi ja -

nych mor der ców za kie row ni cą dro gów ka to

naj waż niej sza służ ba. Oczy wi ście do sta ję

od niej man da ty, kie dy coś prze skro bię, i nie

wy krę cam się od ich pła ce nia. Wiem, że je -

stem w mniej szo ści, ale uwa żam też, że CB-

-ra dio po win no być za ka za ne.

Jednak najlepszym przyjacielem Szackiego
jest nie policjant z drogówki, ale zwykły
warszawski komisarz Oleg Kuzniecow.

– W Uwi kła niu, pierw szej po wie ści o Szac -

kim, ra zem pro wa dzi li śledz two, jed nak

w Ziar nie praw dy Ku znie cow stoi z bo ku, bo

Szac ki prze niósł się do san do mier skiej pro -

ku ra tu ry.

Dla cze go aku rat San do mierz? Czy to sku tek
po pu lar no ści te go mia sta po se ria lu Oj ciec
Ma te usz – do któ re go też są w książ ce od -
wo ła nia?

– San do mierz mnie urzekł: z jed nej stro ny

uwa żam go za naj pięk niej sze mia sto w Pol -

sce, a z dru giej to ma ło mia stecz ko wa pro win -

cja – i to się nie wy klu cza. Jed ną z bo ha te rek

Ziar na praw dy jest pew na pa ni: oka za ło się,

że w San do mie rzu miesz ka oso ba o tym

imie niu i na zwi sku, oczy wi ście w in nym wie -

ku i in nej pro fe sji, ale jest tam dość zna na.

Prze czy ta ła książ kę i po czu ła się ura żo na, że

tak zło śli wie ją przed sta wi łem, gro zi ła mi są -

dem i po zwa mi. Nie przyj mu je wy ja śnie nia,

że to zwy kły zbieg oko licz no ści i że nie spor -

tre to wa łem jej ce lo wo. Jesz cze nie wiem, jak

to wszyst ko się skoń czy, ale bur mistrz też

prze czy tał Ziar no i pre mie ra te go kry mi na łu

w je go mie ście zo sta ła od wo ła na – mi mo że

już wy szedł na kład z San do mie rzem ja ko pa -

tro nem książ ki. Co cie ka we, za ofi cjal ny po -

wód ze rwa nia współ pra cy po da no, że

ob ra zi łem Oj ca Ma te usza, pi sząc o se ria lu

bez na le ży te go sza cun ku. Po dob no pi sa nie

o tym mie ście per „ma łe mia stecz ko” też

jest ob raź li we. 

Ale po tym miasteczku można chodzić
z Pana książką jako przewodnikiem.

– Na eta pie zbie ra nia ma te ria łów za miesz -

ka łem w San do mie rzu, bo chcia łem go po -

znać jak naj le piej. Ta część pi sa nia jest

bar dzo przy jem na, chy ba naj przy jem niej sza

w pra cy nad książ ką; po tem też jest faj nie

na spo tka niach z czy tel ni ka mi, któ rzy mó -

wią, że nie mo gli się ode rwać od mo jej po -

wie ści i dzię ki niej mie li kil ka mi łych

wie czo rów. O to wła śnie mi cho dzi – by czy -

tel nik sym pa tycz nie spę dził czas z mo im bo -

ha te rem. Są ta kie książ ki w mo im ży ciu, dla

któ rych zda rza ło mi się wa ga ro wać ze szko -
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Jestem fanem drogówki

t

47-49.11:Layout 6  10/25/11  3:14 PM  Page 47



ły, a póź niej na wet z pra cy: ko niecz nie mu -

sia łem je prze czy tać i nie li czy ło się nic in ne -

go, zni ka łem na dzień czy pół to ra. 

W kryminałach o Szackim pojawiają się
odniesienia do innych polskich kryminałów
i ich autorów, np. Jarosław Klejnocki jest
profilerem, a jego bohater, warszawski
policjant Ireneusz Nawrocki, dobrze się zna
z Szackim. W Ziarnie prawdy prokurator
odwiedza lubelskiego rabina Zygmunta
Maciejewskiego – tak się nazywa
przedwojenny policjant, o którym
retrokryminały pisze Marcin Wroński.

– Zga dza się, to gra z au to ra mi, któ rych lu -

bię: uwa żam, że Mar cin pi sze naj lep sze kry -

mi na ły hi sto rycz ne w Pol sce, a u Jar ka je den

z po li cjan tów na zy wa się tak jak ja, z obo ma

pa na mi pry wat nie się przy jaź nię. Ale nie tyl -

ko ta kie na wią za nia prze my cam, np. Uwi -
kła nie roz po czy na się tam, gdzie Zły
Tyr man da, w oko li cach Tra sy Ła zien kow -

skiej.

Uwikłanie zostało sfilmowane, można je
było obejrzeć w kinach w połowie tego roku
– Ziarno prawdy też trafi na ekrany?

– Fil mow cy są tak w so bie za ko cha ni, że

uwa ża ją za akt ła ski dla au to ra, je śli ze kra ni -

zu ją je go po wieść. Uwa żam, że pol ska li te -

ra tu ra mie wa się o wie le le piej niż pol skie

ki no i te raz ekra ni za cja, ow szem, po wsta nie,

ale je dy nie, je śli za ak cep tu ję eki pę. Na ra -

zie sku piam się na zbie ra niu ma te ria łów

do trze ciej i ostat niej książ ki o Szac kim,

a po tem ma rzy mi się coś z więk szym roz -

ma chem, mo że po wieść przy go do wa.

Dziękuję za rozmowę.
ALEK SAN DRA WI CIK

zdj. Piotr Perzy na

Frag ment kry mi na łu 
Zyg mun ta Mi ło szew skie go 
Ziar no praw dy

Roz dział trze ci
Pią tek, 17 kwiet nia 2009

4

Pro ku ra tor Teo dor Szac ki był czło wie -

kiem świa tłym, znał pod sta wy psy cho lo gii

i wie dział, że ne ga tyw na iden ty fi ka cja to

śle pa ulicz ka. Że czło wiek po wi nien okre -

ślać sie bie przez do bre emo cje, przez to,

co lu bi, co go uszczę śli wia, spra wia mu ra -

dość. Że bu do wa nie toż sa mo ści na tym,

co go draż ni i wkur wia, to wstęp na rów -

nię po chy łą zgorzk nie nia, po któ rej zjeż -

dża się co raz szyb ciej, aby na koń cu stać

się zie ją cym nie na wi ścią fru stra tem. 

Wie dział o tym, sta rał się z tym wal czyć,

jak umiał, ale zda rza ły się mo men ty, kie dy

zwy czaj nie się nie da ło. To był je den

z tych mo men tów. Pro ku ra tor Teo dor

Szac ki w swo im nie na gan nym gar ni tu rze

i do pa so wa nym kra wa cie, wy pro sto wa ny,

z ide al ną, szla chet ną bie lą gę stych wło sów

i sro gim spoj rze niem wy glą dał za za im pro -

wi zo wa nym pre zy dial nym sto łem jak

ucie le śnie nie wy mia ru spra wie dli wo ści.

Pa trzył na zgro ma dzo ną po dru giej stro nie

grup kę kil ku na stu dzien ni ka rzy i kon cen -

tro wał się na swo im od de chu, po wstrzy -

mu jąc pró bu ją ce po ja wiać się na je go

twa rzy gry ma sy po gar dy, któ re mo gły by

uchwy cić ka me ry.

Tak, bia ło wło sy he ros Te mi dy nie na wi -

dził me diów szcze rze. Z wie lu róż nych

wzglę dów. Na pew no dla te go, że by ły nie -

mi ło sier nie, bo le śnie, do krwa wych tor sji

nud ne i prze wi dy wal ne. Na pew no dla te -

go, że w ży we oczy kła ma ły i kon fa bu lo -

wa ły w za leż no ści od po trze by chwi li,

żon glu jąc fak ta mi tak, aby pa so wa ły

do z gó ry za ło żo nej te zy. Na pew no dla te -

go, że wy pa cza ły ob raz świa ta, na da jąc

każ de mu mar gi nal ne mu eks tre mum ce -

chy nor my i tren du, bo tyl ko wte dy mar gi -

nes zy ski wał ran gę, któ ra uspra wie dli wia ła

mię dle nie cze goś nie istot ne go dwa dzie -

ścia czte ry go dzi ny na do bę.

Ale to wszyst ko by ło by jesz cze do znie -

sie nia, pod wa run kiem że wło ży ło się

media do szu flad ki z roz ryw ka mi dla za -

bu rzo nych emo cjo nal nie. Ktoś lu bi oglą -

dać me cze pił ki noż nej, ktoś in ny por no -

sy ze zwie rzę ta mi, a ktoś TVN24 – ot,

róż ni lu dzie, róż ne pa sje. I gdy by Teo dor

Szac ki nie był pro ku ra to rem, pew nie ska -

ta lo go wał by dzien ni ka rzy obok mi ło śni -

ków do ga dza nia la bra do rom i za po mniał

o spra wie. Nie ste ty ty le ra zy w je go

śledz twach na mie sza li de bi le krzy czą cy

o pra wie oby wa te la do in for ma cji, ty le

razy roz dmu chi wa nie naj bar dziej sen sa -

cyj nych i krwa wych aspek tów spra wy

mie sza ło świad kom w gło wach, ty le ra zy

mi mo próśb i bła gań pu bli ko wa no fak ty,

któ re co fa ły śledz twa o ty go dnie lub mie -

sią ce – że gdy by do bry Bóg zwró cił się

do Szac kie go z py ta niem, któ ra gru pa za -

wo do wa ma znie nac ka wy pa ro wać, nie

wa hał by się ani chwi li.

A te raz, pro szę, oka za ło się, że mo że

i cyrk nie je go, ale mał py jak naj bar dziej.

– Czy wy ty po wa li pań stwo już ja kichś

oskar żo nych?

– Na ra zie śledz two pro wa dzo ne jest

w spra wie, a nie prze ciw ko. To ozna cza,

że ba da my róż ne tro py, prze słu chu je my

róż ne oso by, ale ni ko mu nie po sta wi li śmy

za rzu tów. – Mi sia od po wia da ła gład ko,

ani na chwi lę nie zdej mu jąc z twa rzy

mat czy ne go uśmie chu. By ło to już któ reś

z rzę du głu pie, nie kom pe tent ne py ta nie

i Szac ki ze zgro zą skon sta to wał, że

na pro win cji pi sma cy by li głup si od tych

w War sza wie.

– Jak pań stwo sko men tu ją fakt, że ofia -

ra zo sta ła bru tal nie za mor do wa na no żem

do ry tu al ne go ko szer ne go ubo ju? 

Na sa li za pa no wa ła ci sza. Po obu stro -

nach sto łu. Szac ki już otwie rał usta, kie -

dy za brzmiał dźwięcz ny, w przy jem ny

spo sób wy so ki głos So bie raj.

– Pro szę pań stwa, nie ste ty mam wra że -

nie, że ktoś pró bu je utrud niać śledz two,

roz pusz cza jąc nie praw dzi we plot ki, a pań -

stwo po dą ża cie za ni mi jak owce na rzeź,

nie ko niecz nie ry tu al ną. Fak tem jest, że

ofia rę po zba wio no ży cia po przez prze cię -

cie tęt ni cy szyj nej, w bar dzo nie przy jem -

ny spo sób. Fak tem jest, że po słu ży ło

do te go bar dzo ostre na rzę dzie. Ale nic

nam nie wia do mo o ry tu al nym ubo ju. Ani

ko szer nym, ani ha lal, ani żad nym in nym.

– Czy li w koń cu mó wi my o ry tu ale ży -

dow skim czy arab skim?

– Pro szę pa na – wtrą cił się Szac ki – nie

mó wi my o żad nym ry tu ale. Po wtó rzę:
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Zygmunt Miłoszewski (ur. 1976 r.),
pisarz, który zaczynał jako
dziennikarz – pisał dla Super
Expressu, obecnie współpracuje
z Newsweekiem. W 2004 r.
zadebiutował opowiadaniem Historia
portfela nadesłanym na konkurs
Polityki, organizowany przez Jerzego
Pilcha. Rok później ukazała się
powieść grozy autorstwa
Miłoszewskiego Domofon, a w 2006 r.
baśń dla dzieci Góry Żmĳowe.
W 2007 r. wyszło Uwikłanie – pierwszy
kryminał o warszawskim prokuratorze
Teodorze Szackim, natomiast w 2011 r.
pojawiła się jego kontynuacja Ziarno
prawdy. Obecnie autor pracuje
nad trzecią częścią cyklu
Na czerwonej ziemi.

Małpa w zielonymt
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żad nym. Skąd pań stwo w ogó le bie rze cie

te po my sły? Czy ja coś prze ga pi łem? Czy

te raz u was jest ja kaś mo da, że by za bój -

stwa na zy wać mor da mi ry tu al ny mi? Stała

się tra ge dia, ko bie ta zo sta ła po zba wio -

na ży cia, wszy scy dzia ła my na peł nych

ob ro tach, że by wy ja śnić spra wę i do pro -

wa dzić do uję cia spraw cy. Oko licz no ści

za bój stwa nie są w ża den spo sób bar dziej

nie zwy kłe niż dzie siąt ki za bójstw, z któ -

ry mi mia łem do czy nie nia wcze śniej,

a spę dzi łem pięt na ście lat w śród miej -

skiej pro ku ra tu rze w War sza wie. I wie le

wi dzia łem, pro szę mi wie rzyć.

Misz czyk spoj rza ła na nie go z uzna -

niem, wy jąt ko wo bez mat czy nej apro ba ty.

Wsta ła ja kaś brzyd ka dzien ni kar ka w zie -

lo nym gol fie, oczy wi ście się nie przed sta -

wi ła, pew nie wszy scy po win ni ją znać.

– Czy ofia ra by ła Ży dów ką?

– To nie ma zna cze nia dla śledz twa

– od po wie dział Szac ki.

– Ro zu miem, że gdy by ofia rą był

na przy kład ho mo sek su ali sta, też by to

dla pa na nie mia ło zna cze nia? – Z ja kie -

goś po wo du brzyd ka dzien ni kar ka spra -

wia ła wra że nie ob ra żo nej.

– Mia ło by ta kie sa mo jak fakt, że gry -

wa ła w sza chy al bo cho dzi ła na ry by...

– Orien ta cja sek su al na to dla pa na ro -

dzaj hob by?

Sal wa śmie chu. Szac ki od cze kał.

– Wszyst ko, co do ty czy ofia ry i po dej -

rza nych, ma dla śledz twa zna cze nie

i wszyst ko jest spraw dza ne. Ale do świad -

cze nie uczy, że rzad ko w pre fe ren cjach

re li gij nych bądź in nych le żą mo ty wy za -

bójstw.

– A gdzie? – krzyk nął ktoś z sa li.

– Al ko hol. Pie nią dze. Sto sun ki ro dzin ne.

– Ale ta ki an ty se mic ki wy bryk za słu gu -

je chy ba na spe cjal ne trak to wa nie? – drą -

ży ła dzien ni kar ka. – Zwłasz cza w mie ście

po gro mów, w kra ju, gdzie cią gle kwit nie

an ty se mi tyzm i gdzie do cho dzi do kse no -

fo bicz nych roz ru chów?

– Je śli pa ni wie o ja kichś an ty se mic kich

wy bry kach, pro szę zło żyć do nie sie nie.

Mnie nic na ten te mat nie wia do mo,

na pew no nie ma z tym nic wspól ne go

śledz two w spra wie Elż bie ty B.

– Ja, pro szę pa na, ja po pro stu chcę na -

pi sać praw dę. Po la cy za słu gu ją na praw -

dę o so bie, nie tyl ko na wy pra ną

i wy pra so wa ną bo ha tersz czy znę. 

Pa rę osób za kla ska ło, Szac kie mu przy -

po mnia ło się, jak kla ska li Lep pe ro wi, gdy

ten re cho tał, za sta na wia jąc się gło śno,

czy moż na zgwał cić pro sty tut kę. Tak,

tam ta sce na to by ła esen cja praw dy o pol -

skich me diach. Z ostat nią uwa gą dzien -

ni kar ki aku rat się zga dzał, nie mniej

na ra sta ło w nim po czu cie bez sen su i mar -

no wa ne go cza su. Spoj rzał na Misz czyk

i So bie raj, sie dzia ły przed ka me ra mi bez

ru chu, jak by ta he ca mia ła trwać ca ły

dzień.

– Do brze, pro szę pi sać praw dę – nie -

ste ty nie uda ło mu się ukryć po gar dy, wi -

dział to na jej twa rzy – mo że prze trze

pa ni szlak ko le gom po fa chu. Ostat nie

py ta nie, mu si my wra cać do pra cy.

– Czy jest pan an ty se mi tą, pa nie pro -

ku ra to rze?

– Je śli pa ni jest Ży dów ką, to tak, je -

stem an ty se mi tą.

(…)

Zyg munt Mi ło szew ski: 
Ziar no praw dy. 
War sza wa 2011, s. 400
Co py ri ght©by Wy daw- 
nic two W.A.B., 2011, 
Wy da nie I, War sza wa 2011

Skró ty po cho dzą od re dak cji.
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Policjanci wczoraj i dziś 
21 paź dzier ni ka 2011 r. w Sa li im. Ada ma Mic kie wi cza w Au -

di to rium Ma xi mum Uni wer sy te tu War szaw skie go od by ło

się I Sym po zjum Bio gra fi sty ki Po li cyj nej. 

Kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej przez Ko men dę Głów ną Po li cji,

Mu zeum Nie pod le gło ści w War sza wie, Uni wer sy tet War szaw -

ski, Wyż szą Szko łę Hu ma ni stycz no -Przy rod ni czą w San do mie -

rzu i Sto wa rzy sze nie Mu zeum Po li cji w Kiel cach to wa rzy szy ła

wy sta wa „Po li cja w ochro nie dzie dzic twa na ro do we go” oraz

pro mo cja I to mu „En cy klo pe dii Po li cji”. 

– Nie za wsze do ce nia my wa gę te go, że wy ko nu jąc swo je za -

da nia dziś, two rzy my hi sto rię – po wi tał ze bra nych za stęp ca

ko men dan ta głów ne go Po li cji nad insp. Wal de mar Jar czew ski. 

Ta ki wła śnie cel przy świe cał twór com kon fe ren cji i wy -

daw com pu bli ka cji „Po li cjan ci wczo raj i dziś”, któ ra to wa -

rzy szy ła sym po zjum. W ksią ż ce ze bra no oko ło pięć-

dzie się ciu opo wie ści o: po li cjan tach, któ rzy sta li się już po -

sta cia mi hi sto rycz ny mi, o tych, któ rzy ży li cał kiem nie daw -

no, a któ rzy za sły nę li cie ka wy mi przed się wzię cia mi, oraz

tych, któ rzy słu żą na dal, a swo im ży ciem udo wad nia ją, że

czło wiek w mun du rze mo że do brze wy ko ny wać swo je 

obo wiąz ki, a jed no cze śnie mieć pa sje i osią gnię cia po za służ -

bo we.

W wy daw nic twie zna la zły się tek sty dwóch au to rów zwią -

za nych z re dak cją cza so pism po li cyj nych. Mar cel Ta bor, któ -

ry w 2004 r. prze szedł na eme ry tu rę z „Ga ze ty Po li cyj nej”,

na kre ślił syl wet kę nad insp. w st. spocz. Jó ze fa Je dy na ka,

a Alek san dra Wi cik, obec na dzien ni kar ka „Po li cji 997”, prze -

pro wa dzi ła wy wiad z Paw łem Szla chet ką, au to rem ksią żek

o te ma ty ce kry mi nal nej i dłu go let nim dzien ni ka rzem wy daw -

nictw re sor to wych. 

W pu bli ka cji jest też spo ro syl we tek po li cjan tów przed sta -

wia nych swe go cza su na na szych ła mach, jak choć by: ka pel -

mistrz Ro bert Panek, Bo le sław Kon trym „Żmu dzin”,

po dróż nik Ry szard So bo lew ski czy czo ło wy pol ski kul tu ry sta

Je rzy Pi sul ski. 

Na sym po zjum, pro wa dzo nym przez prof. dr. hab. Zbi gnie -

wa Ju dyc kie go z KGP, przed sta wio no m.in. po stać Paw ła Ho -

ro szow skie go, psy cho lo ga i pro fe so ra kry mi na li sty ki, któ ry

w 1969 r. mu siał emi gro wać i osiadł w USA, oraz spe cy fi kę

służ by ko biet w Po li cji. 

Pod czas sym po zjum wrę czo no na gro dę

ho no ro wą „For ti tier et rece” (Męż nie

i spra wie dli wie), któ ra nada wa na jest po -

li cjan tom, ale tak że oso bom i in sty tu cjom

dzia ła ją cym na rzecz Po li cji. Tym wy róż -

nie niem ka pi tu ła uho no ro wa ła Ta de usza

Stec kie wi cza, pre ze sa Zarządu Men ni cy

Pol skiej, oraz Pio tra Gu zia ła, bur mi strza

war szaw skie go Ur sy no wa.

P. Ost. 
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Numer zamknięto: 26.10.2011 r.
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: krzysztof.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 – udzie la na po trze bu ją ce mu, 4 – śnie giem sy pie, mro zi uszy, 7 – wy ma ga udo wod nie -
nia, 10 – oj ciec żo ny, 12 – ogół wie dzy ludz kiej, 15 – Han ni bal … por tas, 16 – wil la -mu zeum Szy -
ma now skie go w Za ko pa nem, 17 – po bie rał opła ty za gaz, elek trycz ność, 19 – peł na ry sun ków,
mi ni stra, 20 – obok na zwi ska, 22 – in for ma cje, jesz cze nie ofi cjal ne, 24 – szloch, 26 – nie je den koń -
czy się re mi sem, 27 – ła mi głów ka, 28 – do pra so wa nia np., 30 – nie lot z Au stra lii, 31 – dru ga żo na
Miesz ka I, 32 – ar tre tyzm ina czej, 34 – kro ni karz Ano nim, 35 – ho low ni cza na stat ku, 37 – ba ro ko -
wy skrzy dla ty na gu sek, 40 – po czu cie umia ru, de li kat ność, 41 – ele ment rzę du koń skie go, 42 – nie -
świe że ja jo, 43 – wci ska ny, 44 – du ża skrzy nia, 46 – Grze gorz, pił kę ko pał, 49 – da nych lub
sa mo cho do wa, 50 – kra so mów ca, 52 – Głów na NA TO – w Bruk se li, 53 – dro ga w mie ście, 54 – nie -
sie po moc, 55 – ja dal ny małż z cie płych mórz.
Pio no wo: 1 – do mu, Dul ska, nie gdyś wiel moż na, 2 – bar dzo oszczęd ny w sło wach, 3 – cięż kie w ko -
me dii Ba łuc kie go, 5 – wśród kasz, 6 – wza jem na nie chęć, wro gość, 7 – w mi to lo gii grec kiej cór ka Ura -
no sa i Gai, 8 – kar ny, pra cy chro nio nej, pro duk cyj ny, 9 – na tar cie, 10 – Hip po ly te (1828–93), fran cu ski
fi lo zof i hi sto ryk, 11 – rynsz tok, 13 – do od bio ru fal ra dio wych np., 14 – ob jaw prze zię bie nia, 18 – daw -
niej: ba ni ta, wy gna niec, 21 – kie row ni cy – ucie kał w fil mie, 23 – sło wiań ska bo gi ni, 25 – Fe ren cy lub
Mic kie wicz, 29 – klub spor to wy z Gdy ni, 33 – zie lo na część pie trusz ki, 34 – mod ny – ma ma ry nar kę
za pi na ną na dwa gu zi ki, 36 – ka te go rycz ne po le ce nie, 38 – tu ta nio ku pisz atrak cyj ne ciu chy (koń -
ców ki se rii), 39 – wy daw ca, 40 – no ga mi wy ra ża ny ob jaw nie za do wo le nia, 45 – w cze ko la dzie,
47 – sto li ca Gre cji, 48 – w lu do wej pio sen ce – na niej tra wa, 50 – kra wędź, 51 – chrząszcz.
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 26:

(……......)   (...........)   (.......................................)   (.....................................)   (......................)
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  26

BOŻENA CHMIELEWSKA
Roz wią za nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych (nie decyduje data stempla
pocztowego) pod ad re sem re dak cji lub e -ma ilem (ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl) do 21 listopada 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 Wydawnictwa W.A.B.
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 10: „Czas omĳa miejsca, które wspominamy”. Na gro dę, książki
Warszawskiego Wydawnictwa Literackiego Muza SA, wy lo so wa li: Kazimiera Ciupińska z Łodzi,
Katarzyna Nastałek-Kiec ze Sławatycz, Paweł Żuchowski z Brzozowa.

KRZYŻÓWKA NR 11
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