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Fun da cja Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom 
po Po le głych Po li cjan tach

KRS 0000101309

Kon to PKO BP SA VI O/War sza wa
nr 741020 1068 0000 1802 0059 9167

Zachęcamy do zadeklarowania w swoim zeznaniu podatkowym (PIT)

1% 
na rzecz fundacji.

W imieniu podopiecznych serdecznie dziękujemy za wszystkie dotychczasowe wpłaty.

Jesteś potrzebny. 
Bądź wolny od uzależnień. 

Staraj się pomagać innym!

Więcej na stronie www.pat.policja.gov.pl

6 lutego 2012 
Warszawa – 
WSNS PEDAGOGIUM 
konferencja 
„Szkoła Bezpiecznego Internetu” 
z prezentacją programu PaT

11 lutego 2012
Wyszków – 
powiatowy Przystanek PaT
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.PAMIĘĆ.
Walne zebranie członków WSRP 1939
Powtórka z historii – dwie wieczerze wigilĳne w 1939 roku

.OBOK NAS.
Podróż pełna wzruszeń
Policyjna orkiestra na Ukrainie – pięciu koncertów wysłuchało
ponad 3 tys. gości – Ukraińców i Polaków

.HISTORIA.
Żebraczy biznes
Ulice pełne żebraków – II Rzeczpospolita odziedziczyła
po zaborcach m.in. potężną armię żebraków i włóczęgów 

.POLICYJNY PITAWAL.
Siedmiokrotny zabójca
Z żądzy zysku – zabójca został zatrzymany w 1992 r. 
Przyznał się do przypisywanych mu czynów

.PRZED EURO 2012.
Policjanci kibice
Rasowy kibic – mł. insp. Paweł Reicher piłką interesuje się
od zawsze

.TYLKO SŁUŻBA.
Mundurowy savoir-vivre
Poczet sztandarowy

.PRAWO.
Nowe przepisy
Zmiany w ustawach karnych – zapewnieniu bezpieczeństwa
podczas imprez masowych służy nowelizacja wielu ustaw

.PASJE.
Fotografia, podróże, wystawy – Galapagos
Powoli i z uśmiechem – Ryszard Sobolewski to policjant, którego
pasją stały się podróże

.TYLKO SŁUŻBA.
Szkolenie policjantów
Strzelać, ale jak – zasady posługiwania się bronią palną

.SPORT.
Futsal kobiet (niesłyszących)
Krysia bramkarka – Krystyna Nowak to uznana zawodniczka
narodowej reprezentacji halowej piłki nożnej kobiet Polskiej
Federacji Sportu Niesłyszących

.TYLKO SŁUŻBA.
Prawa człowieka – bułgarski projekt

.ROZRYWKA.
Kryminał archeologiczny
Archeolog jak detektyw – rozmowa z Martą Guzowską
Dziewczyna z modeliny – fragment książki Marty Guzowskiej
„Ofiara Polikseny”

.MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH.
Nowy wiceminister
Nie tylko o reformie – mówi Michał Deskur, podsekretarz stanu
w MSW

.TYLKO SŁUŻBA.
Nowy szef Policji
Policjant to wizytówka państwa – rozmowa z nadinsp. Markiem
Działoszyńskim, komendantem głównym Policji

.KRAJ.
Rozmaitości
Posłowie pytają o Policję; Policjanci na medal; Zmiany kadrowe,
„Złote Blachy 2011”; Powroty pod przymusem; Wstępny bilans
roku 2011; Targi techniki kryminalistycznej

.PROWOKACJE.
Żebraczy biznes
Jałmużna dla gangu – policjanci zlikwidowali działającą 
w woj. podkarpackim grupę zajmującą się żebraczym 
biznesem
Nieszczęście czy zawód – żebractwo to problem stary jak świat.
Od wieków próbowano je zwalczać. Jak dotąd – nieskutecznie 
Żebractwo według prawa
Żebractwo w Europie
W lepszym świecie... – do żebractwa można być zmuszonym,
ale może ono być też sposobem na życie
O figurach i technikach żebraczych – rozmowa z dr Kazimierą
Król, autorką książki „Żebractwo we współczesnej Polsce jako
kwestia społeczna”

.PRAWO 2012.
Zmiany w przepisach

.TYLKO SŁUŻBA.
Logistyka
Ceny w górę, koszty w dół – mimo wzrostu cen paliw w 2011 r.
nie zmniejszyły się przebiegi policyjnych pojazdów, a koszty
transportu spadły

.REAKCJE.
Praca TK – oględziny czy wyjazdy..., rozdrobnienie czy
dysproporcje?

.TYLKO SŁUŻBA.
Współpraca międzynarodowa
Oficerowie łącznikowi – są policjanci, którzy służbę wykonują
głównie poza granicami kraju
Komunikacja wewnętrzna
Intranet w Policji – w sprawnie działającej firmie ważne jest, 
by każdy jej pracownik miał dostęp do informacji
Kadry
Zmiany – w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i w Policji zdjęcie na okładce Andrzej Mitura
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Minister spraw wewnętrznych zapowiedział
na początku stycznia nowy model funkcjonowania
resortu. Co się zmieni? 

– Zgod nie z przy ję ty mi za ło że nia mi po wi nien na stą -

pić wy raź ny roz dział kom pe ten cji po li cji i mi ni ster stwa.

Pra cą po li cjan tów kie ru je Ko men da Głów na, na to miast

ro lą mi ni ster stwa jest ogól ny nad zór i okre śla nie prio ry -

te tów. Me ry to rycz na kon tro la nad funk cjo na riu sza mi

jest za pew nio na przez ko men dan tów. Do mi ni stra

należą zaś dzia ła nia w ta kich ob sza rach jak oce na wy ko -

ny wa nia usta wo wych obo wiąz ków przez Po li cję, ana li za

efek tyw no ści wy da wa nych przez nią pie nię dzy oraz

wdra ża nie re form. 

Takich jak reforma systemu emerytalnego? 
– Re for ma sys te mu eme ry tal ne go służb mun du ro -

wych jest prio ry te tem na rok 2012. Jesz cze w ubie głym

ro ku spo rzą dzi li śmy ana li zy obec nie funk cjo nu ją ce go

sys te mu i przy go to wa li śmy pro jekt zmian usta wy o za -

opa trze niu eme ry tal nym. Trwa ją uzgod nie nia mię dzy -

re sor to we i kon sul ta cje spo łecz ne. 

Re for mę sys te mu eme ry tal ne go za po wie dział Pan

Pre mier Do nald Tusk w exposé. Pro jekt zmian za kła da

przede wszyst kim, że za opa trze nio wy sys tem eme ry tal -

ny zo sta nie utrzy ma ny, a wszel kie pro po no wa ne zmia -

ny do ty czą obo wiąz ko wo tyl ko funk cjo na riu szy, któ rzy

roz pocz ną służ bę po wej ściu w ży cie usta wy. Isto tą

zmia ny jest wy dłu że nie okre su służ by. Na by cie pra wa

do eme ry tu ry uza leż nio ne jest od speł nie nia dwóch wa -

run ków: po sia da nia 25-let nie go sta żu służ by oraz osią -

gnię cia wie ku 55 lat. Rów no cze śnie pod sta wę wy mia ru

eme ry tu ry sta no wi śred nie upo sa że nie na leż ne z trzech

ko lej nych lat, a nie jak do tej po ry upo sa że nie z ostat -

nie go mie sią ca służ by. 

Jaki jest cel reformy?
– Ce lem zmian jest za chę ce nie funk cjo na riu szy

do dłuż szej ak tyw no ści za wo do wej. Ten kie ru nek wy -

da je się słusz ny w szcze gól no ści w kon tek ście pod no -

szą ce go się śred nie go wie ku ży cia i no wych tech no lo gii

uła twia ją cych czyn no ści służ bo we i wy dłu ża ją cych dłu -

gość efek tyw nej pra cy.

Szyb kie wpro wa dze nie zmian jest ko niecz ne. Świa -

to wy kry zys go spo dar czy wy mu sza więk szą dba łość

o stan fi nan sów pań stwa i sta łą kon tro lę po zio mu dłu -

gu pu blicz ne go. Re for ma ta wpi su je się w istot ne zmia -

ny do ty czą ce po wszech ne go sys te mu eme ry tal ne go,

któ rych efek tem bę dzie po no sze nie więk szych kosz tów

przez ca łe spo łe czeń stwo.

Tylko kilka miesięcy dzieli nas od Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej…

– Tak, Eu ro 2012 jest na szym naj więk szym wy zwa -

niem na ten rok. Wpraw dzie jest to świę to ki bi ca i świę -

to spor tu, a mi ni ster stwem od po wie dzial nym ze stro ny

rzą do wej za ko or dy na cję i przy go to wa nie jest Mi ni ster -

stwo Spor tu i Tu ry sty ki, jed nak MSW od gry wa tak że

waż ną ro lę. Utrzy ma nie bez pie czeń stwa i za pew nie nie

po rząd ku pu blicz ne go jest wa run kiem ko niecz nym, aby

tur niej mógł być uzna ny za suk ces or ga ni za cyj ny i me -

dial ny. Z dru giej stro ny, to kwe stie zwią za ne z trans por -

tem oraz ja kość ob słu gi ki bi ców bę dą w znacz nej mie rze

de cy do wać o oce nie tur nie ju przez fa nów spor tu. 

Przez ostat nie dwa la ta trwa ły in ten syw ne pra ce

zwią za ne z przy go to wa niem nie zbęd nych ana liz i stra -

te gii, za ini cjo wa ne przez na sze mi ni ster stwo. Po wsta ła

zin te gro wa na kon cep cja bez pie czeń stwa oraz plan bez -

pie czeń stwa. Nad szedł czas na za koń cze nie te go eta pu

i roz po czę cie dru gie go, zwią za ne go z pla na mi ope ra cyj -

ny mi, wy ko na niem te stów oraz za rzą dza niem tur nie -

jem. Etap ten bę dzie nad zo ro wać, przy na szej ści słej

współ pra cy, Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki. 

Jakie są pozostałe priorytety na 2012 rok dotyczące
Policji?

– Chce my le piej po znać i do kład nie prze ana li zo wać

pod sta wo we po trze by spo łe czeń stwa, któ re Po li cja mo -

gła by i po win na za spo ka jać. W tym ce lu za mie rza my po -

głę bić współ pra cę z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi,

któ re tym się zaj mu ją. Je śli do tych cza so we za an ga żo -

wa nie Po li cji w ta kich ob sza rach bę dzie moż na zwięk -

szyć, to do ko na my te go. My ślę tu przede wszyst kim

o lep szym kon tak cie ze szko ła mi po nad pod sta wo wy mi

i o pro wa dze niu ak cji edu ka cyj nych zwłasz cza w kwe stii

nar ko ty ków. Ko lej nym waż nym pro ble mem, wy ma ga ją -

cym więk sze go za an ga żo wa nia po li cji, są za gi nię cia

osób, przede wszyst kim dzie ci i mło dzie ży. Kwe stie te

bę dą na szy mi prio ry te ta mi.

zdj. MSW
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Nie tylko o reformie
Na pytania
„Policji 997”
odpowiedział
Michał Deskur,
podsekretarz
stanu w MSW,
odpowiedzialny
za Policję
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Z nadinsp. Markiem Działoszyńskim,
od 10 stycznia 2012 r. komendantem głównym Policji,
w drugim tygodniu jego urzędowania rozmawiała
Irena Fedorowicz

Czego w nowym roku pod nowym kierownictwem może się
spodziewać Policja?

– Bę dą zmia ny w po dej ściu do za rzą dza nia Po li cją. Chce my usa mo -

dziel nić bar dziej ko men dan tów wo je wódz kich, a z Cen tral ne go Biura

Śled cze go stwo rzyć sa mo dziel ną jed nost kę or ga ni za cyj ną. Zmniej -

szy to stan li czeb ny ko men dy głów nej, choć nie jest to zasadniczy po -

wód zmian. Obec nie ana li zu je my za da nia re ali zo wa ne przez

ko men dę głów ną, a jest ich tro chę. Być mo że nie któ re się du blu ją

i nie ma po trze by ich wy ko ny wa nia, nie któ re są zbęd ne. Za re ali za -

cją po szcze gól nych za dań sto ją kon kret ni lu dzie i tu nie cho dzi o to,

że by zwol nić lu dzi, a zo sta wić za da nia, któ rych nie bę dzie my w sta -

nie wy ko nać. Chciał bym jed nak, by wszel kie zmia ny spra wia ły, że

ko men dan ci głów ni bę dą mie li czas i moż li wo ści, że by zaj mo wać się

pol ską Po li cją, a nie „ko mi sa ria tem – ko men da głów na”.

Co jesz cze zmie ni się w Po li cji?
– Z pew no ścią po dej ście do na szej sta ty sty ki, któ ra we dług mnie

po win na być jed nym, a nie je dy nym na rzę dziem za rzą dza nia Po li cją.

Bę dzie my tak że szu kać spo so bów, by ka dra kie row ni cza róż nych

szcze bli chcia ła wziąć w swo je rę ce rze czy wi ste kie ro wa nie ze spo ła -

mi, mia ła do te go re al ne na rzę dzia, mo gła też być re al nie od po wie -

dzial na za ich pra cę. I to nie ma być tyl ko roz li cza nie się ze sta ty sty ki

i nie ustan ny wy ścig. Szcze gól nie, że w do tych cza so wym po dej ściu,

np. co do wy kry wal no ści w ogó le nie by li śmy kom pa ty bil ni z pro ku -

ra tu rą i są da mi. Bę dzie my roz ma wiać z ty mi in sty tu cja mi tak, by

wspól nie wy pra co wać spój ne po dej ście do tych za gad nień, po ka zu -

jąc re al ny stan rze czy. Chciał bym do pro wa dzić do ta kiej sy tu acji, by

każ dy na swo im sta no wi sku czuł się od po wie dzial ny i by do stał

w związ ku z tym od po wied nie upraw nie nia.

Jed na z pierw szych zmian, któ re pla nu ję, to zmia na za rzą dze nia

do ty czą ce go dziel ni co wych – tak by w mia stach, po dob nie jak na te -

re nach wiej skich, dziel ni co wi pro wa dzi li po stę po wa nia w spra wach

do ty czą cych prze mo cy w ro dzi nie. Nie wy star czy, że dziel ni co wy za -

ło ży Nie bie ską Kar tę, po wi nien być od po wie dzial ny za dal sze po stę -

po wa nie w tej spra wie. Nie prze wi du ję po wo ły wa nia ja kichś struk tur

do spraw prze mo co wych, że by for ma nie prze ro sła tre ści.

Czy kadra kierownicza dostanie jakieś mechanizmy motywacyjne,
którymi będzie mogła rzeczywiście dysponować? Przede wszystkim
pieniądze.

– Jed nym z waż nych ele men tów jest fun dusz pre mio wy. Je stem

zda nia, że po win ni nim dys po no wać bez po śred ni prze ło że ni, by

oprócz ki ja mieć też mar chew kę. Przyj rzy my się też, czy opi nio wa -

nie dzi siaj nie od by wa się na zbyt wy so kim szcze blu kie row ni czym.

Wła ści wą opi nię mo że wy dać prze ło żo ny, któ ry ma pod so bą nie stu

lu dzi, ale dwu dzie stu i to wła śnie on po wi nien być opi niu ją cym. Cały

czas trze ba też do sko na lić ka drę kie row ni czą. Chciał bym, by uczest -

ni czy ła ona w warsz ta tach me ne dżer skich, bo ta for ma wy da je mi się

naj lep sza. Pro szę zo ba czyć, że żad na szko ła po li cyj na nie kształ ci

umie jęt no ści do wód czych.

Nie chcę, by śmy w Po li cji two rzy li po zo ry. Al bo rób my coś po rząd -

nie, al bo nie rób my te go wca le.

Chciał bym rów nież wpro wa dzić dla po li cjan tów płat ne nad go dzi -

ny. Wiem, że w bu dże cie nie ma na to do dat ko wych pie nię dzy. Ten

za strzyk 300 zło tych na po li cjan ta od lip ca to chy ba wszyst ko, na co

bu dżet stać. Ale chcę za py tać po li cjan tów i związ ki za wo do we, czy

przy obec nym, a mo że na wet zwięk szo nym tro chę wa ka cie, są w sta -

nie i ma ją chęć wziąć na sie bie wię cej obo wiąz ków, za któ re my za -

pła ci my z te go, co ma my. Mam na dzie ję, że znaj dzie my moż li wo ści

na prze su nię cie środ ków z wa ka tu i za pła ce nie po li cjan tom, któ rzy

pra cu ją po wy żej nor my cza su pra cy.

W Ło dzi uda wa ło mi się czę ścio wo fi nan so wać po li cjan tom nad go -

dzi ny z pie nię dzy sa mo rzą do wych. Sa mo rzą dy są współ od po wie dzial -

ne za bez pie czeń stwo na ich te re nie. My po win ni śmy tę współ pra cę
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ini cjo wać, in spi ro wać i umieć po wie dzieć „dzię ku ję”. Zresz tą nie

cho dzi tu tyl ko o pie nią dze, ale też o wska zy wa nie nam ob sza rów,

w któ rych Po li cja po win na być bar dziej ak tyw na, i jed no cze śnie

wspie ra nie nas w two rze niu do brej at mos fe ry spo łecz nej dla pra cy

funk cjo na riu szy.

Zapowiadał Pan decentralizację zakupów.
– Du że za ku py sprzę to we, kie dy moż na ne go cjo wać ce ny, po win -

ny być ro bio ne cen tral nie, bo za tym idą kon kret ne, du że za osz czę -

dzo ne pie nią dze. De cen tra li za cja ma po le gać na tym, że by

ko men dan ci wo je wódz cy wie dzie li z wy prze dze niem, ja ki mi środ -

ka mi mo gą dys po no wać, co z ko lei uła twi im za rzą dza nie.

Wracamy do idei dysponenta III stopnia?
– Nie, je stem prze ciw ni kiem te go po my słu z uwa gi na kosz ty.

W gar ni zo nie łódz kim li czy łem i oka za ło się, że stwo rze nie eta tów

i ca łej ob słu gi dys po nen ta III stop nia kosz to wa ło by oko ło 9 mi lio -

nów zło tych. Przy ak tu al nych bu dże tach nie stać nas na to i nie jest

to ko niecz ne.

Co jeszcze zaprząta teraz Pańską uwagę?
– Przyj rzy my się prze mun du ro wa niu po li cjan tów – na ja kim jest

eta pie, dla cze go są pro ble my z mun du ra mi wyj ścio wy mi, któ re trud -

no po pro stu dziś ku pić. Trze ba bę dzie za sta no wić się nad mun du -

rów ką, któ ra obecnie ma cha rak ter do dat ku so cjal ne go. Uwa żam, że

po li cjant po wi nien wy glą dać jak wi zy tów ka pań stwa, na to do sta je

pie nią dze. Ma być wła ści wie umun du ro wa ny i pro fe sjo nal ny.

A na Euro 2012 ma być też troskliwy i tolerancyjny?
– Nie któ rzy ob śmie wa ją ha sło 3 x T. Ale do świad cze nia in nych

państw po ka zu ją, że war to się do nie go sto so wać. La tem bę dzie my

tu mie li ca ły świat i od te go, jak za cho wa się po je dyn czy po li cjant,

bę dzie za le ża ła opi nia nie tyl ko o Po li cji, ale o ca łym pań stwie. Je że li

ktoś zde cy do wał się być po li cjan tem, zło żył ślu bo wa nie, za ło żył

mun dur i pod jął służ bę, to – w mo im prze ko na niu – się z nią utoż -

sa mia. Mu si my pra co wać nad świa do mo ścią po li cjan tów – że by pa -

mię ta li, że re pre zen tu ją pań stwo.

Policjanci chcą wiedzieć, do jakiego momentu mają być
tolerancyjni?

– My ślę, że po ziom to le ran cji w związ ku z Eu ro po wi nien nam

wszyst kim zna czą co wzro snąć. Oczy wi ście z każ de go zda rze nia moż -

na zro bić awan tu rę – zgod nie z pra wem. Sztu ką jest tak to za ła twić,

że by się uśmiech nąć, zwró cić uwa gę, a przy wró cić po rzą dek bez pro -

wo ko wa nia i za ostrza nia sy tu acji.

Po li cjan ci mu szą pa mię tać, że pań stwo da ło im naj wyż sze upraw -

nie nia. Nie ma ich pre zy dent, ża den sąd, ża den pro ku ra tor ani ża den

po seł. Ża den z tych pod mio tów nie mo że wyjść na uli cę i za trzy mać

oby wa te la. A po li cjant mo że. Dla te go mu si się sa mo kon tro lo wać.

Mu si umieć oce nić sy tu ację i zde cy do wać, od któ re go mo men tu po -

wi nien prze stać być mi łym. Dla oby wa te la, a szcze gól nie dla go ścia,

po li cjant to wi zy tów ka pań stwa. Po wta rzam to, bo re pe ti tio est ma ter
stu dio rum – po wta rza nie jest mat ką wie dzy.

– Dziękuję za rozmowę.
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Posłowie pytają o Policję
Po sło wie ma ją co raz wię cej py tań o stan ka dro wy w Po li cji. Po wta rza -

ją się in ter pe la cje do mi ni stra spraw we wnętrz nych w spra wie przy czyn

ro sną cej licz by wa ka tów. 

Zgod nie z in for ma cja mi przed sta wio ny mi w Sej mie przez re sort stan

za trud nie nia po li cjan tów 31 grud nia 2011 r. wy no sił około 97 200 funk -

cjo na riu szy, przy czym w okre sie od 1 stycz nia do 8 li sto pa da 2011 r.

przy ję to ogó łem 3896 osób. 

Z da nych mi ni ster stwa, uzy ska nych na pod sta wie ana li zy zwol nień ze

służ by w Po li cji, wy ni ka, że naj licz niej szą gru pę (po nad 55 proc.) sta no -

wią funk cjo na riu sze, któ rzy prze słu ży li 21–30 lat. 26 proc. dys po no wa -

ło sta żem 16–20 lat, a tyl ko 12 proc. po li cjan tów w chwi li zwol nie nia

po sia da ło staż służ by krót szy niż 15 lat. W ana li zie nie uwzględ nio no

jed nak ogól nej wy słu gi lat pra cy, a rze czy wi sty okres służ by w Po li cji (tak

więc nie wli cza no służ by rów no rzęd nie trak to wa nej ze służ bą w Po li cji). 

Pod sta wą praw ną zwol nie nia by ło naj czę ściej pi sem ne wy stą pie nie ze

służ by. Do ty czy ło to po nad jed nej trze ciej wszyst kich przy pad ków.

Do dru giej gru py na le że li po li cjan ci zwal nia ni z uwa gi na na by cie pra wa

do eme ry tu ry z ty tu łu osią gnię cia 30 lat wy słu gi eme ry tal nej (30 proc.).

Na to miast 21 proc. roz sta wa ło się ze służ bą z po wo du orze cze nia trwa -

łej nie zdol no ści do służ by przez ko mi sję le kar ską. 

Jak pod kre śla mi ni ster stwo, wa ku ją ce sta no wi ska znaj du ją się za rów -

no w służ bie pre wen cyj nej, jak i w kry mi nal nej.

AWz

Policjanci na medal
19 stycz nia br., oko ło godz. 20, dwaj funk cjo na riu sze z ko mi -

sa ria tu w No wym Por cie, st. asp. Ar ka diusz Ko tar ski i mł. asp.

Grze gorz Bork, pod czas wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo -

wych, za uwa ży li po żar w ha li Stocz ni Gdań skiej. Pło mie niom

to wa rzy szy ły sil ne eks plo zje. W wy ni ku wy bu chów pło ną ce

sub stan cje spa da ły na po bli skie to ro wi sko tram wa jo we i jezd -

nię, za gra ża jąc bez pie czeń stwu kie row ców i pa sa że rów. Funk -

cjo na riu sze, ry zy ku jąc ży ciem, za re ago wa li bez wa ha nia,

po dej mu jąc pierw sze czyn no ści na miej scu zda rze nia. Grze -

gorz Bork ra dio wo zem za blo ko wał ruch na jezd ni, Ar ka diusz

Ko tar ski za trzy mał nad jeż dża ją cy tram waj wy peł nio ny ludź mi,

nie do pusz cza jąc, by wje chał w pło mie nie. Dzię ki wzo ro wej

po sta wie gdań skich po li cjan tów i bły ska wicz nej ich re ak cji

na wy da rze nie, uda ło się unik nąć tra ge dii.

*

St. asp. Grze gorz Gier szon i sierż. Da wid Ko szy kow ski z Ko -

men dy Miej skiej Po li cji w So po cie ura to wa li od uto nię cia

w mo rzu 14-let nią dziew czy nę. 24 stycz nia br., oko ło godz. 12,

peł nią cy służ bę funk cjo na riu sze otrzy ma li in for ma cję, że

przy so poc kiej ma ri nie sko czy ła do mo rza mło da ko bie ta. Po -

li cjan ci ru szy li jej na po moc. Wsko czy li do lo do wa tej wo dy,

pod pły nę li do na sto lat ki, w ostat nim mo men cie przy trzy mu -

jąc ją na po wierzch ni. Do ho lo wa li ją do po mo stu, a na stęp nie

prze ka za li za ło dze po go to wia ra tun ko we go.

J. Pac.
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Zmiany kadrowe
24 stycz nia br. ko men dant głów ny Po li cji mia no wał na sta no wi sko

ko men dan ta sto łecz ne go Po li cji nad insp. Mi ro sła wa Schos sle ra,

do tych cza so we go sze fa świę to krzy skiej po li cji. Za stą pił nad insp. Ada -

ma Mu la rza, któ ry od szedł na eme ry tu rę.

W związ ku z przej ściem w stan spo czyn ku nad insp. Ry szar da

Szkot nic kie go, do tych cza so we go ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji

z sie dzi bą w Ra do miu, ko men dant głów ny Po li cji 24 stycz nia br. po -

wie rzył peł nie nie obo wiąz ków na tym sta no wi sku mł. insp. Ra fa ło -
wi Bat kow skie mu, do tych cza so we mu I za stęp cy ko men dan ta

wo je wódz kie go Po li cji z sie dzi bą w Ra do miu.

Z dniem 23 stycz nia br. ko men dant głów ny Po li cji mia no wał na sta -

no wi sko dy rek to ra Biu ra Łącz no ści i In for ma ty ki KGP mł. insp. Je -
rze go Si pę, któ ry za stą pił na tym sta no wi sku insp. Ra do sła wa

Chi nal skie go. Mł. insp. Je rzy Si pa był do tych czas na czel ni kiem Wy -

dzia łu In we sty cji i Re mon tów KWP w Ło dzi.

(Pac)

„Złote Blachy 2011” 
Ko men da Sto łecz na Po li cji oraz ko men dy wo je wódz kie Po li cji w Opo -

lu i Bia łym sto ku za szcze gól ne osią gnię cia w wal ce z pi rac twem mu zycz -

nym, fil mo wym i kom pu te ro wym zo sta ły uho no ro wa ne „Zło ty mi

Bla cha mi” Ko ali cji An ty pi rac kiej. 

„Zło te Bla chy” to na gro dy przy zna wa ne co rocz nie jed nost kom Po li cji

w uzna niu ich za sług w zwal cza niu kra dzie ży dóbr wła sno ści in te lek tu -

al nej. Jak co ro ku wy róż nio ne zo sta ły trzy jed nost ki Po li cji. Ko ali cja An -

ty pi rac ka, w skład któ rej wcho dzą: Bu si ness So ftwa re Al lian ce (BSA),

Fun da cja Ochro ny Twór czo ści Au dio wi zu al nej (FO TA) oraz Zwią zek

Pro du cen tów Au dio Vi deo (ZPAV), do ce ni ła kon se kwent ną pra cę Wy -

dzia łu dw. z Prze stęp czo ścią Go spo dar czą KSP w za kre sie ujaw nia nia

i usta la nia użyt kow ni ków umiesz cza ją cych bez praw nie utwo ry mu zycz -

ne i fil my w ser wi sach ho stin go wych. 

Wy dział dw. z Prze stęp czo ścią Go spo dar czą KWP w Opo lu na gro dzo -

no za sys te ma tycz ne przed się wzię cia prze ciw ko oso bom na ru sza ją cym

zna ki to wa ro we oraz oso bom roz po wszech nia ją cym w in ter ne cie utwo -

ry chro nio ne pra wem au tor skim. 

Funk cjo na riu sze z Wy dzia łu dw. z Prze stęp czo ścią Go spo dar czą KWP

w Bia łym sto ku wy róż nie ni zo sta li za szcze gól ną sku tecz ność w zwal cza -

niu pi rac twa kom pu te ro we go w 2011 ro ku. 

W uro czy sto ści wrę cze nia „Zło tych Blach 2011”, któ ra od by ła się

w KGP, wzię li udział: nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski, ko men dant głów -

ny Po li cji, oraz me ce nas Ma rek Sta szew ski, peł no moc nik Związ ku Pro -

du cen tów Au dio Vi deo. Artystów re pre zen towali Mie czy sław Szcze śniak

oraz Mag da le na Dziun.

J.P. (PAP)

Powroty pod przymusem
Jak wy ni ka z da nych Biu ra Pre wen cji KGP, w 2011 ro ku funk cjo na riu -

sze Wy dzia łu Kon wo jo we go prze pro wa dzi li 672 kon wo je, do pro wa dza jąc

do są dów 2040 za trzy ma nych za gra ni cą prze stęp ców, oby wa te li Pol ski.

Prze szło po ło wa z nich wró ci ła do kra ju dro gą lot ni czą. Od 2008 r. Wy dział

Kon wo jo wy Biu ra Pre wen cji KGP sto su je tzw. kon wo je zbior cze, wy ko ny -

wa ne woj sko wy mi sa mo lo ta mi trans por to wy mi. W ubie głym ro ku prze -

pro wa dzo no 65 ta kich trans por tów, do star cza jąc do kra ju 986 osób.

Wśród za trzy ma nych po za gra ni ca mi na sze go kra ju prze stęp ców są oso -

by ści ga ne eu ro pej skim na ka zem aresz to wa nia (ENA) lub mię dzy na ro -

do wym li stem goń czym za róż ne prze stęp stwa.

Jot. 

Wstępny bilans roku 2011
We dług wstęp nych da nych Biu ra Ru chu Dro go we go KGP,

w ubie głym ro ku na pol skich dro gach od no to wa no 39 935 wy -

pad ków ko mu ni ka cyj nych, w któ rych 4171 osób po nio sło śmierć,

a 49 341 do zna ło ob ra żeń. Po raz pierw szy od pię ciu lat stan bez -

pie czeń stwa w ru chu dro go wym uległ kil ku pro cen to we mu po -

gor sze niu (w po rów na niu z ro kiem 2010 ofiar śmier tel nych

za no to wa no wię cej o 264, ran nych – o 389, wy pad ków – o 1103).

Naj czę ściej do cho dzi ło do zde rzeń po jaz dów w ru chu. Po cią gnę -

ły one za so bą naj wię cej ofiar śmier tel nych – 1654 (39,6 proc.

ogó łu za bi tych). Ran nych w zde rze niach po jaz dów w ru chu zo -

sta ło 27 208 osób (55,1 proc. ogól nej licz by). Zde cy do wa ną więk -

szość wy pad ków spo wo do wali kie ru ją cy po jaz da mi. By li oni

spraw ca mi 31 980 wy pad ków (80,1 proc. ogó łu), w któ rych zgi -

nę ło 2808 osób (67,3 proc. ogó łu), a 41 549 osób zo sta ło ran nych

(84,2 proc. ogó łu).

W 2011 ro ku od no to wa no 11 144 wy pad ki z udzia łem osób pie -

szych (27,8 proc. ogó łu), w któ rych zgi nę ło 1406 osób (33,6 proc.

ogó łu), a 10 494 od nio sły ob ra że nia cia ła (21,3 proc. ogó łu).

W więk szo ści po szko do wa ny mi by li pie si (1392 za bi tych i 10 229

ran nych).

W dal szym cią gu du ży pro blem w ru chu dro go wym sta no wią

nie trzeź wi użyt kow ni cy dróg. W ubie głym ro ku spo wo do wa li

oni 3827 wy pad ków, w któ rych zgi nę ły 434 oso by, a 4756 osób

zo sta ło ran nych. Funk cjo na riu sze Po li cji ujaw ni li i wy eli mi no wa li

z ru chu ogó łem 183 488 osób kie ru ją cych po jaz da mi pod wpły -

wem al ko ho lu (w sta nie po uży ciu oraz w sta nie nie trzeź wo ści).

W po rów na niu z ro kiem 2010 by ło ich wię cej o 17 603.

J. Pac.

Tar gi 
tech ni ki kry mi na li stycz nej

28 mar ca 2012 r. roz pocz ną się I Mię dzy na ro do we Tar gi

Tech ni ki Kry mi na li stycz nej. W cza sie trzy dnio wej im pre zy,

któ ra od bę dzie się w War sza wie, bę dzie moż na za po znać się

z naj no wo cze śniej szą ofer tą czo ło wych pro du cen tów i dys -

try bu to rów pro duk tów oraz usług wy ko rzy sty wa nych w tech -

ni ce kry mi na li stycz nej. Za pre zen to wa ny zo sta nie sprzęt,

na rzę dzia i apa ra tu ra wy ko rzy sty wa ne w ba da niu miej sca zda -

rze nia, do ku men to wa niu, re je stra cji, za bez pie cze niu oraz

pre zen ta cji ma te ria łu do wo do we go i la bo ra to ryj nych ba da -

niach kry mi na li stycz nych. Bę dzie moż na tak że zo ba czyć sys -

te my in for ma tycz ne wspo ma ga ją ce pro ce sy iden ty fi ka cji oraz

sys te my in for ma tycz ne i ewi den cyj ne wspo ma ga ją ce za rzą -

dza nie obie giem ma te ria łu do wo do we go. Tar gom to wa rzy -

szyć bę dzie mię dzy na ro do wa kon fe ren cja na uko wa na te mat

„Bio me tria w pra wie i kry mi na li sty ce”. Jej or ga ni za to ra mi są

Cen tral ne La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne Po li cji, Wy dział

Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu War szaw skie go oraz MT

Tar gi sp. z o.o., we współ pra cy ze Sto wa rzy sze niem Ab sol -

wen tów Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji UW. Od wie dza ją cy

tar gi bę dą mo gli też uczest ni czyć w I Stu denc kim Kon wen -

cie Kry mi na li sty ki w Prak ty ce „War sza wa kry mi nal na” oraz

kon fe ren cji „Na uki są do we w służ bie wy mia ru spra wie dli wo -

ści i or ga nów ści ga nia”. Wię cej in for ma cji na stro nie 

www.cri me lab.pl oraz clk.po li cja.pl

KK
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Przykładem zakończonej sukcesem
sprawy przeciwko żebraczemu
biznesowi jest zlikwidowanie
działającej w województwie
podkarpackim grupy kierowanej
przez „Kolę”. 
Biznes wymyślili i zrealizowali dwaj
bracia pochodzący z Mołdawii:
Nicolae, pseudonim Kola, i Marcel.
Pomagały im dwie Ukrainki
i Mołdawianka. 

OBIET NI CE I RZE CZY WI STOŚĆ
Po mysł był pro sty. Szu ka li w ma łych miej sco -

wo ściach na Ukra inie mło dych ko biet, naj -

chęt niej ma tek ży ją cych w trud nych

wa run kach. Czę sto by ły to ko bie ty ma ją ce

nie peł no spraw ne dziec ko. Za pew nia jąc, że

chcą im po móc, ofe ro wa li pra cę w Pol sce, ła -

twą, bez po trze by po sia da nia kwa li fi ka cji

– opie kę nad star szy mi oso ba mi, płat ną 150

do la rów mie sięcz nie. W do dat ku ta ką, gdzie

moż na za brać ze so bą dziec ko, czy na wet

dwo je. 

Pro po zy cja wy glą da ła cał kiem wia ry god -

nie, zwłasz cza że do wy jaz du na ma wia ła po -

ten cjal ną kan dy dat kę ko bie ta, któ ra

rze ko mo wła śnie wró ci ła z ta kiej pra cy w Pol -

sce. W rze czy wi sto ści by ła to jed na z człon -

kiń gan gu. Chwa li ła do bre wa run ki, w ja kich

ży ła, i za rob ki, któ re po zwo li ły jej na spo re

oszczęd no ści. Ro dacz ka, Ukra in ka, bu dzi ła

za ufa nie. By ła prze ko nu ją ca, a to wa rzy szą cy

jej or ga ni za tor przed się wzię cia był życz li wy

i przy ja zny. Obie cy wał po moc w za ła twie niu

for mal no ści pasz por to wych i wi zo wych,

trans port do Pol ski i po życz kę pie nię dzy

na pierw sze dni po by tu. Pro po zy cja by ła tak

ko rzyst na, że ule ga ło jej wie le ko biet, nie -

któ re na ma wia ły ko lej ne. 

Pa ko wa ły wa liz ki, za bie ra ły dzie ci i ru sza -

ły za chle bem. Przy wie zio ne do Pol ski już na -

stęp ne go dnia zde rza ły się z rze czy wi sto ścią,

któ ra wy glą da ła zu peł nie ina czej niż to, co

im obie ca no.

Nad ia (imię zmie nio ne) zo sta ła przy wie -

zio na do Ło dzi z dwie ma cór ka mi, dwu -

i sze ścio let nią. Do sta ły jed no wspól ne łóż ko

w po ko ju, w któ rym miesz ka ło jesz cze kil ka

in nych osób. Kie dy na stęp ne go dnia ra no

Nad ia za py ta ła swo ją ukra iń ską opie kun kę

o pra cę, ta wrę czy ła jej kar t kę z na ba zgra nym

zda niem: „Zbie ram na ope ra cję mo jej có -

recz ki” i ka za ła iść na wy zna czo ne miej sce

pod ko ściół. Zro zu miaw szy, że ka żą jej że -

brać, Nad ia za czę ła pro te sto wać i za gro zi ła,

że wró ci na Ukra inę. Wów czas ko bie ta, któ -

ra jesz cze nie daw no na ma wia ła ją na przy jazd

do pra cy w Pol sce, oświad czy ła twar do: 

– Masz u „Ko li” dwa ty sią ce dłu gu. Jak od -

dasz, mo żesz wra cać na Ukra inę. A jak nie,

to już on się z to bą po li czy! 

Nad ia sta ra ła się więc, jak mo gła. Co dzien -

nie przy no si ła kil ka set zło tych, wie lo krot nie

uda wa ło się jej ze brać na wet 700–800 zło -

tych. Po trzech mie sią cach szef prze niósł ją

z Ło dzi do Tar no wa. Młod sza córka zo sta ła

jej odebrana i przy dzie lo na in nej ko bie cie,

która „pra co wa ła” bez dziec ka i przez to

osią ga ła znacz nie słab sze wy ni ki. 

OR GA NI ZA CJA I ME TO DY 
DZIA ŁA NIA 
Gru pa „Ko li” by ła do brze zor ga ni zo wa -

na i po słu gi wa ła się spraw dzo ny mi me to da -

mi. Zwer bo wa ne ko bie ty by ły przy wo żo ne

pry wat nym au tem al bo bu sem do gra ni cy

z Pol ską. Prze kra cza ły ją pie szo, da lej cze ka li

na nie in ni człon ko wie gan gu i au to bu sem

lub sa mo cho dem roz wo zi li po róż nych mia -

stach Pol ski, lo ku jąc w naj tań szych ho te lach,

po kil ka osób w jed nym po ko ju. Kan dy dat ki

do pra cy od da wa no pod opie kę ko biet

– człon kiń gan gu, któ re or ga ni zo wa ły i nad -

zo ro wa ły ich po byt.

Przy dzie la ły im kon kret ny re jon „pra cy”,

naj czę ściej przed ko ścio łem lub na ru chli -

wym skrzy żo wa niu, wy zna cza ły też dzien ny

li mit – mi ni mum 200 zło tych. Je śli nie uda -

ło się ty le uzbie rać, bra ku ją cą kwo tę do li cza -

no do już ist nie ją ce go dłu gu – kosz tów

trans por tu i pierw szych dni po by tu. W ten

spo sób dług cią gle rósł. „Opie kun ki” in stru -

owa ły swo je pod opiecz ne, jak ma ją się ubie -

rać i za cho wy wać, co ma ją mó wić, gdy by

za in te re so wa li się ni mi straż ni cy miej scy lub

po li cjan ci. Oczy wi ście ko bie tom nie wol no

by ło wspo mi nać o or ga ni za to rach, mia ły mó -

wić, że przy je cha ły tu sa me. In struk cje do -

ty czy ły tak że dzie ci, od któ rych wy ma ga no,

że by przez ca ły dzień sie dzia ły bez ru chu

przy oso bie do ro słej, na uli cy. Że by mo gły to

wy trzy mać, po da wa no im środ ki uspo ka ja ją -

ce. Dzie ci by ły gło dzo ne, że by wy glą da ły
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Duże skupiska ludzi
zawsze przyciągały
złodziei, włamywaczy,
oszustów, fałszerzy,
prostytutki i wszelkiego
rodzaju przestępców.
Także żebraków, tych
prawdziwych i tych
fałszywych, czyli
członków grup
zorganizowanych,
wyłudzających pieniądze.
Euro 2012 może im
ułatwić proceder. 
– Istnieje obawa, że
żebraczy biznes może
gwałtownie nasilić się
w okresie trwania Euro
– mówi mł. insp.
Zbigniew Maj, zastępca
dyrektora Centralnego
Biura Śledczego KGP.
– Policja jest na to
przygotowana.
Od dawna wdrażane są
różne programy
prewencyjne dotyczące
przeciwdziałania
żebractwu, a Centralne
Biuro Śledcze prowadzi
czynności operacyjne.
Mechanizmy działania
grup przestępczych
zajmujących się
żebractwem są na ogół
do siebie podobne.
Podobne też, i trudne, jest
prowadzenie postępowań
przeciwko nim. Ale, jak
pokazują fakty, Policja
rozbĳa kolejne żebracze
gangi – mówi dyrektor
Maj.

Jał muż na dla g
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na cho re, czę sto umiesz cza no je na wóz -

kach in wa lidz kich czy wy po sa ża no w ku le

in wa lidz kie, aby wzbu dza ły li tość i uwia ry -

god nia ły te zę o zbie ra niu pie nię dzy na

ope ra cję.

Or ga ni za to rzy by li bez względ ni, na wet

w mróz i deszcz nie po zwa la li swo im ofia rom

opusz czać miej sca „pra cy”. Mie li je cią gle na

oku, kon tro lu jąc kil ka ra zy dzien nie. 

„Opie kun ki” od bie ra ły co dzien ny uro bek,

nie zmien nie od po wia da jąc, że jesz cze da le -

ko do spła ce nia ca łe go dłu gu, i prze ka zy wa -

ły pie nią dze sze fom oso bi ście lub prze sy ła ły

im za gra ni cę. 

Ofia ry nie mia ły moż li wo ści ani uciec, ani

ko mu kol wiek się po skar żyć. Opo wia da no im

o zna ko mi tych ukła dach sze fów że bra cze go

biz ne su z ukra iń ską mi li cją, a tak że za bie ra -

no mat kom dzie ci i od da wa no je pod opie kę

in nych ko biet. Szef gan gu za kła dał, że żad -

na mat ka nie uciek nie bez dziec ka. Nie -

szczę sne ko bie ty nie wie dzia ły na wet, gdzie

ich dzie ci się znaj du ją. Czę sto by ło to in ne

mia sto. 

Po słu szeń stwo wy mu sza no też szan ta żem.

Jed na z ko biet pod czas po by tu w Pol sce za -

szła w cią żę, uro dzi ła dziec ko i zo sta wi ła je

w szpi ta lu. Po nie waż by ła mę żat ką, sze fo wie

gan gu szan ta żo wa li ją, że jeśli nie bę dzie dla

nich na dal pra co wać, do nio są o tym fak cie

jej mę żo wi. 

W ZA IN TE RE SO WA NIU PO LI CJI 
Wzrost licz by że bra ków na uli cach, w do dat -

ku o po dob nym cha rak te rze – ko biet lub ko -

biet z dziec kiem – nie uszedł uwa dze

pod kar pac kiej po li cji. Funk cjo na riu sze za czę -

li dys kret nie ob ser wo wać że brzą ce oso by.

– Wszyst kie prze słan ki wskazywały, że jest

to prze stęp stwo han dlu ludź mi. Ze bra ny

ma te riał po twier dził te przy pusz cze nia. 

Wy ni ka ło z nie go nie zbi cie, że spra wa do ty -

czy zor ga ni zo wa nej gru py prze stęp czej.

Świadczyły o tym hie rar chicz ność i her me -

tycz ność jej struk tu ry, pa nu ją ca w niej dys cy -

pli na, po dział ról i za dań po szcze gól nych jej

człon ków – mó wi funk cjo na riusz CBŚ.

Dzia ła nia po li cji zbie gły się w cza sie z za -

alar mo wa niem stra ży miej skiej przez pew ną

miesz kan kę Tar no wa, któ rą za nie po ko ił oglą -

da ny przez kil ka dni ob ra zek: ma łe dziec ko

sie dzą ce obok że brzą cej na uli cy ko bie ty,

mimo mro zu i śnie gu. Po wy le gi ty mo wa niu

że bracz ki oka za ło się, że po cho dzi z Ukra iny,

a dwu let nia dziew czyn ka nie jest jej cór ką

i zo sta ła jej „wy po ży czo na”. Ko bie ta nie wie -

dzia ła, gdzie jest mat ka dziec ka. Zo sta ła uka -

ra na przez sąd grodz ki grzyw ną 200 zło tych

za wy ko rzy sty wa nie dziec ka do że bra nia

i jesz cze te go sa me go dnia wy je cha ła na Ukra -

inę. Dziew czyn ka, o któ rej nic nie było wia do -

mo po za tym, jak ma na imię, zo sta ła de cy zją

są du ro dzin ne go umiesz czo na w do mu dziec -

ka. By ła brud na, wy gło dzo na, za wszo na, na

gło wie i no gach mia ła si nia ki. Na le ża ło usta -

lić jej toż sa mość i od na leźć ro dzi ców. 

Oka za ło się, że to młod sza cór ka Nad ii.

Mat ka od zy ska ła dziew czyn kę do pie ro

po kil ku mie sią cach. Dziec ko, choć już od -

kar mio ne i za dba ne, by ło w fa tal nym sta nie

psy chicz nym, nie po zna wa ło mat ki. Po kre -

wień stwo po twier dzi ły do pie ro ba da nia

DNA.

ZA STRA SZA NE OFIA RY, OD WO ŁA NE
ZE ZNA NIA
Ze bra ny przez po li cjan tów rze szow skie go

CBŚ ma te riał dał pro ku ra tu rze pod sta wę do

wsz czę cia śledz twa do ty czą ce go za ło że nia

i kie ro wa nia zor ga ni zo wa ną gru pą prze stęp -

czą ma ją cą na ce lu han del ludź mi, zmu sza -

nie ich do że bra nia na uli cach miast w Pol sce

i czer pa nie ko rzy ści ma jąt ko wych z te go pro -

ce de ru, tj. o czyn m.in. z art. 258 par. 1

i 3 k.k., 253 par. 1 i 2 k.k. 

Śledz two trwa ło pra wie dwa la ta, za an ga -

żo wa nych w nie by ło wielu funk cjo na riu szy

gar ni zo nu pod kar pac kie go. 

Mi mo że po li cjan ci do tar li do wy ko rzy sty -

wa nych w opi sa ny spo sób ko biet, nie chcia -

ły one ze zna wać prze ciw ko swo im

drę czy cie lom. Nad ia, nim od zy ska ła dziec -

ko, by ła pierw szą, któ ra się na to od wa ży ła.

Nie na dłu go jed nak. Gdy pro ces „Ko li” i je -

go wspól ni czek przed rze szow skim są dem

do bie gał koń ca, Nad ia przy sła ła do są du list,

w któ rym oświad czy ła, że od wo łu je wszyst -

ko, co po wie dzia ła, gdyż ze zna nia skła da ła

pod pre sją. Pro si ła też, że by zwol nić „Ko lę”,

czy li sze fa gan gu. Ni co lae I. zo stał w 2008

ro ku ska za ny pra wo moc nym wy ro kiem na

4 la ta po zba wie nia wol no ści, dwie po ma ga -

jące mu ko bie ty – jed na na 3 la ta, dru ga

na rok. Dru gi z po my sło daw ców prze stęp -

cze go pro ce de ru Mar cel P. uciekł do Moł da -

wii i jest po szu ki wa ny li stem goń czym. 

– To są spra wy bar dzo trud ne do wo do wo,

po nie waż świad ko wie są za stra sza ni, nie chcą

ze zna wać, a je śli na wet zło żą ze zna nia, to po -

tem czę sto je od wo łu ją – mó wi mł. insp. Zbi -

gniew Maj, za stęp ca dy rek to ra CBŚ KGP.

Przy pad ki pro ce de ru han dlu ludź mi wciąż

się po wta rza ją, a Cen tral ny Ze spół do wal ki

z Han dlem Ludź mi Wy dzia łu do zwal cza nia

Zor ga ni zo wa nej Prze stęp czo ści Kry mi nal nej

Cen tral ne go Biu ra Śled cze go KGP pra cu je

nad ko lej ną spra wą prze ciw ko zor ga ni zo wa nej

gru pie prze stęp czej zmu sza ją cej lu dzi do

że brac twa. Jak twier dzi na czel nik wy dzia łu

pod insp. Mar cin Ku las, me to dy prze stęp cze go

dzia ła nia są bar dzo po dob ne do tu opi sa nych.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. An drzej Mi tu ra
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gi – to że brac two wy ni ka ją ce z trud nej sy tu -

acji ży cio wej i nie za rad no ści da nej oso by;

oraz trze ci – że brac two ja ko spo sób na za ra -

bia nie pie nię dzy. 

Nie ofi cjal nie sza cu je się, że w Pol sce dzia -

ła po nad 200 tys. że bra ków, z cze go ponad

po ło wa że brze za wo do wo. 

Ama to rzy to zazwyczaj star sze oso by bez

środ ków do ży cia, cza sem wy sy ła ne na uli cę

przez ro dzi ny, a cza sem zga dza ją ce się na 

to do bro wol nie, aby po móc bli skim. Dzia ła -

ją nie po rad nie, nie sys te ma tycz nie, zwy kle

wte dy, gdy na praw dę nie ma ją z cze go żyć.

Czę sto są prze pę dza ni przez że bra ków zor -

ga ni zo wa nych lub za wo dow ców. 

Przed kil ko ma la ty w Kra ko wie zna na była

hi sto ria sta rusz ki, która co dzien nie że brząc

pod ko ścio łem, pra wie uzbie ra ła na miesz -

ka nie dla wnucz ki. W Bia łym sto ku że brzą cą

pod ko ścio łem star szą ko bie tę, rze ko mo bez

środ ków do ży cia, co dzien nie sa mo cho dem

przy wo ził „do pra cy” syn. W War sza wie przy

pla cu Trzech Krzy ży że bra ła sta rusz ka, któ -

rej pil no wał cze ka ją cy nie opo dal, opła ca ny

przez nią, „ochro niarz”. Nie daw no przed

ko ścio łem św. An ny w War sza wie do szło do

bijatyki mię dzy war szaw ski mi i ob cy mi że -

bra ka mi o miej sce „pra cy”. W To ru niu

straż miej ska za trzy ma ła że bra ka, któ ry

oka zał się eme ry to wa nym pod ofi ce rem

woj ska. W Lu bli nie po li cjanci wy le gi ty mo -

wali że brzą cą ko bie tę po tym, jak do nie sie -

nie zło ży ła na nią są siad ka, któ ra roz-

po zna ła ją na uli cy. Rze ko ma że bracz ka

oka za ła się wła ści ciel ką du żej ka mie ni cy

w in nym mie ście. 

Pro fe sjo na li ści dzia ła ją ina czej. Są zor ga -

ni zo wa ni i za rzą dza ni. Bar dzo czę sto do pra -

cy roz wo że ni są sa mo cho da mi, usta wia ni

w przy dzie lo nych re jo nach, kon tro lo wa ni.

Naj czę ściej są to cu dzo ziem cy, zwy kle ma ją

przy so bie kart ki z in for ma cją o swo im rze -

ko mym nie szczę ściu, cho ro bie wła snej lub

dziec ka. Gdy by się do kład nie przyj rzeć, oka -

za ło by się, że wszy scy że bra cy w oko li cy

mają tak sa mo za fo lio wa ne kart ki, jak by

robiła to jed na rę ka, a gdy by dłu żej po ob ser -

wo wać, moż na by zo ba czyć, jak o okre ślo nej

go dzi nie scho dzą z po ste run ku, a ich miej -

sce zaj mu je ktoś in ny. Przy wie zio ny tym

samym sa mo cho dem, któ rym od jeż dża

„pierw sza zmia na”. 

Kil ka lat te mu gdań ska po li cja za trzy ma ła

Ro sja ni na, któ ry kie ro wał po nad 40-oso bo wą

gru pą osób trud nią cych się że brac twem,

głów nie po cho dze nia ro syj skie go i ukra iń -

skie go. Gru pa dzia ła ła we dług bar dzo ści -

słych re guł, pod le ga jąc pra wie woj sko we mu

ry go ro wi. Każ de go dnia od da wa li „utarg”

sze fo wi, któ ry za trzy my wał dla sie bie 25 pro -

cent ca łej su my, resz tę dzie ląc po rów no

mię dzy wszyst kich człon ków gru py.
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Nieszczęście 
czy zawód
Że brac two to pro blem sta ry jak
świat. Od wieków próbowano je
zwalczać, ograniczać, regulować
prawnie. Jak dotąd – nieskutecznie.

P rzyczyny żebractwa były zawsze te

same – bie da, nie za rad ność, brak lub

sła bość sys te mu opie ki spo łecz nej. Ale

w cza sach naj now szych do szła też przy czy na

in na – moż li wość ła twe go za rob ku, wy ko rzy -

sty wa na przez świat prze stęp czy. 

PRO BLEM STA RY JAK ŚWIAT
Na naj więk szą ska lę że brac two ist nia ło

w śre dnio wie czu. Że bra cy sta no wi li wów czas

na wet 2–3 pro c. ogól nej licz by lud no ści

więk szych miast. Oprócz bie dy i bra ku spo -

łecz nej opie ki roz wo jo wi tej pa to lo gii sprzy -

jał tak że na ka zy wa ny przez Ko ściół

obo wią zek mi ło sier dzia oraz wia ra, że jał -

muż na jest spo so bem na od ku pie nie grze -

chów. Licz ne klasz to ry, kró lo wie, ksią żę ta

i moż ni pro wa dzi li tak zwa ne jał muż nic two

zbio ro we, obej mu ją ce jed no ra zo wo ty sią ce

że bra ków.

Ta ma so wość spo wo do wa ła, że w śre dnio -

wie czu że brac two sta ło się za wo dem. Po je -

dyn czy że bra cy pro wa dzi li wę drow ny tryb

ży cia, do pa so wu jąc swo ją mar szru tę do ka -

len da rza świąt, od pu stów i in nych wy da rzeń

ko ściel nych, w du żych mia stach na to miast

two rzy li or ga ni za cje na wzór ce chów rze -

mieśl ni czych, z po dzia łem na spe cja li za cje

lub ze wzglę du na ro dzaj ułom no ści, np. kor -

po ra cja ślep ców czy chro mych. W XIII -

-wiecz nym Pa ry żu ży ło po nad 4 tys.

że bra ków, mie li nawet wła sne go kró la wy bie -

ra ne go pod czas kar na wa łu. 

W ko lej nych wie kach wła dze pró bo wa ły

pod dać że brac two choć by ogól nym re gu la -

cjom praw nym. Mia sta wy da wa ły na przy -

kład za rzą dze nia, że pod sta wą uzy ska nia

le gal ne go sta tu su że bra ka mogą być ka lec -

two, trwa ła cho ro ba, sta rość i nie do łęż ność.

Na to miast zdro wi i sil ni że bra cy by li uzna -

wa ni za włó czę gów, włó czę go stwo zaś su ro wo

ka ra no. Usi ło wa no też ogra ni czać że brac two

przez za rzą dze nia nie ze zwa la ją ce na osie dla -

nie się no wych, ob cych że bra ków, a obej mu -

ją ce opie ką „swo ich”. Król Jan Ol bracht

w sta tu tach piotr kow skich po le cił ra dom

miej skim i pro bosz czom wiej skim wy zna cza -

nie do pusz czal nej licz by że bra ków w da nej

miej sco wo ści, a na wet wy da wa nie im spe cjal -

nej od zna ki upraw nia ją cej do ko rzy sta nia

z jał muż ny.

W XVI wie ku w wie lu mia stach eu ro pej -

skich wpro wa dza no usta wy pró bu ją ce zmu -

sić że bra ków do pra cy. Za czę to organizować

do my pra cy przy mu so wej dla zdro wych że -

bra ków. Pierw szy – lon dyń ski Bri de well

– powstał w 1557 r., wkrót ce w ca łej An glii

było ich około 200. Do my pra cy przy mu so -

wej two rzo no tak że w Ho lan dii, Niem czech

i Fran cji. W sa mym tyl ko Pa ry żu funk cjo no -

wa ły trzy przy tuł ki pod na zwą Szpi tal Ubo -

gich Za mknię tych, któ re mia ły pod opie ką

po nad 2,5 ty sią ca osób zo bo wią za nych do

pra cy przy mu so wej.

W Pol sce pierw sze do my pra cy dla że bra -

ków zo sta ły za ło żo ne w 1629 r. w Gdań sku

i 1631 r. w El blą gu, roz po wszech ni ły się zaś

w XVIII w., kie dy to po wsta ły ko lej ne, m.in.

w Kra ko wie, To ru niu i War sza wie. 

W Eu ro pie w XIX w. licz ba że bra ków

zmniej szy ła się na ty le, że prze sta li sta no wić

alar mu ją cy pro blem spo łecz ny. Co nie zna -

czy, że nie ist niał w ogó le. I tak jest do dziś.

Mo ni to ro wa ny przez służ by po rząd ko we

problem jest pod sta łą kon tro lą władz,

zwłasz cza w du żych aglo me ra cjach miej -

skich.

AMA TO RZY I PRO FE SJO NA LI ŚCI 
Współ cze śnie że brac two na dal uwa ża ne jest

za efekt nę dzy, de gra da cji spo łecz nej, opusz -

cze nia, jed nak co raz po wszech niej do strze -

ga na jest tak że in na przy czy na, któ rą czę sto

jest chęć ła twe go za rob ku. 

Piotr Ła wacz, psy cho log spo łecz ny

z Gdań ska, roz róż nia trzy ro dza je że brac twa.

Pierw szy – gdy że brac two jest po chod ną dys -

funk cji spo łecz nej, do ty czy np. al ko ho li ków,

nar ko ma nów, osób cho rych psy chicz nie; dru -
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Przy kła dem że bra cze go gan gu jest tak że

hi sto ria opi sa na w ar ty ku le „Jał muż na dla

gan gu” (str. 10). 

PRZE CIW DZIA ŁA NIE – WSPÓL NA
SPRA WA 
Prze ciw dzia ła nie że brac twu jest jed nym

z za dań Po li cji. I to za rów no, gdy cho dzi

o zor ga ni zo wa ne że brac two no szą ce zna mio -

na han dlu ludź mi, jak i wów czas, gdy że brac -

two jest „tyl ko” do kucz li wym zja wi skiem

spo łecz nym. Wy tycz ne dla po li cjan tów

w tym za kre sie opra co wa no w 2008 ro ku w

Ko men dzie Głów nej Policji. Pro ce du ry po stę -
po wa nia Po li cji wo bec osób bez dom nych i że -
brzą cych za wie ra ją pro po zy cje kon kret nych

przed się wzięć or ga ni za cyj nych i pre wen cyj -

nych, okre śla ją za sa dy po stę po wa nia po li -

cjan tów z oso ba mi że brzą cy mi, zwłasz cza

ma ło let ni mi, oraz w sy tu acjach wy ko rzy sty -

wa nia do te go pro ce de ru dzie ci. 

Aby prze ciw dzia ła nie że brac twu by ło sku -

tecz ne, nie zbęd na jest współ pra ca wie lu in -

sty tu cji, wśród któ rych naj waż niej sze są

sa mo rzą dy, stra że miej skie, Po li cja, miej skie

ośrod ki po mo cy spo łecz nej. 

– Na te re nie gar ni zo nu ma ło pol skie go

w ce lu prze ciw dzia ła nia że brac twu na bie żą -

co współ pra cu je my oraz wy mie nia my się

informacjami z miej ski mi i gmin ny mi ośrod -

ka mi po mo cy spo łecz nej, ra da mi so łec ki mi,

ko mi te ta mi osie dlo wy mi, stra żą miej ską

i gmin ną oraz są da mi ro dzin ny mi – mó wi

insp. Da riusz No wak z KWP w Kra ko wie.

– W Ko men dzie Sto łecz nej Po li cji oraz

w pod le głych jed nost kach or ga ni za cyj nych

wy zna cze ni zo sta li ko or dy na to rzy ds. że brac -

twa – in for mu je nad kom. Mar cin Zi moń

z Wy dzia łu Pre wen cji KSP. 

War szaw ska po li cja kon ty nu uje roz po czę ty

w 2008 ro ku pro gram Stop że brac twu, pro -

gram po znań ski pod ha słem Po wrót z uli cy
re ali zo wa ny jest przy wy ko rzy sta niu środ ków

unĳ nych, w Bia łym sto ku pro gram re ali zo wa -

no pod ha słem Nie bądź my obo jęt ni, w Kra ko -

wie pod ha słem Nie da waj pie nię dzy na uli cy,

we Wro cła wiu pod wszyst ko mó wią cym ty -

tu łem: Da jąc pie nią dze, nie po ma gasz! Po ma -
gaj mą drze!

W ra mach tych i in nych pro gra mów w róż -

nych mia stach szcze gól nym nad zo rem ob ję -

to miej sca, gdzie naj czę ściej upra wia ny jest

pro ce der że brac twa, czy li oko li ce ko ścio łów,

su per mar ke ty, tar go wi ska, dwor ce ko le jo we,

środ ki ko mu ni ka cji miej skiej, a tak że ulu bio -

ne przez że brzą cych miej sca o du żym na tę -

że niu ru chu tu ry stycz ne go. Szcze gól ny

nad zór ozna cza czę ste kon tro le, le gi ty mo wa -

nie, re ago wa nie na wszel kie wy kro cze nia, ale

też po moc. Tak że ob ser wa cję przez służ by

ope ra cyj ne.

NIE DA WAJ MY PIE NIĘ DZY
Wi dok że bra ka zwy kle dzia ła na emo cje

prze chod nia, zwłasz cza gdy o wspar cie pro si

dziec ko lub oso ba sta ra i nie do łęż na. Więk -

szość lu dzi chce po móc i w od ru chu ser ca

się ga po pie nią dze. Tym cza sem psy cho lo go -

wie i so cjo lo go wie ape lu ją, aby te go nie ro -

bić.

Psy cho log Piotr Ła wacz uwa ża, że da wa nie

pie nię dzy oso bom że brzą cym za wsze ma

skut ki ne ga tyw ne. Bo za chę ca do że bra nia

al bo oszu stów, któ rzy zna leź li spo sób na ła -

twy za ro bek, al bo oso by rze czy wi ście nie za -

rad ne, któ re przy zwy cza ja ją się do ta kie go

naj prost sze go roz wią zy wa nia swo ich pro ble -

mów. 

– A już szcze gól nie nie utrwa laj my na wy -

ku że bra nia u dzie ci – mówi. – Da jąc im pie -

nią dze, zmniej sza my ich szan se na nor mal ne

dzie ciń stwo. Nie oszu kuj my sie bie, że speł -

nia my do bry uczy nek. 

Wszę dzie tam, gdzie pro ce der że brac twa

uda ło się w okre sie ostat nich 2–3 lat ogra ni -

czyć, a by ło tak w wie lu mia stach, zwłasz cza

w Po zna niu, Kra ko wie czy War sza wie, ist nia -

ły pro gra my zwal cza nia że brac twa, w któ rych

istot ną część sta no wi ło wła śnie uświa da mia -

nie spo łe czeń stwu praw dy o tym pro ble mie. 

Kra ków i Po znań moc no po sta wi ły na edu -

ka cję spo łecz ną. W Kra ko wie po nad 2 ty sią -

ce pla ka tów z ha słem: Nie da waj pie nię dzy
na uli cy! Że brzą cym mo żesz po móc ina czej!
tra fi ło m.in. do szkół, spół dziel ni miesz ka -

nio wych, na dwor ce, do tram wa jów, do par -

ków i ogród ków ka wiar nia nych, w oko li ce

ko ścio łów. Przy go to wa no 60 ty się cy ulo tek

w sze ściu ję zy kach skie ro wa nych do tu ry -

stów i umiesz czo no je w 200 miej scach noc -

le go wych w ca łym mie ście, w punk tach Sie ci

In for ma cji Tu ry stycz nej oraz na lot ni sku

w Ba li cach.

*

So cjo lo go wie i psy cho lo go wie ape lu ją, aby

po ma gać mą drze. Je śli licz ba że bra ków

na na szych uli cach wzro śnie pod czas

Euro 2012, war to pa mię tać, że to nie bie da -

ków na gle przy by ło, tyl ko oszu stów.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. An drzej Mi tu ra
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Policja przeciw żebractwu
Za da nia po li cjan tów służ by pre wen cyj nej (służ by pa tro lo wo -ob cho do wej, ko mó rek
ds. nie let nich i pa to lo gii oraz spe cja li stów ds. pre wen cji kry mi nal nej) w za kre sie prze -
ciw dzia ła nia że brac twu: 
– dia gno zowanie za gro że nia że brac twem, ze szcze gól nym uwzględ nie niem wy ko rzy -

sty wa nia do te go ce lu dzie ci, osób bez rad nych i nie peł no spraw nych;
– do ko ny wa nie wspól nie ze stra żą miej ską, stra żą ochro ny ko lei oraz pra cow ni ka mi

ośrod ków po mo cy spo łecz nej sys te ma tycz nych kon tro li miejsc, w któ rych na si lo -
ny jest pro ce der że brac twa;

– obo wiąz ko we po dej mo wa nie in ter wen cji w sy tu acjach ujaw nie nia w miej scach pu -
blicz nych oso by że brzą cej;

– kon se kwent ne re ago wa nie na przy pad ki na ru sza nia prze pi sów okre ślo nych w ko -
dek sie wy kro czeń;

– prze ka zy wa nie in for ma cji do są dów ro dzin nych z wnio skiem o wsz czę cie po stę po -
wa nia opie kuń cze go w przy pad ku ujaw nie nia ro dzi ców bądź in nych osób na kła nia -
ją cych dzie ci do że brac twa;

– ini cjo wa nie spo tkań z przed sta wi cie la mi in sty tu cji pań stwo wych, sa mo rzą do wych
i or ga ni za cji po za rzą do wych w ce lu wy mia ny do świad czeń i po dej mo wa nia wspól -
nych przed się wzięć w in te re sie osób że brzą cych znaj du ją cych się w trud nej sy tu -
acji ży cio wej i ma te rial nej. 

na podstawie materiałów z Biura Prewencji KGP oprac. ES
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Jako przestępstwo – handel ludźmi
Nowelizacja kodeksu karnego z 2010 roku

wprowadziła w art. 115 par. 22 k.k. defi-

nicję pojęcia handlu ludźmi. Przewiduje 

ona m.in., że transport, dostarczanie,

werbowanie czy przechowywanie danej

osoby w celu wykorzystania jej, nawet za jej

zgodą, w żebractwie należy również

uznawać za handel ludźmi. Co więcej,

zgodnie z art. 189a kodeksu karnego, kto

dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze

pozbawienia wolności na czas nie krótszy od

lat 3. Kto czyni przygotowania do

popełnienia tego przestępstwa, podlega

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy

do lat 5.

Ja ko wy kro cze nie
Ko deks wy kro czeń prze wi du je, że jeżeli

w miej scu pu blicz nym żebrze osoba, która

w rze czy wi sto ści ma środ ki po trzeb ne do

funk cjo no wa nia lub jest zdol na do pra cy,

pod le ga ka rze ogra ni cze nia wol no ści,

grzyw ny do 1500 zło tych al bo ka rze na ga -

ny (art. 58 par. 1 ko dek su wy kro czeń). 

Na to miast gdy dzia ła nia te są na tar czy -

we lub oszu kań cze, wów czas pod le ga

karze aresz tu al bo ogra ni cze nia wol no ści

(art. 58 par. 2 k.w.). Dzia ła nia na tar czy we

to np. na rzu ca nie się oso bom po stron nym

przez utrud nia nie przej ścia. Dzia ła nie

oszu kań cze to wzbu dza nie li to ści, po wo -

łu jąc się na nie praw dzi we in for ma cje (cho -

ro bę, nie peł no spraw ność).

In nym przy pad kiem jest sy tu acja, gdy

ktoś skła nia do że bra nia małoletniego lub

oso bę bez rad ną al bo po zo sta ją cą w sto sun -

ku za leż no ści od nie go lub od da ną pod

jego opie kę. Wów czas pod le ga ka rze aresz -

tu, ogra ni cze nia wol no ści al bo grzyw ny

(art. 104 k.w.).

Z orzecz nic twa
• Że brac two nie jest roz bo jem, w związ ku

z tym ofia ru ją cy nie może się do ma gać

zwro tu prze ka za nych pie nię dzy.

„Na tar czy we do ma ga nie się pie nię dzy

w ro zu mie niu art. 58 par. 2 k.w. ni gdy nie

wią że się, w przy pad ku ich otrzy ma nia, ze

zwro tem. Spraw ca ta kie go wy kro cze nia

sta je się ich wła ści cie lem, ale że brac two

na wet nie zwy kle na tar czy we nie mo że być

utoż sa mia ne z roz bo jem”. (Wy rok  Są du

Ape la cyj ne go w Lu bli nie  z 19 lu te go

2008 r., sygn. akt II AKa 16/08)

• Po ję cie han dlu ludź mi, rów nież w przy -

pad ku że brac twa, mo że do ty czyć spraw,

w któ rych ofia rą jest tyl ko jed na oso ba.

„Mi mo po słu że nia się przez usta wo daw -

cę w art. 253 par. l k.k. (obec nie art. 189a

k.k.) licz bą mno gą (ludź mi), to dla by tu

prze stęp stwa tam opi sa ne go wy star cza ją -

ca jest trans ak cja, któ rej przed mio tem jest

jed na oso ba”. (Wy rok Są du Ape la cyj ne go

we Wro cła wiu z 21 lu te go 2003 r.,

sygn. II AKa 586/02)

• Kie dy dzia ła nia „że brzą ce go” wią żą się

z groź ba mi, sąd za kwa li fi ku je to dzia ła nie

ja ko roz bój.

„Kwa li fi ka cja roz bo ju ja ko wy pad ku

mniej szej wa gi jest sto so wa na przez 

Sąd Ape la cyj ny w ra zie usta le nia ni skie go

stop nia wi ny, przy pad ko wo ści dzia ła nia

spraw cy, ni kłej szko dy, w wy pad kach 

czy nów gra ni czą cych z na tręt nym że brac -

twem – gdy jest po par te groź bą”. (Wy rok

Są du Ape la cyj ne go w Kra ko wie z 20 li sto -

pa da 2003 r., sygn. Akt II AKa 276/03).

oprac. AWz.

Wło chy 
Wła dze We ne cji wy da ły za rzą dze nie, któ re za bra nia

że brac twa w dziel ni cach tu ry stycz nych. Że bra kom 

gro zi grzyw na w wy so ko ści do 500 eu ro i kon fi ska ta ze bra nej jał muż ny. 

Za kaz po par ła or ga ni za cja Ca ri tas. Jej przed sta wi cie le ape lo wa li, aby

jał muż nę da wać sto wa rzy sze niom do bro czyn nym, da wa nie pie nię dzy

że bra kom ozna cza bo wiem wzmac nia nie czar ne go ryn ku kon tro lo wa ne -

go przez or ga ni za cje prze stęp cze.

Po li cja na to miast jest scep tycz na. Szef we nec kiej po li cji Mar co Ago -

sti ni stwier dził, że wal ka z tym zja wi skiem bę dzie trud na, gdyż ma ło

praw do po dob ne jest, by że brak był w sta nie za pła cić grzyw nę, a po -

za tym, po nie waż czę sto są to oso by bez dom ne, bę dą nie do zna le zie nia.

Bur mistrz Asy żu, mia sta, gdzie przy szedł na świat św. Fran ci szek,

wy po wie dział wal kę że bra kom. Za kaz że bra nia obo wią zu je w pro mie -

niu 500 me trów od ko ścio łów, czy li prak tycz nie w ca łym cen trum mia -

sta. Ini cja ty wę skry ty ko wał Wa ty kan, przy po mi na jąc, że fran cisz ka nie

są za ko nem że bra czym.

Watykan
Wa ty kan skry ty ko wał wła dze wszyst kich miast wło -

skich, któ re wpro wa dzi ły za kaz że brac twa. 

– Że brac two jest pra wem, któ re go nie wol no od ma wiać ubo gim,

a jał muż na jesz cze dłu go bę dzie po trzeb na ja ko wspo ma ga nie ubo -

gich w XXI w. – po wie dział na ła mach dzien ni ka „Cor rie re del la Se -

ra” kar dy nał Re na to Mar ti no z wa ty kań skiej Ra dy ds. Mi gra cji. 

Niem cy 
Fa la że bra ków za le wa Niem cy. Są to głów nie imi gran -

ci z Ru mu nii i Buł ga rii. Po li cjan ci pod kre śla ją, że oni

mo gą dzia łać je dy nie, gdy zo sta nie po peł nio ne prze stęp stwo. Na to miast

spra wa że bra ków le ży w ge stii miej skich urzę dów ds. po rząd ku pu blicz -

ne go. W Ko lo nii, gdzie zja wi sko to jest szcze gól nie częste, po li cja zor -

ga ni zo wa ła pa tro le z funk cjo na riu sza mi mó wią cy mi po ru muń sku.

Wiel ka Bry ta nia
W Wiel kiej Bry ta nii obo wią zu je XIX -wiecz ne pra -

wo o włó czę go stwie, na mo cy któ re go że brac two

upra wia ne przez oso by zdro we jest trak to wa ne jak włó czę go stwo i ka -
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Do żebractwa można zostać
zmuszonym, ale może ono być też
sposobem na życie, niekiedy
przechodzącym z pokolenia
na pokolenie. Tak czy inaczej jest to
proceder, który przynosi często
spore zyski.

21-let nia Ma ria (imię zmie nio ne – red.), ru -

muń ska Rom ka, że bra ła na uli cach jed ne go

z na szych miast. Do Pol ski przy je cha ła ja ko

sie dem na sto lat ka, ze swo im męż czy zną. Za -

miesz ka li z je go – jak mó wił – ku zy na mi i ich

żo na mi. Szyb ko się oka za ło, że na mi łość ko -

bie ty mu szą za pra co wać – że brząc. Każ de go

ran ka, bez wzglę du na po go dę, je den z męż -

czyzn roz wo ził je w wy bra ne miej sca, po kil -

ku, kil ku na stu go dzi nach wra cał, by je za brać.

Ma ria – po dob nie jak in ne ko bie ty – nie pro -

te sto wa ła, tak że wte dy, gdy z kil ku na sto dnio -

wym dziec kiem na rę ku „cho dzi ła do pra cy”.

Do pie ro po uro dze niu dru gie go syn ka, któ ry

był bar dzo sła by, sprze ci wi ła się – po wie dzia -

ła, że nie bę dzie za bie rać dzie ci na uli cę, i że

chce wró cić do swo jej ro dzi ny. Od te go cza su

nie tyl ko mu sia ła że brać, co dzien nie by ła bita,

aby głu po ty nie przy cho dzi ły jej do gło wy. 

Ma ria jest jed ną z wie lu ofiar ob ję tych

prze zna czo nym spe cjal nie dla cu dzo ziem ców

Pro gra mem wspar cia i ochro ny ofia ry oraz
świad ka han dlu ludź mi. Funk cjo nu je on w ra -

mach Kra jo we go Cen trum In ter wen cyj no -

-Kon sul ta cyj ne go dla Ofiar Han dlu Ludź mi,

któ re go re ali za cją zaj mu je się, na zle ce nie

Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych, Fun da -

cja prze ciw ko Han dlo wi Ludź mi i Nie wol -

nic twu La Stra da. W ra mach pro gra mu La

Stra da za pew nia cu dzo ziem com (prze by wa -

ją cym, tak że nie le gal nie, na te re nie RP),

któ rzy de kla ru ją ze rwa nie wszel kich kon tak -

tów z gru pą prze stęp czą, za kwa te ro wa nie

w bez piecz nym ośrod ku pod opie ką prze -

szko lo ne go pra cow ni ka so cjal ne go, tłu ma cza,

opie kę me dycz ną i psy cho lo gicz ną, kon sul -

ta cje praw ne. Po ma ga też w kon tak tach z or -

ga na mi ści ga nia i wy mia ru spra wie dli wo ści

oraz w or ga ni za cji bez piecz ne go po wro tu

do kra ju po cho dze nia, wresz cie w za ła twia -

niu le ga li za cji po by tu.

– W Pol sce ry nek że brac twa opa no wa ny

jest w większości przez ru muń skich Ro mów

za rów no je śli cho dzi o or ga ni za to rów te go

pro ce de ru, jak i je go ofia ry – mó wi Ire na 

Da wid -Ol czyk, pre zes Fun da cji La Stra da.

– Przy pad ki wer bo wa nia ziom ka przez 

ziom ka do rze ko mo le gal nej pra cy w na szym

kra ju nie są rzad ko ścią. Pra co wa li śmy m.in.

z męż czy zną, któ re mu ro dak „za ła twił” za ję -

cie przy wy rę bie la su, w rze czy wi sto ści zo -

stał wy sła ny na że bry. Jest jed nak i dru ga

stro na zja wi ska że brac twa – otóż dla wie lu

ru muń skich Ro mów jest ono wpi sa nym

w tra dy cję ro dzin ną spo so bem na ży cie. Pa -

mię tam miesz ka ją cą ra zem gru pę osób roz -

po wia da ją cych wo kół, że mu szą że brać,

po nie waż zmu sza ich do te go or ga ni za cja

prze stęp cza. Oka za ło się, że są wiel ką ro dzi -

ną, dzia ła ją cą na wła sny ra chu nek.

La Stra da w ra mach kra jo we go cen trum

po ma ga również oby wa te lom pol skim wy ko -

rzy sty wa nym w że brac twie, oraz w pro sty tu -

cji, w por no gra fii, w pra cy przy mu so wej,

nie wol nic twie, a tak że ich ro dzi nom oraz

oso bom za gro żo nym tym prze stęp stwem.

GB

La Strada:
Tel.: 22-628-99-99, tel./fax: 22- 622-19-85
Krajowe Centrum Interwencyjno-
-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi:
22-628-01-20
Tel. całodobowy: 605-687-750

ra ne. Jed nak je śli że bra cy nie ła mią in nych prze pi sów, po li cja nie jest

zbyt re stryk cyj na. 

Au stria
Za kaz że brac twa obo wią zu je w wie lu re gio nach 

Au strii, m.in. w Sty rii, Sal zbur gu, w Ty ro lu, w Dol nej 

Au strii i w Wied niu. Za zła ma nie za ka zu gro żą wy so kie grzyw ny, na wet

do 1000 eu ro, al bo ka ra dwu ty go dnio wego wię zie nia. Pro ce de rem agre -

syw ne go że bra nia trud nią się oby wa te le Ru mu nii, Buł ga rii i Gru zji wy -

ko rzy sty wa ni przez ma fię. No we pra wo zo sta ło uchwa lo ne wbrew opi nii

po li cjan tów, któ rzy pod no szą, że jest ich zbyt ma ło, by zaj mo wać się tak

drob ny mi spra wa mi, wąt pią też w moż li wość sku tecz ne go eg ze kwo wa -

nia kar.

Fran cja
Pre fekt Pa ry ża wpro wa dził z dniem 6 stycz nia 2012

ro ku za kaz wszyst kich form że brac twa na Po lach Eli -

zej skich w Pa ry żu od go dzi ny 10.00 do 22.00. Po dob ne za ka zy obo wią -

zu ją w in nych mia stach fran cu skich, m.in. w Mar sy lii. Zda niem

Ju lie na Da mo na, pro fe so ra w In sty tu cie Na uk Po li tycz nych, au to ra

wie lu prac na te mat zja wi ska że brac twa, za rzą dze nia pod ję te przez

pre fek tu rę Pa ry ża i me ro stwo Mar sy lii nie roz wią zu ją ab so lut nie pro -

ble mu. „Jest ab sur dem na kła da nie ka ry w wy so ko ści 38 eu ro na lu dzi

bez środ ków do ży cia” – twier dzi.

Fin lan dia
Jesz cze dzie sięć lat te mu po ję cie że brac twa by ło

w Fin lan dii abstrakcją. Pro blem po ja wił się po wej ściu

Ru mu nii i Buł ga rii do UE w 2007 r. O ile w 2008 r. w sto li cy że bra -

niem zaj mo wa ło się 50–60 osób, to dziś ich licz bę sza cu je się na 300.

Pre mier za ape lo wał do Fi nów, by prze sta li da wać dat ki że bra kom,

a gru pa rzą do wych eks per tów i hel siń ska po li cja za pro po no wa ły

MSW wpro wa dze nie za ka zu że bra nia. Przy go to wa no po praw kę

do usta wy o po rząd ku pu blicz nym, któ ra za bra nia ła by pod ka rą

grzyw ny że bra nia w ce lu za rob ko wym i roz bi ja nia nie le gal nych obo -

zów. O tym, kto że brze w ce lu za rob ko wym, de cy do wać ma po li cja.

Li twa
W Wil nie od grud nia 2011 ro ku że brac two jest za -

bro nio ne. Co wię cej, grzyw nę mo że za pła cić za rów no

oso ba, któ ra że brze, jak i ta, któ ra jał muż nę da je. Ka ra 2 tys. li tów

jest prze wi dzia na za per ma nent ne ła ma nie za ka zu. W in nych przy -

pad kach że brzą cym i da ją cym jał muż nę gro zi ka ra upo mnie nia lub

grzyw ny w wy so ko ści 10–20 li tów. 

Za kaz że bra nia i da wa nia że bra kom pie nię dzy nie do ty czy oko lic

ko ścio łów, ale tyl ko w cza sie, gdy od pra wia ne są w nich na bo żeń -

stwa.

zebrała ELŻ BIE TA SI TEK

W lepszym świecie...
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Rozmowa z dr Kazimierą Król, docent w Instytucie
Pracy Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie, autorką książki Żebractwo we
współczesnej Polsce jako kwestia społeczna.

Co czuje osoba żebrząca na ulicy? 
– Naj trud niej sze są pierw sze go dzi ny w tym „za wo dzie”. Ale jak

zo sta ną wrzu co ne pierw sze pie nią dze, a po tem jest ich co raz wię cej,

wi dzi w tym sens i my śli: a cze mu nie wyjść ju tro. Za nim się spo strze -

że, jest już rok na uli cy.

Od wielu lat prowadzi Pani badania dotyczące zjawiska żebractwa
w Polsce. Na czym one polegają?

– Że brac two jest pro ble mem spo łecz nym i że by po znać je go ska -

lę i uwa run ko wa nia, na le ży go do kład nie zdia gno zo wać. Trze ba m.in.

do wie dzieć się, kim są oso by że brzą ce, ja kiej są na ro do wo ści, skąd

przy by ły, dla cze go zaj mu ją się tym pro ce de rem, ja kie sto su ją so cjo -

tech ni ki. Ja ko pod sta wo wą me to dę ba daw czą przy ję łam wy wiad

z oso bą że brzą cą. W Po zna niu i w in nych mia stach w Pol sce, gdzie

pro wa dzi łam ba da nia, po zna łam wie le osób że brzą cych, cho ciaż cią -

gle po ja wia ją się no we. Na le ży też pa mię tać, że że brac two ca ły czas

ewo lu uje, za rów no je śli cho dzi o je go struk tu rę na ro do wo ścio wą, jak

i spo so by i tech ni ki że bra cze.

Jakiej narodowości są żebrzący?
– Jesz cze dzie sięć lat te mu ry nek że brac twa opa no wa ny był przez

ru muń skich Ro mów. Obec nie uległ jed nak zmia nie – we dług mo ich

ba dań 48 proc. że brzą cych sta no wią Po la cy, a 52 proc. ob co kra jow cy.

Wśród tych ostat nich naj licz niej szą, 37-pro cen to wą, gru pą są ru muń -

scy Ro mo wie, po zo sta li to Buł ga rzy, Ukra iń cy, Bia ło ru si ni, Moł da -

wia nie, Cze cze ni, Chor wa ci, Ser bo wie. Wśród ob co kra jow ców

dzia ła ją rów nież zor ga ni zo wa ne gan gi prze stęp cze, któ re wer bu ją

swo ich ro da ków do rze ko mo le gal nej pra cy (np. w spół dziel niach so -

cjal nych), po czym przy wo żą, by wa że jed no ra zo wo na wet 30 osób,

do Pol ski. Tu w wy na ję tych, ta nich miesz ka niach, przy go to wu ją ich

do że brac twa, a na stęp nie czer pią z nie go zy ski. Mię dzy gan ga mi

trwa ry wa li za cja o klien ta – prze ko na łam się o tym oso bi ście. Ja ko

„że bracz ka” (w trak cie eks pe ry men tu ba daw cze go) za ję łam w cen -

trum Po zna nia do bre miej sce, z któ re go na tych miast zo sta łam prze -

go nio na przez Ru mu nów.

W XXI wieku, w środku Europy, żebrzą dzieci. 
– I to jest naj bar dziej po ra ża ją ce w ca łym tym pro ce de rze. Zor ga -

ni zo wa ne gan gi prze stęp cze ku pu ją bądź po ży cza ją dzie ci od ro dzi -

ców lub opie ku nów, aby na stęp nie wy ko rzy stać je do że brac twa.

Dziec ko na rę kach oso by że brzą cej czy że brzą ce sa mo dziel nie słu ży

do wzbu dze nia współ czu cia jał muż ni ków, któ re prze kła da się na da -

tek. Zda rza się też, że dziec ko sa mo po dej mu je de cy zję o że brac -

twie, do ty czy to szcze gól nie dzie ci i mło dzie ży bę dą cych na tzw.

gi gan cie. A każ de że brzą ce dziec ko sta no wi ła twy ką sek dla prze -

stęp ców.

Z tego wynika, że żebrzący umieją grać na ludzkich emocjach.
– Oczy wi ście. Każ dy że brzą cy po sia da okre ślo ny ba gaż do świad -

czeń. Wy cho dząc na uli cę, przyj mu ją pew ne – za pla no wa ne bądź

spon ta nicz ne – po zy cje, ge sty, mi mi kę. Wy po sa ża ją się, lub nie,

w okre ślo ne re kwi zy ty al bo ak ce so ria że bra cze – la skę, świę ty ob ra -

zek, kart kę z in for ma cją o swo ich róż nych pro ble mach, a tak że dziec -

ko ja ko re kwi zyt że bra czy – któ re uwia ry god nia ją ich w oczach

jał muż ni ka. Wszyst ko to, łącz nie z wy bo rem miej sca i przy ję ciem

okre ślo nej fi gu ry że bra czej, ma je den cel: uzy ska nie od prze chod nia

jał muż ny. 

Jakiego rodzaju są to figury? 
– Fi gu ry że bra cze ewo lu ują wraz z rze czy wi sto ścią eko no micz no -

-spo łecz ną. Naj więk sze wra że nie u jał muż ni ków wy wo łu je fi gu ra
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z dziec kiem, za rów no kie dy jest ono re kwi zy tem, jak i gdy sa mo

żebrze. Re kwi zy ta mi, wo bec któ rych prze chod nie nie po zo sta ją obo -

jęt ni, są też zwie rzę ta. Że brzą cy fa sze ru ją je środ ka mi psy cho tro po -

wy mi, ża den kot czy pies nie ule ży kil ka go dzin bez ru chu w gwa rze

i ha ła sie. Czę sto sto so wa na jest fi gu ra „nikt” – oso ba tak za mo ta -

na w łach ma ny, że nie da się okre ślić na wet jej płci, sie dzi na zie mi,

z gło wą opusz czo ną. Fi gu rę tę naj czę ściej przyj mu ją ob co kra jow cy

pra cu ją cy dla gan gów prze stęp czych. „Dziad że bra czy” pra cu je na to -

miast na klęcz kach, ma spusz czo ną gło wę, jest sku lo ny i za mknię ty

w so bie. Miej scem je go pra cy są czę sto pla ce przy ko ścio łach i cmen -

ta rze – wią że się to z tra dy cją chrze ści jań ską, któ ra na ka zu je da wać

że brzą cym jał muż nę, w prze ciw nym ra zie du sze bli skich nie za zna -

ją spo ko ju. Fi gu ra „ka le ka” po le ga zaś na tym, że że brzą cy ni cze go

nie ukry wa, nie tai. Naj waż niej szym ele men tem tej po sta ci jest, pa -

ra dok sal nie, to cze go nie ma: rąk, nóg, oczu. Dla „ka le ki” nie waż ne

jest miej sce, w któ rym że brze, mo że to

być ko ściół, ale też pa saż han dlo wy, 

je go ułom ność jest tak oczy wi sta, że nie

mu si mieć do dat ko wych wzmoc nień.

Fi gu ra ta czę sto uzy ski wa na jest po -

przez sa mo oka le cze nie. Spo tka łam się

też z przy pad ka mi oka le cze nia dzie ci

przez do ro słych. Pa mię tam np. dziew -

czyn kę, któ rej mat ka pod wi ja ła no gi,

a na stęp nie ob wią zy wa ła je sznu rem,

aby po zo ro wać nie peł no spraw ność

dziec ka. Aby dziec ko w trak cie że bra -

nia nie pła ka ło, ko bie ta przy pa la ła pa -

pie ro sem je go pod udzia w miej scach,

gdzie znaj du ją się ner wy od po wie dzial -

ne za ból. Dziew czyn ka mia ła sta ły

przy kurcz nóg i ra ny. Wśród sto so wa -

nych fi gur moż na wy mie nić rów nież

„ko mu ni ka cyj ną”, czy li że bra nie wśród

kie row ców za trzy mu ją cych się na czer -

wo nym świe tle; „przed się bior cy”, to

jest np. ofe ru ją ce go miej sce par kin go -

we; „kwe sta rza” zbie ra ją ce go na rze ko mą ope ra cję dziec ka. A tak że

„graj ka ulicz ne go”, „me ne la” czy „ofia rę lo su”. 

Każdy żebrak jest oszustem?
– Nie moż na ge ne ra li zo wać. Wśród że brzą cych są też oso by, któ re

nie umia ły od na leźć się w no wym sys te mie spo łecz no -eko no micz -

nym. Spo tka łam m.in. męż czy znę, któ ry sprze dał go spo dar stwo rol -

ne, by ku pić cór ce i zię cio wi dom w Po zna niu. Mi mo wcze śniej szych

usta leń, że bę dzie z ni mi miesz kał, zo stał przez nich wy rzu co ny

na uli cę. Ca ły mi dnia mi że brał, no co wał u sio stry, któ ra też ży ła w fa -

tal nych wa run kach. Na sku tek in ter wen cji so cjal nej za miesz kał

w do mu po mo cy spo łecz nej. Po znał tam pa nią, w któ rej się za ko chał,

wziął z nią ślub, jest szczę śli wy. Znam oso by, któ re że brzą, po nie waż

dla nich jest to je dy ny spo sób, że by być wśród lu dzi. Po zna łam by -

łych więź niów, któ rzy po wyj ściu na wol ność nie mie li do kąd wró cić,

ani z cze go żyć. Znam bez dom nych, któ rzy od dwu dzie stu lat ży ją

z że brac twa. By wa, że or ga ni zu ją się w gru py, gdzie każ dy ma przy -

dzie lo ne okre ślo ne za da nie. Wie lu że brzą cych nie chce sko rzy stać

z po mo cy so cjal nej, ja ką ofe ru ją im in sty tu cje do te go po wo ła ne.

Każda oso ba że brzą ca to osob na hi sto ria, dla te go na le ży po dejść do

te go pro ble mu bar dzo in dy wi du al nie.

Powinniśmy dawać żebrakom pieniądze?
– Ab so lut nie nie. Nie moż na tych lu dzi zo sta wić sa mych, szcze gól -

nie tych wy ko rzy sty wa nych do że brac twa. Aby sku tecz nie po ma gać,

naj pierw jed nak na le ży zja wi sko zdia gno zo wać. Do pie ro na stęp nym

kro kiem jest pod ję cie od po wied nich dzia łań in ter wen cyj no -po mo -

co wych. 

Czy tak właśnie jest w Poznaniu?
– Mo imi ba da nia mi za in te re so wa ły się wła dze Po zna nia, w Urzę -

dzie Mia sta po wo ła ny zo stał spe cjal ny ze spół zaj mu ją cy się pro ble -

ma ty ką że brac twa. W je go skład we szli pra cow ni cy so cjal ni,

po li cjan ci, straż ni cy miej scy, stre etwar ke rzy, przed sta wi cie le róż -

nych or ga ni za cji po za rzą do wych. Wspól nie wy pra co wa li śmy pro ce -

du ry po stę po wa nia wo bec że brzą cych. Pro wa dzi my też kam pa nie

skie ro wa ne do spo łe czeń stwa, m.in. uświa da mia my, kim są że brzą -

cy, ape lu je my, by nie da wać im pie nię dzy. Dzię ki wspól nym dzia ła -

niom wszyst kich służb ska la że brac twa ule gła zmniej sze niu.

W la tach 90. ubie głe go wie ku, kie dy za czy na łam ba da nia, w Po zna -

niu by ło około 200 że bra ków, obec nie

jest ich oko ło 70, są też mniej na tar czy -

wi. Chcę do dać, że po dob ne dzia ła nia

sys te mo we pro wa dzą rów nież in ne

mia sta, mię dzy in ny mi Wro cław i Kra -

ków.

Czy wiadomo, ilu żebraków jest w całej
Polsce?

– Ja nie mam ta kich da nych. Aby po -

dać kon kret ną licz bę, na le ży w ca łym

kra ju zba dać zja wi sko. Jed nak wie le

pol skich miast nie pro wa dzi badań, nie

dia gno zu je pro ble mu. Każ de mia sto po -

win no pod jąć pró bę zdia gno zo wa nia że -

brac twa na swo im te re nie. A tak że mieć

wy pra co wa ne od po wied nie pro ce du ry

po mo co wo -in ter wen cyj ne wo bec te go

zja wi ska.

A jak z żebractwem radzą sobie inne
kraje europejskie?

– Ge ne ral nie pro blem że brac twa ist nie je w ca łej Eu ro pie. W nie -

któ rych kra jach że brac two jest trak to wa ne ja ko prze stęp stwo, np.

w Wiel kiej Bry ta nii. We Fran cji w po ło wie wrze śnia ub.r. pre fekt 

Pa ry ża pod pi sał do ku ment za ka zu ją cy wszyst kich form że brac twa 

na Po lach Eli zej skich od go dzi ny 10 ra no do 22 wie czo rem, co nie

ozna cza, że te za ka zy są za wsze sku tecz ne. We Wło szech że brac two

za ka za ne jest w tych mia stach, gdzie by ły do nie go wy ko rzy sty wa ne

miej sca kul tu re li gĳ ne go. Przez pe wien czas rów nież w Nor we gii nie

moż na by ło że brać, ale gdy za kaz zo stał uchy lo ny, kraj za la ła fa la że -

brzą cych ob co kra jow ców. 

Za kilka miesięcy czekają nas Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej
Euro 2012. Czy należy spodziewać się najazdu żebraków do miast
gospodarzy?

– Na si le nia że brac twa do świad czy ły wszyst kie kra je, któ re or ga -

ni zo wa ły Eu ro. My ślę, że Pol ski rów nież to zja wi sko nie omi nie,

wie lu pro fe sjo nal nych że bra ków, a tak że zor ga ni zo wa ne gru py że -

bra cze bę dą chcia ły sko rzy stać z nada rza ją cej się oka zji. Mam jed -

nak na dzie ję, że od po wied nie służ by bę dą rów nież do te go

przy go to wa ne.

Dzię ku ję za roz mo wę.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski
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– Nasilenia żebractwa
doświadczyły wszystkie kraje,

które organizowały Euro. Myślę,
że Polski również to zjawisko nie

ominie, wielu profesjonalnych
żebraków, a także

zorganizowane grupy żebracze
będą chciały skorzystać

z nadarzającej się okazji. Mam
jednak nadzieję, że odpowiednie

służby będą również do tego
przygotowane.
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WESZŁO W ŻYCIE

31 grud nia 2011 r.

Bez pie czeń stwo w gó rach
Pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych funk cjo na riusz

Policji ma pra wo sko rzy stać z urzą dzeń trans por tu li no we go lub

ta śmo we go prze zna czo nych do trans por tu osób w gó rach lub

na tra sach nar ciar skich. Upraw nio ny jest do te go bez płat nie i poza

ko lej no ścią. 

Zgod nie z no wy mi prze pi sa mi Po li cja mo że zwró cić się z wnio -

skiem o udo stęp nie nie przez pod miot upraw nio ny do wy ko ny wa nia

ra tow nic twa gór skie go da nych z re je stru dzia łań ra tow ni czych. Cho -

dzi mię dzy in ny mi o ta kie in for ma cje, jak imię i na zwi sko, da ta

i miej sce uro dze nia oso by, któ rej udzie lo no po mo cy w ra mach dzia -

łań ra tow ni czych, ro dzaj do zna ne go ura zu, ro dzaj udzie lo nej po mo -

cy, miej sce wy pad ku lub in ne go zda rze nia, imio na i na zwi ska

ra tow ni ków, da ta i czas prze pro wa dze nia dzia łań ra tow ni czych. 

Do usta wy wy da no prze pi sy wy ko naw cze, któ re re gu lu ją kwe stie

zna ków na ka zu, za ka zu, in for ma cyj nych i ostrze gaw czych sto so wa -

nych w gó rach i na tra sach nar ciar skich oraz wy zna cza nia stop ni trud -

no ści sto ków zjaz do wych i nar to strad.

(Usta wa z 18 sierp nia 2011 r. o bez pie czeń stwie i ra tow nic twie
w górach i na zor ga ni zo wa nych te re nach nar ciar skich, Dz.U. z 2011,
nr 208, poz. 1241; roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych
w spra wie stop ni trud no ści nar ciar skich tras zjaz do wych, bie go wych i nar -
to strad oraz spo so bu ich ozna cza nia, Dz.U. z 2011 r., nr 295, poz. 1752;
oraz roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych z 29 grudnia 2011
r. w spra wie okre śle nia wzo rów zna ków na ka zu, za ka zu, in for ma cyj nych
i ostrze gaw czych sto so wa nych do ozna ko wa nia w gó rach i na zor ga ni zo -
wa nych te re nach nar ciar skich Dz.U. z 2011 r., nr 295, poz. 1751)

1 stycz nia 2012 r.

Zmia ny w pra wie pra cy
Urlop wy po czyn ko wy za da ny rok moż na wy ko rzy stać do 30 wrze -

śnia na stęp ne go ro ku ka len da rzo we go. Nie do ty czy to czę ści urlo pu

udzie la ne go na żą da nie.

W 2012 ro ku moż na sko rzy stać z dłuż sze go niż w ro ku ubie głym

urlo pu oj cow skie go – w wy mia rze 2 ty go dni.

(Usta wa z 16 wrze śnia o re duk cji nie któ rych obo wiąz ków oby wa te li
i przed się bior ców, Dz.U. z 2011 r., nr 232, poz. 1378; oraz usta wa
z 25 li sto pa da 2010 r. o zmia nie usta wy – Ko deks pra cy, Dz.U. z 2010 r.,
nr 249, poz. 1655)

Dzien nik Ustaw tyl ko elek tro nicz nie
Ak ty nor ma tyw ne i in ne ak ty praw ne pod le ga ją ce ogło sze niu ogła -

sza się w for mie do ku men tu elek tro nicz ne go w ro zu mie niu usta wy

o in for ma ty za cji pod mio tów re ali zu ją cych za da nia pu blicz ne. Dzien -

ni ki urzę do we wy da je się w po sta ci elek tro nicz nej, chy ba że usta wa

sta no wi ina czej. 

(Usta wa z 4 mar ca 2011 r. o zmia nie usta wy o ogła sza niu ak tów nor -
ma tyw nych i nie któ rych in nych ak tów praw nych oraz nie któ rych in nych
ustaw, Dz.U. z 2011 r. nr 117, poz. 676)
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Zmiany w przepisach
Klau zu le taj no ści

Zgod nie z no wy mi de fi ni cja mi przez do ku ment elek tro nicz ny

na le ży ro zu mieć ma te riał utrwa lo ny na in for ma tycz nym no śni ku

da nych lub prze twa rza ny w sys te mie te le in for ma tycz nym. Je śli

cho dzi o do ku men ty nie elek tro nicz ne, to są one utrwa la ne na no -

śni kach in nych niż in for ma tycz ny no śnik da nych. No we roz -

po rzą dze nie wpro wa dza też po ję cie me try ki do ku men tu elek tro -

nicz ne go. Jest to ze staw in for ma cji, po wią za nych z tym do ku-

men tem lub umiesz czo nych na nim, sta no wią cych je go ozna-

cze nie. 

No wa re gu la cja roz róż nia spo so by po stę po wa nia z do ku men ta mi

elek tro nicz ny mi i nie elek tro nicz ny mi. Do ty czy to mię dzy in ny mi

in for ma cji, któ re ma ją być wska za ne w ozna cze niu ma te ria łów,

kwe stii zwią za nych z do pusz cze niem ko pio wa nia lub udzie la nia

in for ma cji o tre ści do ku men tu, a tak że spo so bów zmia ny lub znie -

sie nia klau zu li taj no ści.

W przy pad ku, gdy po szcze gól nym czę ściom ma te ria łu zo sta ły

nada ne róż ne klau zu le taj no ści bądź gdy nie któ re z tych czę ści 

są jaw ne, wy od ręb nio ne czę ści od dzie la się ozna cze niem od po -

wied niej klau zu li taj no ści wska za nej w peł nym brzmie niu 

lub okre śle niem „jaw ne”. Czę ści ma te ria łu za wie ra ją ce tekst lub

ob raz od dzie la się przez od po wied nie ich ozna cze nie przed

roz po czę ciem i po za koń cze niu tek stu lub ob ra zu. Je że li 

po szcze gól nym czę ściom ma te ria łu zo sta ły nada ne róż ne klau -

zu le taj no ści, ma te riał ozna cza się klau zu lą taj no ści co naj -

mniej rów ną naj wyż szej klau zu li taj no ści, ja ką nada no czę ści 

ma te ria łu.

Tra ci moc roz po rzą dze nie z 2010 r. w spra wie spo so bu ozna cza -

nia ma te ria łów, umiesz cza nia na nich klau zul taj no ści, a tak że

zmia ny nada nej klau zu li taj no ści.

(Roz po rzą dze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z 22 grud nia 2011 r.
w spra wie spo so bu ozna cza nia ma te ria łów i umiesz cza nia na nich
klau zul taj no ści, Dz.U. z 2011 r., nr 288, poz. 1692)

Ochro na zwie rząt
W przy pad kach nie cier pią cych zwło ki po li cjant (a tak że

straż nik gmin ny lub upo waż nio ny przed sta wi ciel or ga ni za cji

spo łecz nej, któ rej sta tu to wym ce lem dzia ła nia jest ochro -

na zwie rząt) mo że ode brać zwie rzę trak to wa ne przez wła ści -

cie la ze szcze gól nym okru cień stwem. Jest on zo bo wią za ny

do nie zwłocz ne go za wia do mie nia o tym fak cie wój ta (bur mi -

strza, pre zy den ta mia sta), ce lem pod ję cia de cy zji w przed -

mio cie ode bra nia zwie rzę cia. W prze pi sach prze wi dzia no, że

oso ba, któ ra na po tka po rzu co ne go psa lub ko ta, w szcze gól no -

ści po zo sta wio ne go na uwię zi, ma obo wią zek po wia do mić

o tym naj bliż sze schro ni sko dla zwie rząt, straż gmin ną lub 

Po li cję.

No wa usta wa o ochro nie zwie rząt za bra nia trzy ma nia zwie -

rząt do mo wych na uwię zi w spo sób sta ły dłu żej niż 12 go dzin

w cią gu do by lub po wo du ją cy u nich uszko dze nie cia ła lub cier -

pie nie oraz nie za pew nia ją cy moż li wo ści nie zbęd ne go ru chu.

Dłu gość uwię zi nie mo że być krót sza niż 3 m. Oso ba na ru sza ją -

ca ten za kaz pod le ga ka rze aresz tu al bo grzyw ny. 

(Usta wa z 16 wrze śnia 2011 r. o zmia nie usta wy o ochro nie zwie -
rząt oraz usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach,
Dz.U. z 2011 r., nr 230, poz. 1373)
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25 stycz nia

Bez pie czeń stwo na mo rzu
Usta wy o bez pie czeń stwie mor skim, co do za sa dy, nie sto su je

się do jed no stek pły wa ją cych Po li cji, ale mo gą one zo stać pod da -

ne jej okre ślo nym prze pi som w dro dze roz po rzą dze nia Ra dy Mi -

ni strów. 

Do pro wa dze nia po szu ki wań i ra to wa nia ży cia na mo rzu ma być

utwo rzo na Mor ska Służ ba Po szu ki wa nia i Ra tow nic twa. Do jej

za dań ma na le żeć po szu ki wa nie i ra to wa nie każ dej oso by znaj du -

ją cej się w nie bez pie czeń stwie na mo rzu, bez wzglę du na oko -

licz no ści, któ re do te go do pro wa dzi ły. Służ ba ta, wy ko nu jąc swo je

dzia ła nia, ma współ dzia łać z jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi 

Po li cji. 

Zgod nie z art. 114 usta wy każ dy, kto uzy ska wia do mość o za -

gro że niu ży cia ludz kie go na mo rzu, ma obo wią zek nie zwłocz ne -

go po in for mo wa nia o tym or ga nów ad mi ni stra cji mor skiej,

jed no stek Ma ry nar ki Wo jen nej, Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej bądź jed nost ki Po li cji. 

Mi ni ster spraw we wnętrz nych mo że okre ślić or ga ny in spek cyj -

ne dla jed no stek pły wa ją cych Stra ży Gra nicz nej i Po li cji, ro dza je

prze glą dów i in spek cji oraz tryb ich do ko ny wa nia, a tak że ro dza -

je i wzo ry do ku men tów jed no stek pły wa ją cych, uwzględ nia jąc

spe cy ficz ny cha rak ter za dań wy ko ny wa nych przez te jed nost ki

pły wa ją ce. 

(Usta wa z 18 sierp nia 2011 r. o bez pie czeń stwie mor skim, Dz.U.
z 2011 r., nr 228, poz. 1368)

WEJDZIE W ŻYCIE

11 lu te go
Kto mo że być kie row cą?

No we prze pi sy kom plek so wo re gu lu ją spra wy zwią za ne z uzy ski wa -

niem upraw nień do kie ro wa nia po jaz da mi na dro gach pu blicz nych oraz

na dro gach po ło żo nych w stre fach za miesz ka nia. I tak, dla funk cjo na riu -

szy kie ru ją cych po jaz da mi Po li cji mi ni mal ny wiek do kie ro wa nia wy no si:

1) 18 lat – dla po jaz dów okre ślo nych w pra wie jaz dy ka te go rii A;

2) 19 lat – dla po jaz dów okre ślo nych w pra wie jaz dy ka te go rii C;

3) 21 lat – dla po jaz dów okre ślo nych w pra wie jaz dy ka te go rii D.

Wśród za dań Po li cji usta wa wy mie nia współ pra cę ze sta ro stą w za kre -

sie kon tro li wy ko ny wa nia prak tycz nej na uki jaz dy pro wa dzo nej po -

za ośrod kiem szko le nia kie row ców oraz współ pra cę z mar szał kiem

wo je wódz twa przy oka zji nad zo ru nad prze pro wa dza niem eg za mi nów

pań stwo wych dla osób, któ re chcą uzy skać pra wo jaz dy wy bra nej ka te go -

rii. Do dat ko wo po li cjant lub po li cjant w sta nie spo czyn ku, po sia da ją cy

spe cja li stycz ne prze szko le nie z za kre su ru chu dro go we go, mo że spraw -

dzić umie jęt no ści oso by ubie ga ją cej się o kar tę ro we ro wą. 

Zgod nie z no wy mi prze pi sa mi skie ro wa nie na ba da nie psy cho lo gicz ne

w przy pad ku, gdy kie ru ją cy prze kro czył licz bę 24 otrzy ma nych punk tów

za na ru sze nie prze pi sów ru chu dro go we go, na stę pu je na pod sta wie in for -

ma cji prze ka za nych przez Po li cję tyl ko do 31 grud nia 2012 r.

(Usta wa z 5 stycz nia 2011 r. o kie ru ją cych po jaz da mi, Dz.U. z 2011 r.,
nr 30, poz. 151)

ALEK SAN DRA WZO REK
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Mimo znacznego wzrostu cen paliw w 2011 roku nie
zmniejszyły się przebiegi policyjnych pojazdów,
a koszty transportu spadły.

P o li cja użyt ku je oko ło 20 000 po jaz dów (mo to cy kli, sa mo cho -

dów róż nych ro dza jów, ło dzi mo to ro wych, au to bu sów, po jaz -

dów opan ce rzo nych i in nych), co wy ma ga znacz nych

wy dat ków. Prze pro wa dzo na przez Ko men dę Głów ną Po li cji w mar -

cu 2009 r. ana li za peł nych kosz tów dzia ła nia go spo dar ki trans por to -

wej w jed nost kach Po li cji (we wszyst kich po zy cjach bu dże to wych

zwią za nych z trans por tem) wy ka za ła, że w 2008 r. kosz ty te się gnę -

ły 313 mln zł. Ozna cza ło to, że prze je cha nie ki lo me tra kosz to wa ło

Po li cję 0,90 zł. Kie row nic two Po li cji uzna ło te kosz ty za zbyt wy so -

kie i wpro wa dzi ło pro gram za kła da ją cy ich ob ni że nie do po zio mu

od 0,65 zł do mak sy mal nie 0,72 zł za km.

Jed nak pod sta wo wym za ło że niem pro gra mu by ło utrzy ma nie mo -

bil no ści służb po li cyj nych przez za cho wa nie prze bie gów po jaz dów

na po zio mie nie niż szym niż w la tach ubie głych. W ra mach pro gra -

mu ob ni żo no kosz ty za ku pu pa liw i czę ści za mien nych oraz usług

w jed nost kach Po li cji, wy co fa no po jaz dy wy eks plo ato wa ne, ob ni żo -

no kosz ty za ple cza trans por tu (za trud nie nie i licz bę oraz ku ba tu rę

użyt ko wa nych sta cji ob słu gi, sta cji pa liw, po miesz czeń ad mi ni stra cyj -

nych i ma ga zy no wych), zli kwi do wa no nor my zu ży cia pa li wa. Po wo -

ła no rów nież Cen trum Usług Lo gi stycz nych – in sty tu cję go spo dar ki

bu dże to wej KGP, któ ra prze ję ła część za dań ob słu gi tech nicz nej i do -

sta wy pa liw dla po jaz dów.

Efek tem 2-let nie go pro gra mu ra cjo na li za cji kosz tów go spo dar ki

trans por to wej w Po li cji w la tach 2009–2011 by ło zmniej sze nie śred -

nie go jed nost ko we go kosz tu prze bie gu po jaz dów o 0,19 zł za km

(z 0,90 zł za km w 2008 r. do 0,71 zł w 2009 r.). Po nad to kosz ty ogól -

ne go spo dar ki trans por to wej w jed nost kach Po li cji zmniej szy ły się

o oko ło 66 mln zł, tj. o 21 proc.

W 2010 ro ku utrzy ma ny zo stał jed nost ko wy koszt go spo dar ki

trans por to wej na po zio mie ro ku 2009, tj. 0,71 zł po mi mo 13-pro cen -

to we go wzro stu cen pa liw, co spo wo do wa ło wzrost wy dat ków na pa -

li wo o oko ło 19,8 mln zł. Ze wzglę du na dal szy dy na micz ny wzrost

cen pa liw, któ ry w okre sie 12 mie się cy 2011 r. wy niósł 18 proc., kosz -

ty trans por tu w Po li cji rów nież mu sia ły pro por cjo nal nie wzro snąć.

Mi mo to prze bie gi po jaz dów po li cyj nych zo sta ły utrzy ma ne na tym

sa mym po zio mie, co za pew ni ło wła ści wą mo bil ność służb od po wie -

dzial nych za utrzy ma nie bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go.

W tym sa mym cza sie ogra ni czo no za trud nie nie w służ bach trans -

por to wych o 876 osób, tj. o 37,2 proc. Po prze ka za niu Cen trum Usług

Lo gi stycz nych 13 sta cji ob słu gi 1 stycz nia 2012 r. za trud nie nie zo sta -

ło zmniej szo ne w su mie o 920 osób, tj. o 39,1 proc.

Licz bę obiek tów za ple cza, m.in. sta cji ob słu gi po jaz dów użyt ko wa -

nych przez Po li cję, zmniej szo no z 53 do 24 obiek tów, tj. o 54,7 proc.

Spo wo do wa ło to re duk cję kosz tów za trud nie nia o 32,6 proc. i kosz -

tów utrzy ma nia tych obiek tów o 58,6 proc.

oprac. TN
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Ce ny w gó rę, kosz ty w dół

20 354 20 185 -0,8% 19 968 -1,1% 19 727* -1,2%

312 961 767 246 567 605 -21,2% 249 587 025 1,2% 293 715 763 17,7%

356 788 550 342 465 710 -4,0% 346 791 370 1,3% 353 829 919 2,03%

2353 1916 -18,6% 1724 -10,0% 1477 -14,3%

53 41 -22,6% 37 -9,8% 24 -35,1%

0,90 0,71 -21,1% 0,71 0,0% 0,83 16,9%

Zmiana Zmiana Zmiana
Efekty 2008 r. 2009 r. 2009 r. 2010 r. 2010 r. 2011 r. 2011 r.

do 2008 r. do 2009 r. do 2010 r.

Liczba pojazdów w Policji

Koszty gospodarki 
transportowej 

[w zł]

Przebiegi sprzętu transportowego 
[w km]

Zatrudnienie w transporcie

Liczba policyjnych stacji obsługi

Średni koszt prowadzenia
gospodarki transportowej

[w zł/km]

Efekty racjonalizacji gospodarki transportowej 

Koszty gospodarki transportowej 
w latach 2008–2011

* stan sprzętu transportowego za I półrocze 2011 r.

312 961 767 zł
2008 r.

293 715 763 zł
2011 r.

246 567 605 zł
2009 r.

249 587 025 zł
2010 r.
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Z a in spi ro wa ni in for ma cja mi za war ty mi
w ar ty ku le pod ty tu łem „Zli kwi do wać
dys pro por cje” (li sto pa do we wy da nie

pisma „Po li cja 997”), w któ rym dy rek tor Biu -
ra Kry mi nal ne go Ko men dy Głów nej Po li cji
mówi o pro ble mach tech ni ków kry mi na li sty ki,
chcie li by śmy rów nież ja ko śro do wi sko tech ni -
ków kry mi na li sty ki – use rów sku pio nych przy
Fo rum Tech ni ków Kry mi na li sty ki (www.tech -
krym.pl) wy ra zić swój po gląd na spra wę dys -
pro por cji. 

Wszem i wo bec wia do mo, że w Po li cji kró -
lu je sta ty sty ka, gdzie gro ma dzo ne są wy biór -
czo da ne, któ re pod da ne ana li zie przed sta wią
wy ko na ną pra cę po li cyj ną, któ ra ni jak się ma
do rze czy wi sto ści. Przy kła dem te go jest obec ny
mo del oce ny pra cy struk tu ry tech ni ki kry mi na -
li stycz nej uka zu ją cy wy cin ko wy ob raz ca ło ści,
któ ry, gdy zo sta je w ta kiej po sta ci pod da ny
ana li zie, pro wa dzi do błęd nych wnio sków.
Błęd ne wnio ski w tym przy pad ku ge ne ru ją nie
sa me da ne, a zbyt ma ła ich ilość wpro wa dzo -
na do sta ty sty ki. Po mi ja my wą tek, że sa mo ba -
zo wa nie na da nych sta ty stycz nych i nie bra nie
pod uwa gę in nych czyn ni ków jest z za ło że nia
błęd ne. 

Po wej ściu w ży cie Za rzą dze nia nr 254
KGP z 15 mar ca 2010 r. w spra wie pla no wa -
nia stra te gicz ne go, spra woz daw czo ści i oce ny
pra cy Po li cji, je den raz w ro ku na pod sta wie
dru ku „III. Re ali za cja za dań przez tech ni -
ków kry mi na li sty ki” pod da je się oce nie pra cę
ca łej struk tu ry TK. W ze sta wie niu sta ty stycz -
nym oprócz ta kich da nych, jak „oglę dzi ny”,
znaj du ją się da ne na te mat licz by: sek cji
zwłok, prze szu kań, za trzy mań rze czy, eks pe -
ry men tów pro ce so wych, prze słu chań, kon fron -
ta cji i oka zań. For mu larz nie uwzględ nia
po trze by zbie ra nia da nych na te mat np. ilo ści
opra co wa nych i za bez pie czo nych ma te ria łów
(su sze nie/pa ko wa nie), wy ko na nych szki ców
do wy pad ków dro go wych (ręcz nie/kom pu te ro -
wo), wy ko na nych ma te ria łów tech nicz no -
-po glą do wych (foto/wideo), wy ko na nych re je -
stra cji osób (dak ty lo sko pij nej i sy gna li tycz -
nej), w tym elek tro nicz nej, oraz wie le in nych
czyn no ści wy ko ny wa nych w co dzien nej służ -
bie. Stąd też kie row nic two okre so wo pod pie ra
się np. da ny mi kwar tal ny mi do ty czą cy mi licz -
by prze pro wa dzo nych „oglę dzin z udzia łem
tech ni ka kry mi na li sty ki”, któ re po bie ra ne są
z ba zy TE MI DA. W związ ku z tym uwa ża -

my, że oce nia nie pracy tech ni ków kry mi na li -
sty ki na pod sta wie tyl ko licz by wy ko na nych
oglę dzin jest moc no krzyw dzą ce i w kon se -
kwen cji do pro wa dzi ło do błęd nych wnio sków,
któ re przed sta wio no w ar ty ku le. 

W tym miej scu chcie li by śmy wy ja śnić wszyst -
kim czy tel ni kom, że czyn no ści pro ce so we w
po sta ci oglę dzin miej sca zda rze nia nie są je dy -
nymi, w ja kich bie rze bez po śred ni udział tech -
nik kry mi na li sty ki. 

W ar ty ku le za uwa ży li śmy, że w pre zen ta cji
da nych na te mat na szej pra cy po ję cia „oglę dzi -
ny” uży wa się za mien nie z po ję ciem „wy jaz -
dy”. Chcie li by śmy wy ja śnić, że nie moż na tych
dwóch po jęć utoż sa miać ze so bą, gdyż „oglę dzi -
ny” to czyn ność pro ce so wa, któ ra nie na każ -
dym „wy jeź dzie” jest wy ko ny wa na. Tech nik
kry mi na li sty ki nie wy jeż dża je dy nie na oglę dzi -
ny i nie pra cu je je dy nie na wy jeź dzie! W da -
nych sta ty stycz nych rów nież po mi nię ta zo sta ła
ca ła tzw. pra ca biu ro wa. Su ge ro wa nie, że po li -
cjan ci „sie dzą i cze ka ją na zda rze nie” jest moc -
no krzyw dzą ce i znie kształ ca ją ce wi ze ru nek
tech ni ka kry mi na li sty ki. 

Chcie li by śmy zwró cić uwa gę na jesz cze je den
aspekt na szej pra cy, a mia no wi cie: w opi sie na -
sze go sta no wi ska pra cy ma my wpi sa ne: „na ra -
ża nie się na przy kry wi dok, za pach, dzia ła nie
środ ków che micz nych”. Na wet nie wiel kie po -
gor sze nie wskaź ni ków zdro wot nych dys kwa li -
fi ku je nas do peł nie nia obo wiąz ków tech ni ka
kry mi na li sty ki. Ob słu gu jąc róż no rod ne zda rze -
nia, je ste śmy na ra że ni m.in. na wi dok zwłok,
w róż nym sta dium ich roz kła du, nie raz ma łych
dzie ci, co po wo du je u nas stres, któ re go cięż ko
się wy zbyć, nie raz po zo sta ją cy do koń ca ży cia.
Ta ki stres trze ba od re ago wać, dla te go mię dzy
zda rze nia mi mu si my mieć od po czy nek, aby zre -
ge ne ro wać si ły. Wy ko rzy sty wa nie nas do czyn -
no ści in nych niż tech nicz no -kry mi na li stycz ne
jest mar no tra wie niem po ten cja łu spe cja li sty,
gdyż jak wia do mo to od tech ni ka kry mi na li sty -
ki, je go wy szko le nia, do świad cze nia i zdol no ści
po strze ga nia za le ży przede wszyst kim, ile i ja -
kie śla dy zo sta ną za bez pie czo ne, któ re na stęp nie
za owo cu ją w pro ce sie wy kryw czym. 

12 sierp nia 2011 ro ku Ko men dant Głów ny
Po li cji skie ro wał pi smo nr Ads -977/11 do ko -
men dan tów wo je wódz kich/sto łecz ne go Po li cji,
w któ rym stwier dza, że „w ce lu ujed no li ce nia
za rzą dza nia pio nem tech ni ki kry mi na li stycz -
nej na po zio mie ko mend wo je wódz kich/sto -

łecz nej Po li cji za sad ne jest wdro że nie roz wią -
za nia po le ga ją ce go na prze nie sie niu pod le gło -
ści tech ni ków kry mi na li sty ki w struk tu ry
la bo ra to riów kry mi na li stycz nych ko mend wo -
je wódz kich Po li cji. Prze nie sie nie pod le gło ści
po le gać ma na przy pi sa niu za da nia do za dań
już re ali zo wa nych przez la bo ra to ria kry mi na -
li stycz ne, bez zmian struk tu ral nych tych
la bo ra to riów”. Uwa ża my, że po wyż sze nie
wpro wa dza jed no li te go sys te mu za rzą dza nia
i nad zo ru, nie po wo du je kon so li da cji struk tu -
ry tech ni ki kry mi na li stycz nej, a je dy nie pod -
trzy mu je jej dys pro por cje i roz drob nie nie.
W uza sad nie niu do de cy zji nr 232 KGP z 20
sierp nia 2010 r. Pan Ko men dant na pi sał:
„Ko mór ki tech ni ki kry mi na li stycz nej pod le ga -
ły pro ce so wi zmian. Zmia ny do tych cza so we
po le ga ły głów nie na:
– zmniej sze niu lub zwięk sze niu za trud nie nia, 
– mo dy fi ka cji za kre su dzia łal no ści, 
– zmia ny or ga ni za cji we wnętrz nej i za rzą dza -
nia ko mór ką. 

Na to miast nie do ko na no w sen sie prak -
tycz nym istot nych prze kształ ceń struk tu -
ral nych pro wa dzą cych do no we go ła du
w tym sek to rze. Po trze ba re or ga ni za cji wy ni -
ka z jed nej stro ny ze znacz ne go roz pro sze nia
dzia łal no ści tech ni ki kry mi na li stycz nej, z dru -
giej zaś z ko niecz no ści kon cen tra cji po ten cja łu
oso bo wo -tech nicz ne go, dla stwo rze nia sil nych
i pręż nych ko mó rek tech ni ki kry mi na li stycz nej
zdol nych do dzia ła nia w ak tu al nej sy tu acji”. 

W związ ku z po wyż szym ape lu je my do Pa -
na Ko men dan ta o pod ję cie de cy zji zgod nej
z za ło że nia mi kon cep cji wy pra co wa nej przez
Ze spół oraz opi nią więk szo ści ko men dan tów
wo je wódz kich w za kre sie nad zo ru i za rzą dza -
nia struk tu rą tech ni ki kry mi na li stycz nej.

Tech ni cy kry mi na li sty ki – use rzy Fo rum
Tech ni ków Kry mi na li sty ki

Praca TK – oględziny czy wyjazdy…
rozdrobnienie czy dysproporcje? 
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Ofi ce ro wie
łącz ni ko wi
Po li cji
Są policjantami, którzy służbę wykonują głównie poza
granicami kraju. Mają stanowisko, stopień i paszport
dyplomatyczny. Właśnie status dyplomaty stanowi
podstawową różnicę między oficerami łącznikowymi
Policji a innymi funkcjonariuszami realizującymi zadania
w organizacjach międzynarodowych (Interpol i Europol)
oraz w ramach misji pokojowych.

Ofi ce rów łącz ni ko wych Po li cji po wo łu je i od wo łu je Mi ni ster

Spraw Za gra nicz nych na wnio sek Mi ni stra Spraw We wnętrz -

nych. W prak ty ce ofi ce ro wie łącz ni ko wi re ali zu ją za da nia okre -

ślo ne przez Ko men dan ta Głów ne go Po li cji w imie niu Mi ni stra Spraw

We wnętrz nych na rzecz Po li cji oraz in nych in sty tu cji po rząd ku praw -

ne go RP, w tym m.in. Stra ży Gra nicz nej, Służ by Cel nej oraz Pro ku -

ra tu ry Kra jo wej, a tak że na rzecz re sor tu spraw za gra nicz nych.

Po li cyj ny łącz nik jest akre dy to wa ny w pań stwie przyj mu ją cym przez

służ by dy plo ma tycz ne RP.

KRY TE RIA DO BO RU
Po li cja okre śla wy so kie wy ma ga nia dla kan dy da tów na sta no wi ska

ofi ce rów łącz ni ko wych. Ofi ce rem łącz ni ko wym mo że być funk cjo -

na riusz z kor pu su star szych ofi ce rów, zna ją cy bie gle ję zyk an giel ski

lub je den z ofi cjal nych ję zy ków Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Policji

Kry mi nal nych In ter pol, bądź ję zyk kra ju, do któ re go jest de le go wa -

ny. Po żą da ne jest do świad cze nie w za kre sie zwal cza nia prze stęp czo -

ści oraz we współ pra cy mię dzy na ro do wej, np. uzy ska ne pod czas

udzia łu w mi sjach po ko jo wych.

Kan dy da ci są se lek cjo no wa ni przez spe cjal ną ko mi sję, każ do ra zo -

wo po wo ły wa ną przez Ko men dan ta Głów ne go Po li cji.

Ofi ce ro wie łącz ni ko wi przed roz po czę ciem służ by za gra ni cą od by -

wa ją prak ty ki – mie sięcz ną w MSZ i dwu ty go dnio wą w KGP. Prak -

ty ki obej mu ją spe cy fi kę pra cy w ra mach służ by za gra nicz nej oraz

do ty czą głów nych za dań Po li cji w za kre sie zwal cza nia zor ga ni zo wa -

nej prze stęp czo ści nar ko ty ko wej, eko no micz nej, han dlu ludź mi, bro -

nią oraz zwal cza nia za gro żeń ak ta mi ter ro ry stycz ny mi.

POD STA WO WE ZA DA NIA
W trak cie służ by po za gra ni ca mi kra ju ofi ce ro wie łącz ni ko wi Po li cji

są zo bo wią za ni do utrzy my wa nia bie żą ce go kon tak tu i wy mia ny in -

for ma cji z re pre zen tan ta mi cen tral nych jed no stek Po li cji w kra jach

akre dy ta cji, szcze gól nie z przed sta wi cie la mi de par ta men tów od po -

wie dzial nych za zwal cza nie prze stęp czo ści zor ga ni zo wa nej, z przed -

sta wi cie la mi ko mó rek or ga ni za cyj nych wy mia ru spra wie dli wo ści,

z na ro do wy mi biu ra mi kon tak to wy mi In ter po lu, z kra jo wy mi biu ra -

mi Eu ro po lu, biu ra mi Si re ne, a tak że z in ny mi ofi ce ra mi łącz ni ko wy -

mi. Na si łącz ni cy po śred ni czą tak że w prze ka zy wa niu wszel kich

in for ma cji o po szu ki wa nych prze stęp cach i po ma ga ją w spraw nym

or ga ni zo wa niu kon wo jów osób za trzy ma nych. 

Za da niem ofi ce rów łącz ni ko wych jest też ini cjo wa nie, ko or dy na cja

i uczest nic two we wspól nych ope ra cjach po li cyj nych or ga ni zo wa nych

przez współ pra cu ją ce po li cje, np. w re jo nach przy gra nicz nych. Waż -

nym za da niem jest współ pra ca z ko mór ka mi or ga ni za cyj ny mi kra ju

wy sy ła ją ce go oraz gosz czą ce go w in nych ob sza rach ak tyw no ści służb

po li cyj nych, w tym m.in. w za kre sie wy mia ny do świad czeń służb lo -

gi stycz nych oraz or ga ni za cji wza jem nych wi zyt de le ga cji służ bo wych

róż nych szcze bli. 

Ofi ce ro wie łącz ni ko wi są zo bo wią za ni do skła da nia rocz nych

i kwar tal nych spra woz dań ze swo jej dzia łal no ści. Rok rocz nie bio rą

udział w na ra dach służ bo wych kie row nic twa Po li cji, uczest ni czą też

w do sko na le niu za wo do wym.

Ofi ce ro wie łącz ni ko wi, ja ko przed sta wi cie le re sor tu spraw za gra -

nicz nych, peł nią tak że licz ne funk cje re pre zen ta cyj ne pod czas uro -

czy sto ści i spo tkań or ga ni zo wa nych przez in sty tu cje i służ by

dy plo ma tycz ne. Do dat ko wo ofi cer łącz ni ko wy pol skiej Po li cji w Fe -

de ra cji Ro syj skiej zo stał wy bra ny na sta no wi sko pre zy den ta Sto wa -

rzy sze nia Ofi ce rów Łącz ni ko wych akre dy to wa nych w tym kra ju,

a przed sta wi ciel pol skiej Po li cji re ali zu ją cy za da nia we Fran cji peł ni

już dru gą ka den cję do dat ko wą funk cję se kre ta rza mię dzy na ro do we -

go sto wa rzy sze nia RE SO PI LIS, dzia ła ją ce go pod egi dą fran cu skie go

MSZ.

PRE ZY DEN CJA 
W okre sie pre zy den cji Pol ski w Unii Eu ro pej skiej z ini cja ty wy ofi ce -

rów łącz ni ko wych Po li cji zor ga ni zo wa no dwie waż ne mię dzy na ro do -

we kon fe ren cje: we wrze śniu 2011 r. w Ki jo wie, po świę co ną

zwal cza niu han dlu ludź mi, i w paź dzier ni ku w Mo skwie na te mat

zwal cza nia prze stęp czo ści nar ko ty ko wej. Oba przed się wzię cia od -

by ły się w pol skich am ba sa dach, a go spo da rza mi by li ich am ba sa do -

rzy i ko men dant głów ny Po li cji. W kon fe ren cjach uczest ni czy li

od po wied nio przed sta wi cie le rzą do wych i po za rzą do wych or ga ni za -

cji, przed sta wi cie le In ter po lu, Eu ro po lu, EU RO JU STU, UE BAM,

CA RICC, re pre zen tan ci UE oraz ofi ce ro wie łącz ni ko wi akre dy to wa -

ni w po szcze gól nych kra jach oraz ofi ce ro wie łącz ni ko wi pol skiej Po -

li cji. 

Uczest ni cy bar dzo wy so ko oce ni li te ini cja ty wy, któ re sta ły się bez -

po śred nią plat for mą wy mia ny kon kret nych do świad czeń i in for ma cji

mię dzy przed sta wi cie la mi po szcze gól nych kra jów. 

SIEĆ 
Mi mo nie za prze czal nych osią gnięć ofi ce rów łącz ni ko wych do ty czą -

cych wy mia ny in for ma cji w zwal cza niu prze stęp czo ści oraz or ga ni za -

cji in nych przed się wzięć o cha rak te rze mię dzy na ro do wym in sty tu cja

ofi ce ra łącz ni ko we go Po li cji na dal wy ma ga wie le pra cy. Po trze ba

zwięk sza nia licz by sta no wisk te go ty pu jest wie lo krot nie sy gna li zo -

wa na przez przed sta wi cie li ko mó rek or ga ni za cyj nych KGP w trak -

cie spo tkań z kie row nic twem Po li cji i ofi ce ra mi łącz ni ko wy mi. 

Wśród eu ro pej skich kra jów sieć pol skich ofi ce rów łącz ni ko wych

pre zen tu je się bar dzo skrom nie. War to wska zać, że ofi ce rów łącz ni -

ko wych ta kich kra jów, jak np., Buł ga ria, Fran cja, Hisz pa nia, Ho lan -

dia, Niem cy, Ru mu nia czy Wiel ka Bry ta nia, moż na li czyć

w dzie siąt kach, a ich licz ba nie jed no krot nie znacz nie prze kra cza set -

kę. W 2009 r. ze wzglę du na kwe stie fi nan so we wstrzy ma no two rze -
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nie no wych sta no wisk ofi ce rów łącz ni ko -

wych Po li cji.

O ofi ce rach łącz ni ko wych Po li cji pi sa li śmy

pra wie sześć lat te mu (Dy plo ma ci w mun du -
rach „Po li cja 997”, nr 16 z lipca 2006 r.). 

Wte dy ko men dant głów ny swo ich lu dzi miał

w Ho lan dii, Niem czech, Ro sji oraz na Ukra -

inie, Bia ło ru si, Wę grzech i w Ru mu nii.

W pla nach, i to dość bli skich, by ło wte dy

utwo rze nie sta no wi sk w Wiel kiej Bry ta nii,

Hisz pa nii i we Wło szech. Pla no wa no wy sła -

nie na szych po li cjan tów do: USA, Szwe cji,

Buł ga rii oraz Bo śni i Her ce go wi ny. Uda ło się

je dy nie stwo rzyć sta no wi ska w Wiel kiej 

Bry ta nii i we Fran cji. Zli kwi do wa no je na to -

miast na Wę grzech i w Ru mu nii, a wcze śniej

na Li twie i Sło wa cji. 

W Pol sce re pre zen to wa nych jest 18

państw, któ rych przed sta wi cie le czę sto po -

sia da ją wie lo oso bo we biu ra. Pol ski ofi cer

łącz ni ko wy pra cu je sam, peł niąc też funk cje

in for ma ty ka, kie row cy, pra cow ni ka se kre ta -

ria tu czy ar chi wi sty. Jak do tych czas nie uda -

ło się zre ali zo wać pla nów wzmoc nie nia

sta no wisk ofi ce rów łącz ni ko wych, co jak po -

ka zu ją do świad cze nia in nych państw, po -

zwo li ło by na zwięk sze nie efek tyw no ści

i kom for tu pra cy. 

NA RA DA 
Tra dy cyj nie pod ko niec ubie głe go ro ku ofi ce -

ro wie łącz ni ko wi spo tka li się z kie row nic -

twem KGP. 22 grud nia ub.r. do War sza wy

przy je cha ło sied miu ofi ce rów akre dy to wa nych

w: Ho lan dii, Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji, Niem -

czech, Bia ło ru si, Ukra inie i Ro sji, oraz dwo je

dzia ła ją cych przy In ter po lu i Eu ro po lu. Na ra -

dę zdo mi no wał te mat zbli ża ją cych się Mi -

strzostw Eu ro py w Pił ce Noż nej EU RO 2012.

W związ ku z przy go to wa nia mi do EU RO 2012

pla no wa ne jest w maju br. ko lej ne szko le nie

do sko na lą ce dla ofi ce rów łącz ni ko wych. Prze -

wi du je się, że sta no wi sko ofi ce ra łącz ni ko we -

go w Ki jo wie zo sta nie od kwiet nia do koń ca

lip ca wzmoc nio ne o je den etat. 

Ofi ce ro wie łącz ni ko wi bra li też udział

w se mi na rium po świę co nym zwal cza niu

prze stęp czo ści nar ko ty ko wej, któ re mia ło

miej sce w Mię dzy na ro do wym Cen trum

Szko le nio wym do wal ki z Nie le gal ny mi La -

bo ra to ria mi Nar ko ty ko wy mi CBŚ KGP, któ -

re jest je dy ną w Eu ro pie i dru gą te go ty pu

pla ców ką na świe cie (Pierwsze takie centrum
w Europie, „Policja 997”, nr 6/2011). Po zna li

moż li wo ści i za sa dy szko le nia cen trum, by

pro mo wać je w kra jach akre dy ta cji.

Opracowano w Wy dzia le ds. Kon tyn gen -

tów Po li cyj nych i Ofi ce rów Łącz ni ko wych

BMWP KGP

infografika Krzysztof Zaczkiewicz
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SIEĆ OFI CE RÓW 

Po li cja dys po nu je obec nie sied mio ma ofi ce ra mi łącz ni ko wy mi w Eu ro pie, w tym trze -
ma po za struk tu ra mi UE: 

Ho lan dia – sta no wi sko utwo rzo ne w 2000 r., od 2004 r. służ bę peł ni nad insp. Wła -
dy sław Pa dło, rad ca -mi ni ster Am ba sa dy RP w Ha dze; 

Fran cja – sta no wi sko utwo rzo ne w 2008 r. i od te go cza su służ bę peł ni. insp. Piotr
Mich na, rad ca Am ba sa dy RP w Pa ry żu; 

Niem cy – sta no wi sko utwo rzo ne w 1997 r. Od 2006 r. służ bę peł ni mł. insp. Ro bert
Ba rań ski, I rad ca Am ba sa dy RP w Ber li nie;

Wiel ka Bry ta nia – sta no wi sko utwo rzo ne w 2008 r. i od te go cza su służ bę peł ni
mł. insp. Pa weł Ol czak, rad ca Am ba sa dy RP w Lon dy nie. 

Po za Unią Eu ro pej ską: 

Bia ło ruś – sta no wi sko utwo rzo ne w 2005 r. i od te go mo men tu służ bę peł ni nad -
insp. Ja cek Sta niec ki, I rad ca Am ba sa dy RP w Miń sku; 

Ro sja – sta no wi sko utwo rzo ne w 1995 r. Od stycz nia 2008 r. służ bę peł ni mł. insp.
Da riusz Drzał, I rad ca Am ba sa dy RP w Miń sku; 

Ukra ina – sta no wi sko utwo rzo ne w 1997 r. Od stycz nia 2010 r. służ bę peł ni po now -
nie nad insp. w st. spocz. Ta de usz Ław ni czak, I rad ca Am ba sa dy RP w Ki -
jo wie.
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W do bie dy na micz nie roz wi ja ją cej się po li cyj nej

te le in for ma ty ki i ra cjo na li za cji kosz tów na tu -

ral nym roz wią za niem wy da je się in tra net. 

KRÓT KA HI STO RIA 
In tra net ja ko sieć kom pu te ro wa ist nie je w Po li cji

od 1994 ro ku. Wy dzier ża wio no wów czas od Te le ko -

mu ni ka cji Pol skiej łą cza mię dzy jed nost ka mi Po li cji,

two rząc szkie let Po li cyj nej Sie ci Trans mi sji Da nych

(PSTD). Wte dy po li cyj ny in tra net słu żył jed nak

głów nie do do ko ny wa nia spraw dzeń w ba zach da nych.

Do pie ro w la tach 2006–2008 da ło się za uwa żyć

wzmo żo ną ak tyw ność w two rze niu we wnętrz nych

stron in tra ne to wych. Swo je plat for my w tych la tach

mia ły już nie któ re ko men dy wo je wódz kie Po li cji (Go -

rzów, Łódź, Rze szów). Rów nież w mniej szych jed -

nost kach (np. KPP w Ja wo rze) en tu zja ści in for ma ty ki

uru cha mia li swo je stro ny in tra ne to we. Ko rzy ści pły -

ną ce z wdro że nia in tra ne tu da ło się za uwa żyć nie mal

od ra zu. Po pierw sze – ra cjo na li za cja kosz tów funk cjo -

no wa nia jed nost ki, po dru gie – uspraw nie nie ko mu -

ni ka cji we wnętrz nej. 

ETA PY BU DO WY 
Nie ma go to wej re cep ty, jak wdro żyć in tra net w Po li -

cji. Jest jed nak pew ne, że nie moż na te go utoż sa miać

tyl ko z uru cho mie niem stro ny in tra ne to wej. Bu do wa -

nie in tra ne tu jest bo wiem pro ce sem, w któ rym moż -

na wy róż nić czte ry pod sta wo we eta py. 

Pierw szy to zi den ty fi ko wa nie po trzeb, czy li okre -

śle nie za kre su in for ma cji pu bli ko wa nych w in tra ne -

cie, zgod nie z ocze ki wa nia mi użyt kow ni ków. W tej

ma te rii po stu la ty kie row nic twa naj czę ściej nie bę dą

szły w pa rze z po trze ba mi po li cjan tów. Kom pro mis by -

wa nie kie dy bar dzo trud ny. Róż ne po trze by użyt kow -

ni ków bę dą wy ni kać też z in dy wi du al nych na wy ków

i spo so bów ko rzy sta nia z in tra ne tu. Nie cho dzi na wet

o je go za war tość me ry to rycz ną, ale o spraw ne i er go -

no micz ne dzia ła nie. 

Dru gi etap to re ali za cja, czy li speł nie nie ocze ki -

wań użyt kow ni ków in tra ne tu po przez wdro że nie po -

trzeb nych im usług, udo god nień, uspraw nie nie

dzia ła nia, a tak że pu bli ka cja po żą da nych in for ma cji.

Jest to głów ne za da nie ad mi ni stra to ra oraz ze spo łu re -

dak cyj ne go in tra ne tu.

Etap trze ci to pro mo cja – na wet do sko na ły in tra -

net bez wła ści wej po pu la ry za cji nie bę dzie speł niał

wła ści wie swo je go za da nia. Z po ję ciem pro mo cji

moż na wią zać też two rze nie do dat ko wych miejsc

z do stę pem do in tra ne tu dla po li cjan tów, któ rzy

na co dzień nie wy ko rzy stu ją w swo jej służ bie kom -

pu te ra. Ele men tem pro mo cji mo że być rów nież

prze sy ła nie in for ma cji na ad re sy e -ma il za po śred nic -

twem new slet te ra. Pro mo cją bę dzie wresz cie wcią -

gnię cie ka dry kie row ni czej w otwar tą in tra ne to wą

dys ku sję.

Ostat ni etap to ana li za, czy li mie rze nie sa tys fak cji

użyt kow ni ków in tra ne tu. Na tym eta pie mo ni to ru je

się efekt wpro wa dze nia zmian i za sięg pu bli ko wa nych

wia do mo ści. Użyt kow ni ków moż na za py tać wprost

w krót kiej an kie cie, mo ni to ro wać licz bę od wie dzin po -

szcze gól nych in for ma cji lub za sto so wać na rzę dzie

do oce nia nia pu bli ko wa nych ar ty ku łów. Mo ni to ring

oraz ana li za sa tys fak cji użyt kow ni ków po zwa la okre -

ślić ko lej ne po trze by. Dzię ki te mu pro ces udo sko na la -

nia in tra ne tu roz po czy na się od no wa. 

Za trzy ma nie się na któ rym kol wiek z tych eta pów

mo że do pro wa dzić do zmar no wa nia ca łe go po ten cja łu

plat for my in tra ne to wej i do fia ska pro jek tu. 

CZAS I (TO) PIE NIĄDZ
Wdro że nie in tra ne tu mo że wią zać się z wy so ki mi

kosz ta mi. Ze wnętrz ni do staw cy roz wią zań in tra ne -

to wych bar dzo wy so ko ce nią swo je pro duk ty. Kosz -

tow ny jest nie tyl ko za kup, ale też utrzy ma nie

i roz wi ja nie na rzę dzi. Na szczę ście jest al ter na ty wa

dla dro gie go in tra ne tu – to ba za otwar te go opro gra -

mo wa nia (open so ur ce). Dzię ki niej, opie ra jąc się

na wła snym po ten cja le in te lek tu al nym i or ga ni za cyj -

nym, kosz ty funk cjo no wa nia plat for my mo że my

ogra ni czyć prak tycz nie do ze ra. 

Wśród po li cjan tów i pra cow ni ków Po li cji jest bar dzo

du że gro no en tu zja stów in tra ne tu. Z pew no ścią znaj -

dą się jed nak i ta cy, któ rzy uzna ją sta no wi sko kom pu -

te ro we z in tra ne tem za zby tecz ny luk sus, któ ry

po nad to bę dzie od cią gał po li cjan ta od za jęć służ bo -

wych. Ci, któ rzy ko rzy sta ją z ta kich roz wią zań, przy -

zna ją za pew ne, że do brze za pro jek to wa ny in tra net,

któ ry sku pia w jed nym miej scu wszyst kie naj waż niej -

sze in for ma cje, for mu la rze, wzo ry pism itp., nie tyl ko

nie po wo du je stra ty cza su pra cow ni ków, ale po zwa la

im go za osz czę dzić. A szyb sze do cie ra nie do nie zbęd -

nych in for ma cji, dzie le nie się ni mi oraz umie jęt ne 

za rzą dza nie wie dzą bez po śred nio wpły wa na pro duk -

tyw ność nie tyl ko każ de go z osob na, ale i ca łej fir my. 

W ko lej nym ar ty ku le zaprezentujemy roz wią za nia

wdro że nia in tra ne tu w Po li cji.

st. asp. WOJ CIECH KU LIG
KWP w Rze szo wie

TYLKO SŁUŻBA Komunikacja wewnętrzna (10) POLICJA 997       luty 2012 r.24

Intranet w Policji
Pewnie każdy z nas ma czasem wrażenie, że traci zbyt wiele czasu
na poszukiwanie informacji potrzebnych w codziennej pracy.
Bywa, że gubimy się w gąszczu przepisów i procedur. Z punktu
widzenia sprawnie działającej firmy ważne jest, by każdy jej
pracownik był wyposażony w pakiet informacji niezbędnych
do realizacji codziennych zadań.
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4 stycz nia 2012 r. pod czas kon fe ren cji pra -

so wej w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz nych

mi ni ster Ja cek Ci choc ki przed sta wił no wych

pod se kre ta rzy sta nu w MSW: Mi cha ła De -

sku ra i Ro ma na Dmow skie go. Za kres ich

obo wiąz ków okre śla de cy zja mi ni stra spraw

we wnętrz nych nr 1 z 4 stycz nia 2012 r.

Mi chał De skur, z wy kształ ce nia eko no -

mi sta, spra wu je nad zór nad spra wa mi do ty -

czą cy mi ochro ny bez pie czeń stwa i po rząd ku

pu blicz ne go, za rzą dza nia kry zy so we go, 

po wia da mia nia ra tun ko we go, współ pra cą

z NA TO i UE. Pod le ga ją mu też ko men dant

głów ny po li cji i szef Biu ra Ochro ny Rzą du.

Ro man Dmow ski, spe cja li sta od te le ko -

mu ni ka cji, nad zo ru je Sys tem In for ma cyj ny

Schen gen (SIS) i Sys tem In for ma cji Wi zo -

wej (VIS) oraz pań stwo we re je stry da nych

i wdro że nie no wych do wo dów oso bi stych. 

W kon fe ren cji uczest ni czył ustę pu ją cy

wice mi ni ster Adam Ra pac ki, któ re mu mi -

ni ster Ci choc ki po dzię ko wał za czte ry la ta

nad zo ro wa nia służb mun du ro wych, li czą cych

ra zem po nad 130 tys. funk cjo na riu szy. 

Mi ni ster Ja cek Ci choc ki za po wie dział

re for mę eme ry tur służb mun du ro wych i nie -

zwłocz ną zmia nę na sta no wi sku ko men dan -

ta głów ne go Po li cji. 

Do  zmiany doszło 9 stycz nia 2012 ro ku.

W obec no ści mi ni stra, wi ce mi ni stra i by-

łe go wi ce mi ni stra spraw we wnętrz nych 

TYLKO SŁUŻBA Kadry POLICJA 997       luty 2012 r.26

Zmia ny

4 stycznia 2012 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, konferencja prasowa, na której m.in.
minister Jacek Cichocki podziękował Adamowi Rapackiemu (pierwszy z prawej) i przedstawił
nowych podsekretarzy stanu: Michała Deskura (drugi z prawej) i Romana Dmowskiego (trzeci
z  prawej)

9 stycznia 2012 r., KGP, uroczyste objęcie
stanowiska komendanta głównego Policji
przez nadinsp. Marka Działoszyńskiego
(całuje sztandar KGP)
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Ge ne ral ny in spek tor
An drzej Ma te juk, 
od 6 mar ca 2008 r.
do 9 stycz nia 2012 r.
ko men dant głów ny
Po li cji: 

– Bar dzo dzię ku ję
wszyst kim po li cjan tom i pra cow ni kom Po li cji
za czte ry la ta cięż kiej pra cy w bar dzo trud nym
cza sie. Po li cjan ci z wiel kim za an ga żo wa niem
re ali zo wa li co raz więk sze ocze ki wa nia spo łecz -
ne. Mó wi łem to wie lo krot nie i po wtó rzę na ko -
niec: re ali zo wa nie tych ocze ki wań to na sze
naj waż niej sze za da nie. Ko men dan ci się zmie -
nia ją, a po trze by miesz kań ców są ca ły czas. Jest
bar dzo du żo źró deł, z któ rych mo że my po zy ski -
wać wie dzę o tych po trze bach. Wie lo krot nie po -
ka zy wa łem ko men dan tom po wia to wym na szą
gru bą książ kę z wy ni ka mi ba dań i mó wi łem, że
za wsze moż na w niej zna leźć do dat ko we in for -
ma cje. 

Nie mo gę nie wspo mnieć o ro li dziel ni co we -
go. Mu szą go słu chać wszy scy prze ło że ni. Że by
wy eli mi no wać po śred ni szcze bel w prze pły -
wie in for ma cji od dziel ni co wych, wró ci łem
do udzia łu kie row ni ków re fe ra tów dziel ni co -

wych w od pra wach mie sięcz nych w ko men dach
po wia to wych. 

Zda ję so bie spra wę, że zda rza ły się przy pad -
ki, że nie któ rzy prze ło że ni róż nych szcze bli szli
na skró ty i roz li cza li po li cjan tów z man da tów.
O tym pro ble mie mó wi ło się na dłu go
przed tym, gdy zo sta łem ko men dan tem głów -
nym. I, nie ste ty, nie uda ło się go wy eli mi no wać.
Nie któ rzy pró bo wa li też iść na skró ty i na
od pra wach służ bo wych roz li czać tyl ko ze 
sta ty sty ki. A prze cież sta ty sty ka jest po to, 
by mo ni to ro wać zja wi ska i re ago wać na nie
w po rę. 

Wszyst ko wska zu je na to, że w lu tym po że -
gnam się z Po li cją. To nie zna czy, że bę dę stał
z bo ku. Mo je dłu go let nie do świad cze nie
na wszyst kich szcze blach jest do wy ko rzy sta nia
w za kre sie bez pie czeń stwa pu blicz ne go, ale już
po za Po li cją. Nie za mie rzam usiąść na ław ce
w par ku i kar mić go łę bie. Wresz cie wy le czę
kon tu zję, któ rą od nio słem w czerw co wym 
me czu z Ukra iń ca mi. Przy oka zji ser decz nie
po zdra wiam ko le gów z bo iska.

Je stem prze ko na ny, że Po li cja bę dzie się roz -
wi ja ła. To le ży w in te re sie każ de go z nas, mo im
też. Bę dę jej ki bi co wał.

An drzej Ma te juk

Adam Ra pac ki, 
od 20 li sto pa da 2007 r.
do 3 stycz nia 2012 r.
pod se kre tarz sta nu
w re sor cie spraw 
we wnętrz nych:

– Dro gie Po li cjant ki, Po -
li cjan ci, Pra cow ni cy Po li cji, po nad 30 lat te mu
mo je lo sy za wo do we zwią za łem z na szą Fir mą.
Nie bez przy czy ny po wszech ne jest twier dze nie,
że Po li cja jest na szą dru gą ro dzi ną. Do brze wie -
cie, że służ ba i pra ca w Po li cji ni gdy nie koń czy
się za mknię ciem drzwi o go dzi nie 16. 

Przez ostat nie 30 lat na sza Fir ma prze szła
nie wy obra żal ną trans for ma cję, z Mi li cji Oby -
wa tel skiej, do któ rej wstę po wa łem w 1980 ro ku,
w no wo cze sną, otwar tą na spo łe czeń stwo Po li -
cję XXI wie ku. Mia łem szczę ście uczest ni czyć
– z wie lo ma z Was – w tym hi sto rycz nym
pro ce sie zmian i przy czy nić się do wpro wa dze -
nia sys te mo wych re form, któ re te raz po zwa la ją
na stwier dze nie, że na szą po nad 100 000 for -
ma cję two rzą zna ko mi ci, wy kształ ce ni fa chow -
cy, z eks perc ką wie dzą, któ rej nie jed no krot nie
za zdrosz czą nam po li cjan ci na ca łym świe cie. 

Ni gdy nie my śla łem o sta no wi skach. Gdy by
na po cząt ku służ by w MO ktoś po wie dział mi,
że bę dę dy rek to rem, ko men dan tem wo je wódz -
kim, za stęp cą ko men dan ta głów ne go i wresz cie
wi ce mi ni strem spraw we wnętrz nym, pew nie po -
trak to wał bym to jako żart. To sy gnał dla wszyst -

kich po li cjan tów, że bez ukła dów moż na dojść
od sze re go we go po li cjan ta do sta no wi ska mi ni -
stra. 

Pra ca w Po li cji da je coś, co trud no od na leźć
w in nych pro fe sjach – za brzmi to mo że pa te tycz -
nie – ale da je po czu cie peł nie nia mi sji spo łecz -
nej, któ ra po tra fi dać ogrom ną sa tys fak cję. 

To, co uda ło mi się osią gnąć, za wdzię czam co -
dzien nej, żmud nej pra cy, od wa dze w po dej mo -
wa niu de cy zji, a tak że umie jęt no ściom mo ich
współ pra cow ni ków.

Pra ca w Po li cji by ła dla mnie za wsze przy -
jem no ścią oraz ogrom ną na uką.

Przez ostat nie czte ry la ta, peł niąc funk cję wi -
ce mi ni stra spraw we wnętrz nych, mia łem oka zję
współ uczest ni czyć w pro ce sie uspraw nia nia for -
ma cji. Kry zys go spo dar czy oraz trud ne do świad -

cze nia, ta kie jak tra ge dia smo leń ska, spra wi ły,
że czę ści z za mia rów nie uda ło się w peł ni zre -
ali zo wać. Uwa żam jed nak ostat nie czte ry la ta
za do bry czas dla pol skiej Po li cji. Uda ło się za -
pew nić sta bi li za cję, wy wal czyć pod wyż ki dla
funk cjo na riu szy, zmo der ni zo wać in fra struk tu rę
i do po sa żyć w sprzęt. Po czu cie bez pie czeń stwa
oby wa te li oraz spo łecz na oce na pra cy Po li cji 
ni gdy w hi sto rii nie by ły jesz cze tak wy so kie. 

Dzię ku ję Wam wszyst kim za współ pra cę,
za ser ce i wy si łek, ja ki wkła da cie w za pew nia -
nie bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go
w pań stwie. Ży czę Wam dal szej wy trwa ło ści
w peł nie niu tej waż nej mi sji spo łecz nej oraz
suk ce sów za rów no za wo do wych, jak i oso bi -
stych.

Adam Ra pac ki

nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski za stą pił

gen. insp. An drze ja Ma te ju ka na sta -

no wi sku ko men dan ta głów ne go Po li cji. 

Nad insp. Dzia ło szyń ski, by ły dy rek tor Biu ra

Spraw Wewnętrz nych KGP, ostat nio ko men -

dant wo je wódz ki Po li cji w Ło dzi, uca ło wał

sztan dar KGP i za po wie dział, że zmian re -

wo lu cyj nych nie prze wi du je. 

Ty dzień póź niej, 16 stycz nia, obo wiąz ki

ob ję li no wi za stęp cy ko men dan ta głów ne go

Po li cji. – Do ko nu je się wiel ka zmia na: zmia -

na po ko le nio wa – mó wił szef Po li cji. 

Pierw szym za stęp cą, od po wie dzial nym

za pre wen cję, zo stał nad insp. Krzysz tof
Ga jew ski, ostat nio szef gar ni zo nu po mor -

skie go. Za stęp cą ds. kry mi nal nych jest nad -
insp. An drzej Ro ki ta, ostat nio szef

ma ło pol skiej po li cji. Za lo gi sty kę od po wia da

insp. dr hab. Ar ka diusz Let kie wicz,

ostat nio ko men dant rek tor WSPol.

w Szczyt nie. De cy zją mi ni stra spraw we -

wnętrz nych od wo ła ni zo sta li do tych cza so wi

za stęp cy ko men dan ta głów ne go Po li cji: nad -
insp. Ka zi mierz Szwaj cow ski, nad insp.
Wal de mar Jar czew ski i nad insp. An -
drzej Tre la. Po dzię ko wał im nad insp. Ma -

rek Dzia ło szyń ski, a tak że ich nie daw ny szef

– gen. insp. An drzej Ma te juk.

16 stycznia 2012 r., KGP, zmiana zastępców szefa Policji, na wspólnym zdjęciu ustępujące 
i nowe kierownictwo Policji. Od lewej: nadinsp. Andrzej Trela, nadinsp. Kazimierz Szwajcowski,
nadinsp. Waldemar Jarczewski , gen. insp. Andrzej Matejuk, nadinsp. Marek Działoszyński,
nadinsp. Krzysztof Gajewski, nadinsp. Andrzej Rokita, insp. Arkadiusz Letkiewicz
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To tyl ko kil ka na ście mi nut, dwie

sceny i ogrom ny ła du nek emo cji.

Spek takl, któ re go pre mie ra 13

stycz nia ub.r. uświet ni ła opłat ko wo -no wo -

rocz ne spo tka nie po tom ków przed wo jen -

nych po li cjan tów, wzru szył wi dzów. Ma ła

sal ka te atral na w gma chu KGP przy ul. Do -

ma niew skiej w War sza wie nie mo gła po mie -

ścić wszyst kich chęt nych.

SPEK TAKL 
Etiu da te atral na „Wi gi lia w Ostasz ko wie”,

przy go to wa na przez War szaw skie Sto wa rzy -

sze nie Ro dzi na Po li cyj na 1939 i Ze spół Pro -

mo cji Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go Ga bi ne tu

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji, to im pre sja

o wie cze rzy wi gi lĳ nej 1939 r. 

W pierw szej sce nie ak cja roz gry wa się

w do mu, gdzie żo na uwię zio ne go po li cjan ta

przy go to wu je z dzieć mi świą tecz ną ko la cję.

Gdy wszyst ko jest już go to we, jesz cze raz

wy glą da z na dzie ją za okno, a po tem czy ta im

kart kę, któ rą przy słał oj ciec z Ostasz ko wa.

Kart ka jest au ten tycz na. Do sta ła ją bab cia

obec nej pre zes WSRP 1939 Be aty Przy by -

szew skiej -Ku ja wy. Przej mu ją co brzmi tak że

ko lę da „Lu laj że, Je zu niu” w wy ko na niu An -

ny Leś kie wicz, któ ra na co dzień śpie wa

w chó rze ko men dy sto łecz nej. 

Dru ga sce na ma miej sce w Ostasz ko wie,

gdzie po li cjan ci ze bra ni przy drew nia nym

sto le mię dzy pry cza mi ła mią się ka wał ka mi

czar ne go chle ba i skła da ją so bie ży cze nia,

aby na stęp ne Bo że Na ro dze nie spę dzić już

w do mu, z bli ski mi. 

Gdy jeń cy dzie lą się chle bem jak opłat -

kiem, z of fu do bie ga chwy ta ją cy za ser ce

utwór Le cha Ma ko wiec kie go „Ostat ni list”,

w któ rym bo ha ter pie śni że gna się z naj bliż -

szy mi, pi sząc kart kę z so wiec kie go obo zu je -

niec kie go. 

Spek takl wy re ży se ro wał Grze gorz Jach,

a udział wzię li w nim m.in. współ cze śni po -

li cjan ci – re kon struk to rzy, któ rzy wcie li li się

w ro le przed wo jen nych stró żów pra wa. 

Kie dy wy brzmia ły ostat nie sło wa pie śni,

na wi dow ni za le gła ci sza.

DWÓCH CZŁON KÓW HO NO RO WYCH 
Spek takl obej rzał rów nież gen. insp. An drzej

Ma te juk, do nie daw na ko men dant głów ny

Po li cji. Pod czas ofi cjal nej czę ści uro czy sto ści

otrzy mał ty tuł ho no ro we go człon ka

WSRP 1939. Wraz z nim wy róż nie nie to spo -

tka ło insp. Grze go rza Ja cha. Siedem osób zo -

sta ło od zna czo nych Me da la mi „Za Za słu gi

dla Sto wa rzy sze nia”. 

– Je stem za szczy co ny i wzru szo ny – ge ne -

rał Ma te juk zwró cił się do ze bra nych. – Dzię -

ku ję, że mo głem się z pań stwem spo ty kać.

To by ła ży wa po wtór ka z hi sto rii, któ ra uczy -

ła mnie wiel kiej wraż li wo ści, a wraż li wość

po trzeb na jest każ de mu po li cjan to wi. Hi sto -

ria pamięta o wa szych przod kach dla te go, że

wy tę pa mięć prze cho wa li ście. 

RE KON STRUK TO RZY 
Pre zes Za rzą du WSRP 1939 Be ata Przy by -

szew ska -Ku ja wa przy po mnia ła, co uda ło się

zro bić od ma ja do grud nia ub.r. O więk szo ści

z tych przed się wzięć pi sa li śmy na na szych

łamach. Przy po mnĳ my więc tyl ko, że np.

w ra mach war szaw skiej No cy Mu ze ów 

re kon struk to rzy, któ rzy są jed no cze śnie

człon ka mi sto wa rzy sze nia, zor ga ni zowali

eks po zy cję w gma chu Ko men dy Sto łecz nej

Po li cji o przed wo jen nej służ bie. Alek san der

Za łę ski, czło nek ho no ro wy WSRP 1939,

przy go to wał ga le rię swo ich zdjęć z prac eks -

hu ma cyj nych w Mied no je. Re kon struk to rzy

uczest ni czy li tak że w VI Kon wen cie Gier

Stra te gicz nych GRE NA DIER w war szaw -

skiej Cy ta de li. Przed wo jen ne mun du ry Po li -

cji Pań stwo wej by ły też bar dzo wi docz ne

pod czas ubie gło rocz ne go Świę ta Po li cji.

MU ZEUM W OSTASZ KO WIE 
W sierp niu kie row nic two sto wa rzy sze nia

spo tka ło się z Pio trem Kar pien ko, przed sta -

wi cie lem Ro syj skiej Cer kwi Pra wo sław nej

z Mo na sty ru Ni ło wa Pu styń. W klasz to rze

przez po nad pół ro ku mie ścił się obóz

NKWD dla przed wo jen nych po li cjan tów.

Umow nie na zy wa się go Ostasz ko wem, choć

mo na styr dzie li od miej sco wo ści do bre kil ka

ki lo me trów. 

– Roz mo wy do ty czy ły współ pra cy z ostasz -

kow ski mi mni cha mi – po wie dzia ła na ze bra -

niu pre zes Be ata Przy by szew ska -Ku ja wa.

– Głów nie na te mat po wsta nia na te re nie

klasz to ru Mu zeum Po li cji Pań stwo wej, do ku -

men tu ją ce go lo sy na szych bli skich. Chcie li -

by śmy rów nież do pro wa dzić do re no wa cji

nie da le kie go cmen ta rzy ka, gdzie po cho wa ni

są zmar li w obo zie po li cjan ci, oraz mieć moż -

li wość wy do by cia z zie mi w oko licz nych la -

sach pa mią tek i przed mio tów po jeń cach

Ostasz ko wa. 

Pa ni pre zes przy po mnia ła tak że piel -

grzym kę na Pol ski Cmen tarz Wo jen ny

w Mied no je 2 wrze śnia ub.r. i wrze śnio wą

galę wrę cze nia me da li „Wdo wom ka tyń skim”

na Zam ku Kró lew skim w War sza wie.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 

PAMIĘĆ Walne zebranie członków WSRP 1939 POLICJA 997       luty 2012 r.28

Powtórka z historii NO WE KO ŁO WSRP 1939 

W No wym Tar gu po wsta ło Ko ło Te re -
no we nr 2 War szaw skie go Sto wa -
rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na 1939.
Wrę cze nie ak tu po wo ła nia od by ło się
24 li sto pa da ub.r. w Miej skim Ośrod -
ku Kul tu ry w No wym Tar gu, przy oka -
zji kon fe ren cji po świę co nej dwóm
za gad nie niom „Dzie dzic two pol skiej
Po li cji Pań stwo wej wo je wódz twa kra -
kow skie go 1919–1939” oraz „Tra gizm
Po li cji Pol skiej Ge ne ral ne go Gu ber -
na tor stwa dys tryk tu kra kow skie go
1939–1945”. Prze wod ni czą cym no -
wego ko ła zo stał pod kom. Krzysz tof
Musielak, or ga ni za tor kon fe ren cji, pa -
sjo nat hi sto rii Po li cji. Za rów no on, jak
i nad insp. An drzej Ro ki ta, wów czas
ma ło pol ski ko men dant wo je wódz ki,
zo sta li od zna cze ni Me da lem „Za Za -
słu gi dla Sto wa rzy sze nia”.

Pierwsza scena „Wigilii w Ostaszkowie”
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Policyjna orkiestra
na Ukrainie

Na mu zycz ne wy stę py w dniach 17–20

grud nia 2011 r. or kie strę za pro si li (po kry -

wa jąc kosz ty po by tu) mi li cjan ci ukra iń scy

i Kon su lat RP w Win ni cy. 18 grud nia

w mie ście Chmiel nic ki or kie stra wy stą pi ła

z oka zji 20. rocz ni cy po wo ła nia Mi li cji

Ukra iny. W fil har mo nii by ło oko ło ty sią ca

wi dzów. Wśród nich nad insp. Ma rek Dzia -

ło szyń ski, obecnie ko men dant głów ny Po -

li cji, oraz kon sul ge ne ral ny RP w Win ni cy

Krzysz tof Świ de rek. Wro cław ska or kie stra

wy ko na ła dwa utwo ry wspól nie z Or kie strą

Mi li cji Ukra iny, pod ba tu tą pod kom. Ada -

ma Wi ti wa i dy ry gen ta ukra iń skie go Sier -

gie ja Ra bĳ czu ka. 

Ko lej nym wy stę pem or kie stry był udział

w uro czy stej mszy w sank tu arium Mi ło -

sier dzia Bo że go w Win ni cy. Mszę kon ce

le bro wa li ks. bp Le on Du braw ski, or dy na -

riusz die ce zji ka mie niec ko -po dol skiej, oraz

ks. pro boszcz Ka zi mierz Du dek. Wiel-

kie wra że nie na ka to li kach (na ro do wo ści 

pol skiej i ukra iń skiej) wy warł mo ment,

w któ rym st. asp. Mar cin Świr ski czy tał

frag ment Pi sma Świę te go, a st. asp. Da -

riusz Sma za pięk nie za śpie wał psalm re -

spon so ryj ny. Uzna nie wier nych wy wo ła ła

też wnie sio na przez sierż. Mo ni kę Ju ra -

szek -Szu mi ga łę in ten cja mszal na za przy -

jaźń pol sko -ukra iń ską. Wśród uczest ni ków

mszy był kon sul ge ne ral ny RP Krzysz tof

Świ de rek i wi ce prze wod ni czą cy sej mo wej

Ko mi sji Łącz no ści z Po la ka mi za Gra ni cą

Fran ci szek Ste fa niuk.

Or kie stra za gra ła też na „Pol skiej wi gi -

lii” w win nic kiej fil har mo nii. Kon cert zor -

ga ni zo wał Kon su lat Ge ne ral ny RP

w Win ni cy. Ho no ro wy mi go ść mi by li am -

ba sa dor RP w Ki jo wie Hen ryk Li twin wraz

z mał żon ką oraz or dy na riusz die ce zji ka -

mie niec ko -po dol skiej ks. bp Le on Du -

braw ski. Na sa li by ło po nad ty siąc wi dzów,

wśród nich prze wod ni czą cy pol skich or ga -

ni za cji z woj. ży to mier skie go, win nic kie go

i chmiel nic kie go.

19 grud nia or kie stra za pew ni ła opra wę

mu zycz ną do mszy ro rat nej w sank tu arium

w La ty czo wie, a na stęp ne go dnia w ka te -

drze w Ka mień cu Po dol skim. Po mszy or -

kie stra uczci ła pa mięć pol skich bo ha te rów.

Na dzie dziń cu ka mie niec kiej ka te dry, mię -

dzy po mni ka mi Ja na Paw ła II i płk. Je rze -

go Wo ło dy jow skie go, wro cław scy po li cjan ci

za gra li „Bar kę” i „Pieśń o ma łym ry ce rzu”.

Wra że nia z tych chwil na dłu go po zo sta ną

w ser cach za rów no pu blicz no ści, jak i mu -

zy ków. 

Pod czas po by tu na Ukra inie po li cjan ci

wrę czy li na szym ro da kom przy wie zio ne

z Pol ski da ry – pacz ki żyw no ścio we, książ -

ki, lap to py.

Wszyst kim po li cjan tom i pra cow ni kom

Po li cji, któ rzy chcą od wie dzić pięk ną Ukra -

inę, czy też nieść ra dość i po moc na szym

ro da kom, udzie li my wszel kiej or ga ni za cyj -

nej po mo cy (www.kresowianie.info).

RY SZARD ZA REM BA
zdj. au tor

No wy sprzęt 
dla Po li cji

W Cen trum Unĳ nych Pro jek tów Trans por

to wych 12 stycz nia 2012 r. pod pi sa na zo sta ła umo -

wa o do fi nan so wa nie dru gie go pro jek tu Ko men dy

Głów nej Po li cji w ra mach dzia ła nia 8.1 Pro gra mu In -

fra struk tu ra i Śro do wi sko, pn. Tech nicz ne wzmoc -
nie nie Po li cji w za kre sie po pra wy bez pie czeń stwa
w ru chu dro go wym.

Pro jekt, war to ści oko ło 22 mln zł, jest do fi nan so -

wa ny w wy so ko ści po nad 7 mln zł ze środ ków Eu ro -

pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go,

w ra mach Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko. 

Ce lem stra te gicz nym pro jek tu jest po pra wa bez -

pie czeń stwa w ru chu dro go wym po przez wzmoc nie -

nie pre wen cji i kon tro li na pol skich dro gach oraz

uspraw nie nie ra tow nic twa dro go we go. Cel ten zo -

sta nie osią gnię ty dzię ki do po sa że niu Po li cji w no wo -

cze sne środ ki trans por tu i spe cja li stycz ny sprzęt, tj.:
l 75 sa mo cho dów oso bo wych nie ozna ko wa nych z wi -

de ore je stra to ra mi; 
l 15 mo to cy kli cięż kich na po trze by szko le nio we;
l 8 po jaz dów fur gon Am bu lans Po go to wia Ru chu

Dro go we go APRD;
l 411 la se ro wych mier ni ków pręd ko ści.

Sprzęt, któ ry zo sta nie za ku pio ny w ra mach no we -

go pro jek tu KGP, jest nie zbęd ny do pro wa dze nia

sku tecz nych dzia łań Po li cji w za kre sie pod no sze nia

po zio mu bez pie czeń stwa na pol skich dro gach. Ma jąc

na uwa dze szcze gól ną ro lę Po li cji wśród pod mio tów

zaj mu ją cych się bez pie czeń stwem ru chu dro go we go

oraz sta le ro sną ce za gro że nie na dro gach, roz wój mo -

to ry za cji i wzrost licz by po jaz dów, do po sa że nie Po li -

cji w od po wied ni sprzęt umoż li wi kon ty nu ację

stan da ry za cji sprzę tu ma ją ce go wpływ na wzrost po -

zio mu bez pie czeń stwa na pol skich dro gach. 

Pro jekt re ali zo wa ny bę dzie na te re nie ca łe go kra -

ju. Za ku pio ny przez Ko men dę Głów ną Po li cji sprzęt

zo sta nie nie od płat nie prze ka za ny do ko mend wo je -

wódz kich Po li cji oraz do Cen trum Szko le nia Po li cji

w Le gio no wie. Za koń cze nie re ali za cji rze czo wo -fi -

nan so wej przed się wzię cia pla no wa ne jest na gru -

dzień br. 

In for ma cje o pro jek cie moż na zna leźć tak że

na stro nie www.po li cja.pl w za kład ce „Fun du sze
po mo co we”. Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce

Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko

do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej: 

www.po is.gov.pl
oprac. Wy dział Fun du szy Po mo co wych BF KGP

INFRASTRUKTURA
I ÂRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOÂCI

Trasa koncertowa Orkiestry
Komendy Wojewódzkiej Policji 
we Wrocławiu po Ukrainie liczyła
blisko 2,4 tys. km, trwała 6 dni,
wiodła przez 8 miast. Pięciu
koncertów (trzech uroczystych
mszy świętych i dwóch koncertów
w filharmoniach) wysłuchało
ponad 3 tys. gości – Ukraińców
i Polaków. 
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Żebractwo to równie stary sposób na życie, jak
prostytucja. Znane jest „od zawsze” i choć od wieków
zwalczane, nie dało się wyrugować do dziś. 

M o bi li zo wa no do te go służ by po rząd ko we róż nych for ma cji

spo łecz nych, od sta ro żyt no ści po cząw szy. Nie uda ło się.

II Rzeczpospolita, któ ra po 123 la tach nie wo li od zy ska ła nie -

pod le głość, odzie dzi czy ła w spad ku po za bor cach m.in. po tęż ną

armię że bra ków i włó czę gów. Odzie dzi czy ła też to wa rzy szą ce im pa -

to lo gie: pi jań stwo, kra dzie że, gwał ty, roz bo je, na pa dy. Prze ciw dzia -

ła nie tym zja wi skom spa dło na funk cjo na riu szy ist nie ją cych

w la tach 1914–1918 for ma cji po rząd ko wych, ta kich jak: straż oby -

wa tel ska, mi li cja miej ska i po li cja ko mu nal na.

PA RA GRAF 43
Pierw szą w od ro dzo nej Pol sce zor ga ni zo wa ną pró bę opa no wa nia si -

ła mi po rząd ko wy mi zja wi ska że brac twa i to wa rzy szą ce go mu włó czę -

go stwa pod ję to w koń cu 1918 r. Do te go ce lu mia ła słu żyć In struk cja
dla po ste run ko wych Mi li cji Miej skiej m.st. War sza wy, któ rą opra co wa -

no na pod sta wie obo wią zu ją ce go jesz cze nie miec kie go ko dek su kar -

ne go. Okre ślo no w niej obo wiąz ki sze re go wych mi li cjan tów – dziś

by śmy po wie dzie li pre wen cji – w za kre sie nie tyl ko ochro ny po rząd -

ku pu blicz ne go, kon tro li prze strze ga nia czy sto ści, prze pi sów sa ni -

tar nych, prze ciw po ża ro wych, czu wa nia nad po rząd kiem

w ru chu ulicz nym, za bez pie cza niem miejsc wy pad -

ków, ale rów nież prze ciw dzia ła nia ulicz ne mu że -

brac twu.

Pa ra graf 43 In struk cji wy raź nie za bra niał upra -

wia nia że brac twa za wo do we go. Wszyst kich, któ -

rzy się nim pa ra li, po ste run ko wi obo wią za ni by li

za trzy mać i od pro wa dzić do ko mi sa ria tu. Tam,

po spi sa niu per so na liów i prze słu cha niu (cho dzi ło

głów nie o stwier dze nie, czy de li kwent jest zdol -

ny do pra cy, czy tyl ko sy mu lu je ka lec two), po -

dej mo wa no de cy zję o ode sła niu do przy tuł ku

dla bez dom nych że brzą cych dzie ci do lat 15

włącz nie, a tak że ma tek z nie mow lę ta mi.

Chrze ści jan kie ro wa no do jed ne go schro ni -

ska, a wy znaw ców ju da izmu – do dru gie go,

a oba mie ści ły się na Wo li.

Sy mu lan tów oraz że bra ków zdol nych

do pra cy prze ka zy wa no po li cji kry mi nal nej,

gdzie za kła da no im kar ty iden ty fi ka cyj ne

(na pod sta wie par. 276 nie miec kie go k.k.)

i wcią ga no do re je stru. Ka le kich i cho rych że bra ków, a tak że dzie -

ci od wo żo no ka ret ką izo la cyj ną do szpi ta la św. Sta ni sła wa na Wo li,

skąd po pod le cze niu kie ro wa no do schro nisk. W teo rii wy glą da ło

to bar dzo ład nie. W rze czy wi sto ści kil ka funk cjo nu ją cych w War sza -

wie schro nisk dla że bra ków by ło przy sło wio wą kro plą w mo rzu po -

trzeb i ab so lut nie nie roz wią zy wa ło na ra sta ją ce go pro ble mu.

WIĘ CEJ NIŻ W PA RY ŻU
W lu tym 1922 r. „Ku rier War szaw ski” do no sił: Ko men dant po li cji
(m.st. War sza wy, insp. Jó zef Si kor ski – przyp. J. Pac.) w ostat nim roz -
ka zie dzien nym zwra ca uwa gę pod wład nym or ga nom, że od pew ne go
cza su, za pew ne wsku tek nie do sta tecz ne go do zo ru ze stro ny or ga nów po -
li cyj nych, na uli cach War sza wy roz wi nę ło się że brac two tak, że czę sto
da je się spo strze gać, szcze gól nie na przy stan kach tram wa jo wych, że bra -
ków, któ rzy w na tręt ny spo sób upo mi na ją się o wspar cie. Po nie waż są to
osob ni cy prze waż nie zdro wi fi zycz nie, któ rzy uda ją ka le ki, trak tu jąc że -
brac two ja ko za wo do we rze mio sło i wo bec te go, że wi dok ta kich nę dza -
rzy jest od ra ża ją cy i ujem nie wpły wa na wy gląd sto li cy, ko men dant
po le ca kie row ni kom ko mi sa ria tów wy dać spe cjal ne za rzą dze nia w ce lu

sku tecz ne go zwal cza nia że bra ni ny na uli cach mia sta.

Ko men dant po le cił rów nież swym pod -

wład nym zwra cać uwa gę na że brzą ce dzie -

ci, uzna jąc to za ob jaw zde mo ra li zo wa nia
bied niej szych warstw lud no ści. Zjawisko to

win no być przez or ga ny po li cyj ne z całą ener -
gią zwal cza ne. 

Oka za ło się, że ła twiej wy dać za-

rzą dze nie, niż je sku tecz nie wy eg ze -

kwo wać. Że bra ków bo wiem wca le

na uli cach nie uby wa ło, a – zda niem

ów cze snych żur na li stów – na wet 

przy by wa ło. Po dob no w po ło wie lat

dwu dzie stych w pro win cjo nal nej 

War sza wie by ło ich wię cej niż w ów -

cze snej sto li cy Eu ro py – Pa ry żu.

W lip cu 1926 r. „Ilu stro wa ny Ku rier

Co dzien ny” pi sał na swych ła mach:

W żad nym mie ście na Za cho dzie nie wi dzi się
tylu że bra ków co w War sza wie. Już na wet nie
na przed mie ściach, ale na pryn cy pial nych uli -
cach mia sta, każ dy za ułek uli cy jest za peł nio -
ny że bra ka mi. Co krok za bie ga ja kaś
na tręt na po stać, wy ma chu jąc ki ku tem. Usia -
dłeś w Ale jach na ław ce, już de fi lu je przed
to bą ca ły or szak nic po niów do pra sza ją cych
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Uli ce peł ne
że bra ków
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się ła ski, sta ną łeś przed wy sta wą, a tu jak spod zie mi wy ro sła nie szczę -
śli wa wdo wa, mat ka sze ścior ga dzie ci.

MAR TWE PRA WO
Pro blem mu siał być nie ba ga tel ny, sko ro ów cze sne sta ty sty ki po li cyj ne

wy mie nia ły ka te go rię „Włó czę go stwo i że bra ni na” na wy so kim,

12. miej scu wśród oko ło 60 mo ni to ro wa nych na bie żą co prze stępstw

i wy kro czeń. We dług ofi cjal nych da nych PP co mie siąc za trzy my wa no

na uli cach miast (i to tyl ko tych więk szych) od 1300 do 2000 że bra -

ków. Ilu ich by ło fak tycz nie – moż na tyl ko do mnie my wać. Z pew no ścią

jed nak ich licz ba znacz nie mu sia ła prze kra czać „mo ce prze ro bo we” po -

li cyj nej for ma cji lat 30. ubie głe go wie ku, sko ro sam pre zy dent Igna cy

Mo ścic ki nie jed no krot nie za bie rał głos w tej spra wie, prze strze ga jąc,

że zja wi sko to mo że kie dyś spo wo do wać bar dzo po waż ne kom pli ka cje
w nor mal nym try bie ży cia spo łecz ne go. Po stu lo wał też pil ne roz strzy gnię -

cie tej kwe stii na grun cie pol skie go pra wo daw stwa.

14 paź dzier ni ka 1927 r. uka za ło się dłu go ocze ki wa ne Roz po rzą -
dze nie Pre zy den ta Rze czy po spo li tej o zwal cza niu że brac twa i włó czę -
go stwa (Dz.U. nr 92 z 1927 r., poz. 828). Nie speł ni ło ono jed nak

ocze ki wań służb bo ry ka ją cych się na co dzień z tym pro ble mem. Za -

wie dzio na by ła zwłasz cza Po li cja Pań stwo wa.

Ry go ry obec nie obo wią zu ją cej usta wy o zwal cza niu że brac twa i włó -
czę go stwa – pi sał m.in. insp. Wła dy sław Ło ziń ski, ko men dant wo je -

wódz ki PP w Bia łym sto ku, na ła mach bran żo we go „Prze glą du

Po li cyj ne go” – są na ra zie bar dzo wąt pli we (...) i nie skut ku ją. Kry ty ce

pod dał już sa mą de fi ni cję włó czę gi, któ ra – je go zda niem – by ła zła

i za miast uła twiać, utrud nia ła wal kę z tą spo łecz ną pla gą. 

Włó czę gą, we dle art. 3 usta wy jest ten, „kto bez pra cy i środ ków do ży -
cia zmie nia sta le miej sce swe go po by tu nie w ce lu zna le zie nia pra cy”. Któ -
ry jed nak z włó czę gów i że bra ków (za trzy ma nych przez po li cję) nie

po wie, że szu ka pra cy i jak mu udo -
wod nić, że kła mie? – py tał re to -

rycz nie insp. Ło ziń ski. 

Kry ty ko wa no też in ne za pi sy

pre zy denc kie go roz po rzą dze nia,

okre ślo ne w ar ty ku łach 9–14, do -

ty czą ce za my ka nia włó czę gów

i że bra ków w przy tuł kach lub do -

mach pra cy przy mu so wej

(za pierw szym ra zem na 3 do 6

mie się cy, a że bra czych re cy dy wi -

stów – od 3 mie się cy do 2 lat),

oraz w art. 27, mó wią cym o od sy -
ła niu nie za wo do wych włó czę gów
do gmi ny przy na leż no ści. Gmi ny

mia ły obo wią zek za pew nie nia im

opie ki i udzie le nia po mo cy w zna le zie niu pra cy. Od po wie dzial no ścią

za wy ko na nie tych po sta no wień ob cią żo no sze fów trzech re sor tów:

pra cy i opie ki spo łecz nej, spra wie dli wo ści oraz spraw we wnętrz nych.

DOBRODZIEJSTWO, SZY KA NY
Nie ste ty, w kra ju bra ko wa ło przy tuł ków i do mów pra cy przy mu so -

wej. Je dy nie w wo je wódz twach po znań skim, po mor skim oraz w sa -

mej War sza wie sy tu acja pod tym wzglę dem by ła nie co lep sza. 

Po zo sta ły te ren pań stwa – pi sał insp. Ło ziń ski – jest dla włó czę gów
i że bra ków te re nem nie ogra ni czo nych wę dró wek. Od sy ła nie ich do gmin
przy na leż no ści jest nie wy ko nal ne z trzech po wo dów: 1/ trud no roz strzy -
gnąć, kto jest włó czę gą za wo do wym, a kto nie; 2/ ma so wy ich trans port
jest tech nicz nie uciąż li wy i fi nan so wo bar dzo kosz tow ny; 3/ ode sła ni włó -
czę dzy roz po czy na ją wę drów kę na no wo.

Do te go zu peł nie  igno rowali pra wo. Za mknię cie dla szy ka ny na
24 czy 48 go dzin w aresz cie po li cyj nym jest dla że bra ków i włó czę gów

do bro dziej stwem, a dla po li cji zmar twie niem, gdyż trze ba ich jesz cze ży -
wić, a nie wia do mo z ja kich fun du szów – ża li li się funk cjo na riu sze PP

w swym ty go dni ku „Na Po ste run ku”. – Pro wa dzić za trzy ma ne go
„szupasem” w któ rym kol wiek kie run ku, to dla ta kie go hul ta ja tyl ko roz -
ryw ka (Prze wóz że bra ka do roż ką był ka te go rycz nie za bro nio ny –

przyp. J. Pac.). Każ dy kie ru nek mar szu jest dla nie go do bry, a to wa rzy -
stwo po li cjan ta trak tu je hu mo ry stycz nie, drwiąc i kpiąc po dro dze ze sie -
bie i ze świa ta. Chcąc za sto so wać do ta kie go pra cę przy mu so wą, np.
za mia ta nie uli cy, trze ba po sta wić ko ło nie go war tę, gdyż w prze ciw nym
wy pad ku zwie je na tych miast. 

Roz po rzą dze nie Pre zy den ta RP o zwal cza niu że brac twa i włó czę -

go stwa usank cjo no wa ło ka te go rię że bra ków i włó czę gów za wo do -

wych (zdol ni do pra cy, że brac two to ich świa do my wy bór) oraz

nie za wo do wych (in wa li dzi nie zdol ni do pra cy, że brzą cy z przy mu -

su). Tym pierw szym gro zi ło pół rocz ne za mknię cie w przy tuł kach lub

do mach pra cy przy mu so wej, tych dru gich wła dze to le ro wa ły, ale tyl -

ko przy ko ścio łach. Za bie ra ni przez po li cję z uli cy lub środ ków ko mu -

ni ka cji tra fia li do do mów pra cy do bro wol nej. Je śli by ło miej sce.

Ar ty kuł 25 roz po rzą dze nia prze wi dy wał też za że bry ka rę po zba -

wie nia wol no ści oraz wy so ką grzyw nę. Sześć mie się cy wię zie nia

(do dwóch lat) wraz z grzyw ną w wy so ko ści od 100 zł do 5000 zł gro -

zi ło tym oso bom, któ re po sia da jąc wy star cza ją ce środ ki utrzy ma nia,

że bra ły na dal. W ra zie po wtór ne go za trzy ma nia za upra wia nie te go

pro ce de ru (przed upły wem 5 lat od pierw sze go wy ro ku) ka ra wzra -

sta ła od ro ku do pię ciu lat po zba wie nia wol no ści. 

Mie siąc aresz tu gro ził tak że oso bie, któ ra na kła nia ła do że bra nia

nie let nie go (po ni żej 17 lat) oraz sa ma że bra ła w spo sób zu chwa ły lub
oszu kań czy. Tak sta no wił art. 32 przed wo jen ne go pra wa o wy kro cze -

niach, za war te go w roz po rzą dze niu Pre zy den ta RP z 11 lip ca 1932 r.

Pod ko niec lat trzy dzie stych co raz gło śniej do ma ga no się od władz

pod ję cia ra dy kal nych kro ków, po stu lu jąc m.in. utwo rze nie w ca łej

Pol sce obo zów pra cy przy mu so wej dla za wo do wych że bra ków. Miała

je wpro wa dzić no we li za cja roz po rzą dze nia o zwal cza niu że brac twa

i włó czę go stwa. Pra ce nad nią prze rwał wy buch II woj ny świa to wej.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Świat”, „Tajny Detektyw”
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– Panie posterunkowy, może pan nie chce, żeby pana widziano
w takiem towarzystwie, to ja sobie pójdę...
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Z o stał za trzy ma ny w pierw szej po ło -

wie 1992 ro ku. Przy znał się do przy pi -

sy wa nych mu za bójstw, re la cjo nu jąc

prze bieg każ de go z nich.

STRZA ŁEM Z KBKS
Mo ruś miesz kał w Su le jo wie i swo ich ofiar

nie szu kał da le ko – wszyst kich zbrod ni do -

pu ścił się na te re nie ów cze sne go woj. piotr -

kow skie go. Do za bi ja nia uży wał ka ra bin ka

spor to we go kal. 5,56 mm (kbks) z ob cię tą

lu fą, ła twe go do ukry cia pod ubra niem. Za -

gar nię te pie nią dze i kosz tow no ści trzy mał

w fo lio wym wor ku w do mu, pod wan ną.

Za czął w 1986 r., strze la jąc do 60-let niej

Te re sy G., sprze daw czy ni z Piotr ko wa Try -

bu nal skie go. Ko bie ta zgi nę ła we wła snym

skle pie. Póź niej przez sześć lat za cho wy wał

„czy ste kon to”, by w pierw szej po ło wie

1992 r. do ko nać se rii czte rech na pa dów.

Pierw szy mi ofia ra mi w niej by li mał żon -

ko wie Mał go rza ta i Mie czy sław B. z Su le jo -

wa. Przez wy pchnię te okien ko piw nicz ne

wkradł się do ich do mu i za strze lił obo je

w łóż ku, w któ rym spa li, po czym splą dro -

wał po miesz cze nia, ra bu jąc pie nią dze, bi -

żu te rię i in ne kosz tow no ści. Mał go rza ta B.

by ła w trze cim mie sią cu cią ży.

23 mar ca umó wił się ze zna jo mym Jó ze -

fem W., eme ry tem z Cie cho mi na. Pi li wód -

kę, gdy Mo ruś strze lił kompanowi w gło wę.

Zni ko ma pręd kość po cząt ko wa wy strze-

lo ne go po ci sku i je go nie wiel ki ka li ber spra -

wi ły, że czasz ka po zo sta ła nie mal nie na ru -

szo na. Je dy nym śla dem był otwór wlo to wy

– na ty le ma ły, że le karz po cząt ko wo nie za -

uwa żył go, uzna jąc, że przy czy ną śmier ci

był za wał serca. Po mył kę od kry to znacz nie

póź niej.

Trzy dni po tym mor dzie ce lem se ryj ne -

go mor der cy stał się Ja ro sław P., kie row ca

z Czar no ci na, z któ rym mie li sfi na li zo wać

trans ak cję kup na -sprze da ży ce men tu. Łup

wy niósł 11 mln sta rych zło tych (1100

po de no mi na cji).

Ostat nią ofia rą Mo ru sia był An drzej K.,

wła ści ciel kan to ru w Ko lusz kach.

Z żądzy zysku

Henryk Moruś nie był ani psychopatą, ani seksualnym dewiantem. Nie był też kilerem do wynajęcia, 
choć to wizja zarobku uczyniła go seryjnym mordercą. Strzelał do sześciu osób. Jedna z kobiet była wówczas

w trzecim miesiącu ciąży, więc odpowiadał za siedem zabójstw. Tylko moratorium na wykonywanie kary śmierci
oraz późniejsze jej zniesienie uchroniło go od stryczka. W zamian dostał dożywocie i prawo do ubiegania się

o zwolnienie warunkowe po 25 latach – od 2017 r.

NIE TU ZIN KO WY PRO CES
Po za trzy ma niu Mo ruś tłu ma czył, że mor do -

wał, by po móc ro dzi nie wyjść z kło po tów fi -

nan so wych, w któ rych rze ko mo się zna la zła.

Pod ko niec po stę po wa nia przy go to waw cze -

go nie ocze ki wa nie od wo łał wszyst kie swo je

wy ja śnie nia, oświad cza jąc, że jest nie win ny,

ni ko go nie za bił. Być mo że, w mia rę zbli ża -

nia się koń ca śledz twa i cze ka ją ce go go pro -

ce su, uzmy sło wił so bie, że gra idzie o je go

gło wę.

Po upły wie kil ku mie się cy, w 1993 r., sta -

nął przed sądem. Pro ku ra tor za rzu cił Mo ru -

sio wi, oprócz sied miu mor derstw, tak że:

po sia da nie bro ni bez ze zwo le nia, kra dzież

i nie le gal ny wy rób al ko ho lu. Prze stęp ca za -

prze czył, by za bój stwa by ły je go dzie łem.

Nie oka zał skru chy i od mó wił skła da nia wy -

ja śnień. Na roz pra wach pra wie się nie od zy -

wał. Sta rał się za to spra wić wra że nie cho re go

psy chicz nie i czę sto wy ko ny wał ob sce nicz ne

ge sty. Bie gli psy chia trzy orze kli jed nak, że

jest w peł ni zdro wy, po czy tal ny i mo że od po -

wia dać za swo je czy ny. W oce nie świad ków

z ro dzi ny i oto cze nia był spo koj nym i do brym

czło wie kiem, opie kuń czym wo bec trój ki

dzie ci i żo ny.

Mo ruś nie da wał jed nak za wy gra ną, kon -

ty nu ując swo je przed sta wie nia. Na jed nej

z ko lej nych roz praw ob na żył się. Sę dzia do -

stał za wa łu; pro ces trze ba by ło prze rwać.

Wzno wio ny, za koń czył się w 1993 r. ska za -

niem Mo ru sia za czte ry za bój stwa na ka rę

śmier ci i utra tę praw pu blicz nych na za wsze,

a za trzy ko lej ne za bój stwa i in ne prze stęp -

stwa na 25 lat po zba wie nia wol no ści.

Obro na od wo ła ła się od wy ro ku, a Sąd

Ape la cyj ny uchy lił go, uzna jąc, że w pierw -

szej in stan cji sę dzio wie nie ustrze gli się

uchy bień. M.in. w spra wie za bój stwa An -

drze ja K. przy ję li za wy star cza ją cy do wód je -

dy nie przy zna nie się Mo ru sia do wi ny

w po stę po wa niu przy go to waw czym, mi mo że

oskar żo ny od wo łał je i przed są dem rów nież

oświad czył, że nie po peł nił tej zbrod ni. Nie

usta lo no rów nież, czy do ko na ła jej tyl ko jed -

na oso ba, czy wię cej, jak mo gły to su ge ro wać

ze zna nia czę ści świad ków.

Henryk Moruś przed sądem
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Sąd Ape la cyj ny zwró cił więc spra wę do po -

now ne go roz pa trze nia. W 1995 r. Sąd Wo je wódz -

ki w Piotr ko wie Try bu nal skim pod trzy mał

wy rok. 

ME AN DRY MO RA TO RIUM
Obroń cy Mo ru sia zło ży li dwie nie za leż ne ape la -

cje, w któ rych wska zy wa li sprzecz no ści w oce -

nie piotr kow skie go są du, a przede wszyst kim

po da wa li w wąt pli wość za sad ność i moż li wość

orze cze nia ka ry śmier ci, sko ro w kra ju wów czas

jej nie wy ko ny wa no. Mo ra to rium ogło szo ne

w myśl par. 2 Eu ro pej skiej Kon wen cji Praw

Czło wie ka (pra wo do ży cia) – w 1988 r. przez

rząd Mie czy sła wa F. Ra kow skie go, na rzu ca ło sta -
tus quo, by naj mniej jed nak nie by ło mo ra to rium

usta wo wym. Choć nie eg ze kwo wa no „ka esów”,

naj wyż szy wy miar ka ry nie znik nął z ko dek su

kar ne go i sę dzio wie mo gli, w cał ko wi tej zgod no -

ści z pra wem, go orze kać.

Ta ki stan nie zmie nił się na wet wte dy, gdy

mo ra to rium sta ło się już usta wo we – kil ka mie -

się cy po po now nym wy ro ku piotr kow skie go 

są du – wraz z wej ściem w ży cie (wrze sień 1995 r.)

usta wy z 12 lip ca 1995 r. o zmia nie ko dek su kar -

ne go, ko dek su kar ne go wy ko naw cze go oraz

o pod wyż sze niu dol nych i gór nych gra nic grzy -

wien i na wią zek. Przy wra ca ła ona ka rę do ży wot -

nie go po zba wie nia wol no ści (usu nię tą

z ko dek su kar ne go w 1970 r.), jed nak że nie eli -

mi nu jąc za pi su o ka rze śmier ci. Są dy na dal mo -

gły wy da wać naj su row sze wy ro ki.

Tak też po stą pił Sąd Ape la cyj ny w Ło dzi, któ -

ry pod trzy mał wy rok Są du Wo je wódz kie go

w Piotr ko wie Try bu nal skim. Zda niem sę dziów

orze cze nie ka ry śmier ci nie sta ło w sprzecz no -

ści z Eu ro pej ską Kon wen cją Praw Czło wie ka,

a je go wy ko na nie zgod nie z pol skim usta wo daw -

stwem by ło przez EKPC do pusz czal ne i je dy nie

ogra ni czo ne okre so wym wstrzy ma niem (mo ra -

to rium). Ka ra śmier ci osta tecz nie znik nę ła z pol -

skie go ko dek su kar ne go w mo men cie wej ścia

w ży cie (1998 r.) no we go ko dek su kar ne go z

6 czerw ca 1997 r. Do pie ro po tym za mie nio no

Mo ru sio wi wy rok – na do ży wot nie po zba wie nie

wol no ści z moż li wo ścią ubie ga nia się o wa run -

ko we zwol nie nie po 25 la tach.

NIE TAK SZYB KO
Za bój ca już w 2008 r. wy słał do pre zy den ta RP

Le cha Ka czyń skie go proś bę o uła ska wie nie, pi -

sząc, że ża łu je za swo je czy ny, a ka ra, któ rą od by -

wa, od mie ni ła go – przy stał do Świad ków

Je ho wy i wśród nich chciał by spę dzić resz tę

swe go ży cia. Sąd Ape la cyj ny w Ło dzi za opi nio -

wał ją ne ga tyw nie. Mo ruś cze ka za kra ta mi na

rok 2017, kie dy bę dzie mógł sta rać się o wa run -

ko we zwol nie nie.

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. Cezary Pecold/PAP/CAF

Biblioteka 
Komendy Głównej Policji
ul. Domaniewska 36/38 

(wejście od ul. Magazynowej – I piętro)

Serdecznie zaprasza
do korzystania z księgozbioru z dziedzin m.in.: prawoznawstwa,

kryminologii, historii, nauk politycznych i pokrewnych. 

W bieżącej ofercie znajdują się aktualne wydania prawnicze. 

Wykaz nowych pozycji na stronie www.policja.pl

Biblioteka czynna: wt. – pt. w godz. 12.00 – 16.00

Istnieje możliwość skorzystania z zasobów biblioteki, w tym czytelni,

w innych godzinach po indywidualnym uzgodnieniu.

Tel. (22) 60-148-72
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W i ślac kie bar wy po kry wa ją ża lu zje za in sta lo wa ne

przez lo ka to ra po ko ju w miej sce sta rych po... uzy -

ska niu zgo dy, nie co za sko czo ne go nie co dzien ną

aran ża cją wnę trza, ów cze sne go dy rek to ra biu ra.

MI ŁOŚĆ ZRO DZI ŁA SIĘ
15 WRZE ŚNIA 1976 r. o 19.45.
– Pił ką noż ną in te re su ję się od za wsze, z tym że kie dyś

fut bol był po strze ga ny prze ze mnie po pro stu ja ko wcią -

ga ją ca gra, ale bez ja kichś wiel kich emo cji zwią za nych

z tym, że któ rąś dru ży nę wspie ra łem – mó wi Re icher.

– Na to miast ja ko uczeń szko ły pod sta wo wej za ko cha -

łem się w Wi śle Kra ków i tak zo sta ło do dzi siaj.

Uro dzo ny war sza wiak – któ re go ro dzi na ze stro ny

mat ki jest od daw na za ko rze nio na w sto li cy i za pi sa ła

chlub ne kar ty pod czas jej obro ny w 1939 r. oraz w po -

wsta niu war szaw skim – nie po tra fi zna leźć od po wie dzi

na py ta nie, cze mu pa dło aku rat na „Wi seł kę”?

– Po czę ści jest to też pew nie ele ment mo jej mi ło ści

do Kra ko wa, do wszyst kie go, co kra kow skie, ale ra cjo -

nal nie nie je stem w sta nie te go wy ja śnić – tłu ma czy.

– To tak, jak by pa na ktoś za py tał, dla cze go w tej czy

in nej ko bie cie za ko chał się pan od pierw sze go wej rze -

nia. Tak się zda rzy ło. Mnie też tak się zda rzy ło. Mo ja

mi łość zro dzi ła się 15 wrze śnia 1976 ro ku. To był błysk,

to był im puls. Go dzi na 19.45, za czą łem oglą dać mecz

Wi sła – Cel tic w Pu cha rze UEFA. Od te go cza su iden ty -

fi ku ję się z pił ką noż ną, iden ty fi ku ję się z mo im klu bem.

Mo gę po wie dzieć, że fut bol to jak by mo ja re li gia, oczy -

wi ście, przy ca łym sza cun ku do re li gii ja ko ta kiej.

Bę dąc tak za pa lo nym ki bi cem, na czel nik mógł by dłu -

go opo wia dać i o swo im klu bie (zwłasz cza o mo men tach

chwa ły, choć nie za po mi na o tych gor szych), i o fut bo lu

w ogó le.

– Ra so wy ki bic zna bar wy, herb i hi sto rię swo je go klu -

bu, zna za wod ni ków, ale też ma wie dzę i umie pod jąć

roz mo wę na te mat hi sto rii pił ki noż nej, in nych dru żyn,

róż ne go ro dza ju wy da rzeń, pro ble mów, zja wisk zwią za -

nych z pił ką noż ną – mó wi. – Po tym wła śnie po znać

praw dzi we go ki bi ca. 

Kie dy tyl ko mo że, oglą da me cze na ży wo – nie za leż -

nie od te go, jak da le ko są roz gry wa ne i te go, czy pa da,

czy pra ży sło necz ko. Je dy ny mi ogra ni cze nia mi są rytm

i wy da rze nia ży cia ro dzin ne go oraz obo wiąz ki zwią za ne

z pra cą. 

NIE DA LE KO PA DA JABŁ KO 
Gdy oj ciec nie mo że, na mecz je dzie Re icher ju nior, który

rów nież wier nie ki bi cu je Wi śle.

– Je śli nic mnie nie ogra ni cza i mo gę po pa trzeć na mecz

na ży wo, ru sza my ra zem, ku pu je my miej sca obok sie bie

– mó wi za do wo lo ny ta ta. – Mi chał ma ta kie sa mo po dej -

ście do pił ki, jak ja i za ra ził się tą mi ło ścią mniej wię cej

w tym sa mym wie ku, co ja (ist nie je rów nież teo ria, że ki -

bi cem zo stał jesz cze przed na ro dzi na mi). Pierw szy raz był

z na mi na sta dio nie, no men omen w Kra ko wie na me czu

li go wym Wi sły, kie dy miał dzie więć lat. Uda ło mi się na -

wet za cią gnąć żo nę. Ku jej ogrom ne mu za sko cze niu, mo -

men ta mi prze ra że niu, mie li śmy miej sca w sek to rze

cen tral nym, od stro ny Par ku Jor da na, któ ry kie dyś, we -

dług daw nej ter mi no lo gii, na zy wał się „Dzie siąt ką”. By li -

śmy w epi cen trum do pin gu. Dla mał żon ki by ło to

nie sa mo wi te, nie za po mnia ne prze ży cie. Eks tre mal ne. Syn

i ja by li śmy bar dzo za do wo le ni z oko licz no ści to wa rzy szą -

cych me czo wi. 

21-let nia dziś la to rośl wy zna je za sa dę: kie dy tyl ko moż -

na – kurt ka na grzbiet, kie ru nek sta dion. Po dob nie jak oj -

ciec, przez za mi ło wa nie do fut bo lu na wią zał wie le

cie ka wych zna jo mo ści, zdo był wie lu przy ja ciół. Jeż dżą

do sie bie, wspól nie oglą da ją me cze, or ga ni zu ją bi le ty,

a kie dy trze ba, po ma ga ją so bie na wza jem w spra wach już

nie zwią za nych z pił ką.

– W War sza wie Mi chał cho dzi na każ dy moż li wy mecz

– opo wia da Pa weł Re icher. – Ma my kar ty ki bi ca i na Le -

gię, i na Po lo nię, co jest ewe ne men tem. Swe go cza su bo -

wiem klu by te sto czy ły „woj nę” o to, że by fan jed ne go

z tych klu bów, a na wet po pro stu ki bic pił kar ski cho dzą -

cy na któ ryś z tych sta dio nów, nie mógł już uzy skać kar ty

ki bi ca dru gie go klu bu. A kar ta ki bi ca jest nie zbęd -

na do kup na kar ne tu lub bi le tów.

Ku ubo le wa niu obu pa nów za rów no obo wiąz ki, jak

i wzglę dy cza so wo -fi nan so we nie po zwa la ją im być na

każdej pił kar skiej im pre zie, któ rą chcie li by obej rzeć.

Za wy gra ną jed nak nie da li, w do mu po ja wił się te le wi zor,

na któ rym oglą da ją trans mi sje. Nie ja kiś tam zwy czaj ny.

– „Od po wied nio ga ba ry to wy”, 55 ca li – śmie je się na -

czel nik. – Tak, że by ob raz i dźwięk da wa ły przy naj mniej

na miast kę by cia na sta dio nie.

Na nie śmia łe py ta nie, jak w ta kich ra zach w „za ci szu

czte rech ścian” od naj du je się pa ni do mu, Pa weł Re icher

od po wia da ze śmie chem:
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Rasowy kibic

Przechodnie podążający ul. Domaniewską w Warszawie mogą zastanawiać się, czemu w jednym z okien
na piątym piętrze budynku, należącego do Komendy Głównej Policji, widnieje flaga Holandii? Jakiś wydział

ambasady? Siedziba oficera łącznikowego policji Królestwa Holandii? Nic podobnego. To barwy Wisły Kraków
– manifestacja gorących uczuć, jakimi podwawelski klub darzy mł. insp. Paweł Reicher, naczelnik Wydziału

Wydatków Osobowych Biura Finansów KGP.
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– O, nie, nie, nie, żad nych in sy nu acji co do walk o pi lo -

ta, żo na ma wła sny te le wi zor i w ni czym jej nie prze szka -

dza my. 

SPO SÓB NA POJ MO WA NIE ŚWIA TA
Zda niem Re iche ra se nio ra, by cie ki bi cem pił ki noż nej jest

na wią za niem do pro stych, pier wot nych in stynk tów ludz -

kich, głów nie mę skich zwią za nych z ry wa li za cją, z wal ką.

– Tyl ko że nie jest już to wal ka w ro zu mie niu wy mia ny

ra zów, a ry wa li za cja ukie run ko wa na na strze le nie bram ki,

zdo by cie i po sia da nie po ło wy bo iska dru ży ny prze ciw nej;

na obro nę wła sne go te ry to rium, czy li wła snej po ło wy bo -

iska – mó wi ki bic Wi sły. – Przede wszyst kim utoż sa mia nie

się z bar wą, z ja kąś ta ką przy na leż no ścią re gio nal ną. To

jest pięk ne, to mnie w pił ce raj cu je.

Ja ko praw dzi wy ki bic w ża den spo sób nie utoż sa mia się

z ty mi, któ rzy ma ni fe stu ją swo je przy wią -

za nie do pił ki czy w ogó le do spor tu, uży -

wa jąc ki ja bejs bo lo we go i roz le wu krwi

w imię rze ko mej chwa ły barw klu bo wych.

– Je stem wiel kim prze ciw ni kiem ta -

kich zja wisk, zresz tą jak każ dy ki bic,

a nie chu li gan – za strze ga.

Ry wa li za cja to tyl ko część ki bi co wa nia,

bo dla nie go pił ka to spo sób na ży cie

i poj mo wa nie świa ta.

– Spo sób poj mo wa nia, któ ry bar dzo to

ży cie uła twia, w szcze gól no ści w kon tak -

tach z ludź mi, któ rzy ten świat też 

oce nia ją przez pry zmat by cia ki bi cem

– mó wi. – Na tu ral nie, w po zy tyw nym

aspek cie te go zja wi ska, to zna czy two rze -

nia ta kiej ar mii ko le gów, przy ja ciół. Lu -

dzie wi dzą się cza sa mi po raz pierw szy,

a kie dy do wia du ją się, że są ki bi ca mi,

wszyst kie drzwi sta ją otwo rem.

Obaj pa no wie Reicherowie, gdy są za

gra ni cą i po ru sza ją się w stro jach z her -

bem Wi sły Kra ków, czę sto są iden ty fi ko -

wa ni i za cze pia ni przez in nych ki bi ców. Nie są to

by naj mniej za czep ki chu li gań skie, ale wy ni ka ją ce z cie ka -

wo ści, chę ci za mie nie nia kil ku zdań z kimś, kto po dob nie

pa trzy na świat. 

KI BI CE I KI BO LE
Jak każ dy ra so wy ki bic bo le je nad tym, co dzie je się cza -

sa mi na sta dio nach i bar dzo czę sto po za ni mi.

– Wy da je mi się, że no wo cze sna struk tu ra przy naj mniej

kil ku czy kil ku na stu sta dio nów w Pol sce, na któ rych za in -

sta lo wa ny jest mo ni to ring, a okre ślo ne gru py są od dzie lo -

ne od sie bie i od sek to rów ro dzin nych, w do syć istot ny

spo sób ogra ni cza wą tek chu li gań stwa i za gro że nie na sa -

mych sta dio nach zma la ło – oce nia ki bic po li cjant. – Mó -

wię tu o no wo cze snych obiek tach: Le gii, Wi sły, Ar ki,

Ko ro ny, Cra co vii. Choć z dru giej stro ny chu li ga ni, je śli się

uprą, to za wsze zro bią za dy mę. Dla chcą ce go nie ma nic

trud ne go, co po ka zu ją do świad cze nia tak że z in nych lig,

gdzie na wet no wo cze sna in fra struk tu ra nie po tra fi za po -

biec eks ce som, jak na przy kład nie daw no w li dze ho len -

der skiej, kie dy to tzw. ki bic za ata ko wał bram ka rza.

Je go zda niem ostat nie la ta po ka za ły, że śro do wi sko

pseu do ki bi ców jest w zasadzie bez kar ne. Uwi docz ni ły to

choć by zaj ścia pod czas ze szło rocz ne go fi na łu Pu cha ru Pol -

ski na sta dio nie w Byd gosz czy, gdzie m.in. je den z chu li -

ga nów (a ra czej ban dy tów) za ata ko wał ope ra tor kę ka me ry,

ko piąc ją w ple cy. W więk szym stop niu świad czą jed nak

o tym wy da rze nia po za sta dio na mi – or ga ni zo wa nie usta -

wek, na któ rych wie lu uczest ni ków od no si po waż ne ob ra -

że nia, a raz na ja kiś czas ktoś gi nie; dzia łal ność

re gu lar nych bo jó wek.

– Zja wi sko ist nie je, jest to du ży pro blem – przy zna je

Re icher. – I ta kie wła śnie za cho wa nia, zda rze nia, któ re są

prze cież na gła śnia ne przez me dia, po tra fią sku tecz nie od -

go nić od sta dio nów lu dzi, któ rzy chcie li by spo koj nie obej -

rzeć mecz. Zwróć my uwa gę, że cza sa mi dru ży na gra

nie źle, ma no wy sta dion, ale świe ci on pust ka mi.

W oce nie Paw ła Re iche ra pro ble mu tzw. chu li gań stwa

sta dio no we go nie da się zli kwi do wać tyl ko dzia ła nia mi re -

pre syj ny mi lub do raź nym do ga dy wa niem

się władz klu bów ze sto wa rzy sze nia mi ki -

bi ców.

– To pro blem szer szy, ogól no spo łecz ny,

bo zwią za ny wła śnie z ta kim ogól nym po -

czu ciem bez kar no ści, sa mo wo li, co też

po ka za ły wy da rze nia na pl. Kon sty tu cji

w War sza wie 11 li sto pa da 2011 r. Nie

zwa ża jąc na obec ność po li cjantów, na mo -

ni to ring, nie któ rzy lu dzie za cho wy wa li się

w spo sób cał ko wi cie nie kon tro lo wa ny.

PRZED EU RO
Bę dąc w po dwój nej ro li – i funk cjo na riu -

sza, i ki bi ca – wy ro bił so bie wła sny osąd,

jak po win ny za cho wy wać się obie stro ny

pod czas tak wiel kiej i pre sti żo wej im pre -

zy, jak Mi strzo stwa Euro py w Pił ce Noż -

nej. Pod czas Eu ro 2012 pol scy po li cjan ci

nie po win ni wi dzieć w ki bi cach – na wet

tych naj bar dziej roz ba wio nych, ha ła śli -

wych, cza sa mi ro bią cych rze czy śmiesz ne

i głu pie – wro gów, a lu dzi, któ rzy do brze

się ba wią. O to prze cież cho dzi na mi strzo stwach. Z ko lei

i pol scy, i przy jezd ni ki bi ce nie po win ni od bie rać po li cjan -

tów ja ko sro gich osob ni ków z pa ła mi, go to wych do na tych -

mia sto wej pa cy fi ka cji nad to roz bu cha nej za ba wy.

– Nie ma co de mon stro wać obec no ści zwar tych pod od -

dzia łów pre wen cji – mó wi. – Ow szem, one mu szą być go -

to we, ale wcho dzić do ak cji wy łącz nie, je śli doj dzie

do sy tu acji, któ ra tak na praw dę nie po win na za ist nieć,

czy li zbio ro we go za kłó ce nia po rząd ku, bez pie czeń stwa.

Za miast dzia łań si ło wych, mu si być do brze funk cjo nu ją ca

ope ra cyj na część pra cy po li cji, po par ta wcze śniej szy mi

roz po zna nia mi zro bio ny mi we współ pra cy z po li cja mi

państw, któ rych re pre zen ta cje za gra ją na Eu ro 2012. Dzię -

ki te mu po win no się zneu tra li zo wać tych, co do któ rych

by ły by uza sad nio ne po dej rze nia, że bę dą pró bo wać za kłó -

cić mi strzo stwa. Ten po li cjant w mun du rze, któ re go ki bic

bę dzie wi dział na mie ście czy pod sta dio nem, po wi nien

być dla nie go bar dziej do rad cą, któ ry wy tłu ma czy, jak

gdzieś dojść, gdzie za się gnąć in for ma cji itd. W żad nym

razie nie pa nem wła dzą.

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. An drzej Mi tu ra
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Zgodnie z oczekiwaniem
czytelników wracamy do tematu
pocztu sztandarowego, o którym
pisaliśmy już na łamach 
„Policji 997” w grudniu 2011 roku.

P o czet sztan da ro wy wy stę pu je ze sztan -

da rem jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji.

Za cho wa nie pocz tu oraz chwy ty sztan -

da rem okre śla Re gu la min ogól ny i musz try
Policji (Za rzą dze nie nr 1787 Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji z 2 grud nia 2010 r. zmie -

nia ją ce Za rzą dze nie nr 11 Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji z 20 ma ja 1998 r. w spra wie

wpro wa dze nia do użyt ku służ bo we go Re gu -
la mi nu ogól ne go i musz try Po li cji).

W po czcie sztan da ro wym po li cjan ci wy stę -

pu ją z bro nią oso bi stą bocz ną. Mo gą też 

wy stę po wać z sza bla mi (oprócz sztan da ro -

we go). Na to miast sztan da ro wy, ja ko je dy ny,

no si bia ło -czer wo ną szar fę prze wie szo ną

przez pra we ra mię. Wy stę pu jąc z pod od dzia -

łem ho no ro wym, po czet usta wia się na pra -

wym skrzy dle.

CHWY TY SZTAN DA REM 
1. Za rów no w po sta wie swo bod nej, jak

i w po sta wie za sad ni czej (zdj. 1) sztan da ro -

wy trzy ma sztan dar po sta wio ny na sto pie

drzew ca przy pra wej no dze na li nii czub ka

bu ta. Drzew ce pod trzy mu je pra wą rę ką po -

wy żej pa sa głów ne go, ło kieć pra wej rę ki lek -

ko przy ci ska do cia ła.

2. Chwyt „na ra mię” w miej scu (zdj. 2)

– sztan da ro wy pod no si sztan dar pra wą rę ką

i usta wia w po ło że niu pio no wym przy pra -

wym ra mie niu. Wy ko nu jąc chwyt „na ra mię”

w mar szu (zdj. 3), sztan da ro wy kła dzie

drzew ce pra wą rę ką na pra we ra mię i trzy ma

je pod ką tem 45°. 

3. Sa lu to wa nie sztan da rem (zdj. 4) wy ko -

nu je się z po sta wy „pre zen tuj” na po da ną

pod od dzia ło wi ho no ro we mu ko men dę „Na

pra wo – patrz!”. Gdy od bie ra ją cy ho no ry zbli -

ża się na od le głość 5 kro ków, sztan da ro wy ro -

bi zwrot w pra wo w skos z jed no cze snym

wy su nię ciem le wej no gi w przód na od le -

głość sto py (30 cm) i po chy la sztan dar

w przód pod ką tem 45° (zdj. 5). W tej po sta -

wie po zo sta je, do pó ki od bie rają cy ho no ry

nie znaj dzie się w od le gło ści jednego kro ku

za sztan da rem. Wów czas prze no si sztan dar

do po sta wy „pre zen tuj”. W mar szu sa lu tu je

się, opusz cza jąc sztan dar z po ło że nia „na ra -

mię”, w ta ki sam spo sób, jak w miej scu.

Sztan da ro wy po chy la sztan dar na ko men dę

„Na pra wo – patrz!”, na to miast bie rze sztan -

dar na ra mię na ko men dę „Bacz ność!”. 

Pozostałe sy tu acje sa lu to wa nia sztan da rem

okre śla ce re mo niał po li cyj ny.

oprac. w Zespole Promocji Bezpieczeństwa
Publicznego Gabinetu KGP

zdj. Andrzej Mitura
Za kon sul ta cję dzię ku je my uprzej mie do wód cy
OPP w War sza wie insp. Ro ber to wi Desz czo wi

oraz ofi ce rom jed nost ki pro wa dzą cym szko le nie
w za kre sie ce re mo nia łu po li cyj ne go.

TYLKO SŁUŻBA Mundurowy savoir-vivre (12) POLICJA 997       luty 2012 r.36

Poczet sztandarowy

1

2

3

4

5

36.02:Layout 6  1/24/12  2:00 PM  Page 36



Zapewnieniu bezpieczeństwa podczas imprez
masowych, szczególnie w trakcie zbliżających się
mistrzostw Europy w piłce nożnej, ma pomóc
nowelizacja wielu ustaw, z ustawą o bezpieczeństwie
imprez masowych (uobim) na czele (Dz.U. z 2011 r.
nr 217, poz. 1280). Pisaliśmy o niej w poprzednim
numerze „Policji 997”. Obok niej znowelizowane zostały
również kodeksy: karny, postępowania karnego, karny
wykonawczy, wykroczeń i postępowania w sprawach
o wykroczenia. 

Naj istot niej sze zmia ny w pra wie kar nym to:

1) mo dy fi ka cja do tych cza so wych i wpro wa dze nie no wych ty pów

prze stępstw zwią za nych z prze bie giem i uczest nic twem w im pre -

zie ma so wej, 

2) wpro wa dze nie no wych moż li wo ści prze pro wa dza nia czyn no ści

pro ce so wych przy uży ciu urzą dzeń tech nicz nych, umoż li wia ją -

cych prze pro wa dze nie tych czyn no ści na od le głość, z jed no cze -

snym bez po śred nim prze ka zem ob ra zu i dźwię ku, 

3) zmia na w za kre sie środ ka kar ne go – za ka zu wstę pu na im pre zę

ma so wą, 

4) mo dy fi ka cja po stę po wa nia przy spie szo ne go, w tym wpro wa dze -

nie in sty tu cji roz pra wy od miej sco wio nej, 

5) wpro wa dze nie no we go ty pu wy kro cze nia (art. 50a k.w.) – po sia -

da nie w miej scu pu blicz nym no ża, ma cze ty lub in ne go po dob nie

nie bez piecz ne go przed mio tu w oko licz no ściach wska zu ją cych

na za miar uży cia go w ce lu po peł nie nia prze stęp stwa. 

ŚRODEK KARNY – ZAKAZ WSTĘPU NA IMPREZĘ
MASOWĄ
Zmie nio ny art. 65 uobim po rząd ku je za sa dy sto so wa nia za ka zu wstę -

pu na im pre zy ma so we1. Od 1 stycz nia 2012 r., w przy pad ku osób

z za ka zem wstę pu na im pre zę ma so wą, sąd mo że orzec wo bec uka -

ra ne go obo wią zek sta wien nic twa w cza sie trwa nia im pre zy w jed no -

st ce Po li cji lub w miej scu wska za nym przez wła ści we go ko men dan ta

Po li cji. Sąd okre śli ro dza je im prez ma so wych, któ rych do ty czy ten

obo wią zek, w tym ro dza je me czów, oraz na zwy klu bów. Obo wią zek

sta wien nic twa orze ka ny jest te raz na okres od 6 mie się cy do 3 lat, nie

prze kra cza jąc okre su, na ja ki orze czo no za kaz wstę pu na im pre zę

ma so wą. Obo wią zek sta wien nic twa ma cha rak ter fa kul ta tyw ny, co

jest zwią za ne ze zmia ną brzmie nia art. 41b k.k., któ ra tak że we szła

w ży cie 1 stycz nia 2012 r. 

Zmie nio ny prze pis art. 41b par. 3 k.k. prze wi du je do dat ko wo moż li -

wość, że sąd, orze ka jąc za kaz wstę pu na im pre zę ma so wą, orze ka wo bec

ska za ne go obo wią zek prze by wa nia w cza sie im pre zy ma so wej w okre ślo -

nym miej scu sta łe go po by tu, któ ry to obo wią zek pod le ga kon tro li w spo -

sób okre ślo ny w prze pi sach o wy ko ny wa niu ka ry po zba wie nia wol no ści

w sys te mie do zo ru elek tro nicz ne go i jest on orze ka ny za wsze wo bec

spraw cy uprzed nio ka ra ne go za prze stęp stwo po peł nio ne w związ ku

z im pre zą ma so wą. Obo wiąz ku prze by wa nia w miej scu po by tu w cza sie

trwa nia im pre zy ma so wej i kon tro li w sys te mie do zo ru elek tro nicz ne -

go nie orze ka się jed nak w sy tu acji, gdy już w chwi li orze ka nia sąd po -

weź mie in for ma cje, że wy ko na nie obo wiąz ku nie bę dzie moż li we, np.

z uwa gi na stan zdro wia ska za ne go, wy klu cza ją cy moż li wość sto so wa nia

wo bec nie go mo ni to rin gu elek tro nicz ne go, lub brak wa run ków tech -

nicz nych umoż li wia ją cych pod da nie za cho wa nia ska za ne go kon tro li

przy uży ciu apa ra tu ry mo ni to ru ją cej, lub uzna, że orze cze nie ta kie go

obo wiąz ku by ło by oczy wi ście nie ce lo we. W obu tych przy pad kach za -

miast mo ni to ro wa ne go elek tro nicz nie obo wiąz ku prze by wa nia w cza -

sie trwa nia im pre zy ma so wej w miej scu sta łe go po by tu, sąd na kła da

na ska za ne go obo wią zek sta wien nic twa w tym sa mym cza sie w jed no -

st ce Po li cji lub in nym miej scu wska za nym przez wła ści we go ko men -

dan ta Po li cji. Prze pis art. 41b par. 5 k.k. prze wi du je moż li wość, aby

w szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach, nie za leż nie od orze cze nia

wo bec ska za ne go mo ni to ro wa ne go elek tro nicz nie obo wiąz ku po zo sta -

wa nia w cza sie trwa nia im pre zy ma so wej w miej scu sta łe go po by tu, sąd

już w wy ro ku prze są dził, że po upły wie okre su te go obo wiąz ku ska za ny

bę dzie pod le gał, na dal szy czas okre ślo ny w wy ro ku, obo wiąz ko wi sta -

wien nic twa. Roz wią za nie ta kie mo że znaj do wać za sto so wa nie w szcze -

gól no ści w sto sun ku do naj bar dziej nie po praw nych przed sta wi cie li

sub kul tur ki bi cow skich, w od nie sie niu do któ rych ce lo we jest ich dłu -

go trwa łe, sku tecz ne wy eli mi no wa nie z udzia łu w im pre zach ma so wych

na okres dłuż szy niż mak sy mal ny prze wi dzia ny prze pi sa mi okres sto -

so wa nia mo ni to ro wa ne go elek tro nicz nie obo wiąz ku prze by wa nia w cza -

sie trwa nia im pre zy ma so wej w miej scu sta łe go po by tu. 

Od 1 stycz nia 2012 r. nie sto so wa nie się do za ka zu wstę pu na im -

pre zę ma so wą za gro żo ne jest ka rą po zba wie nia wol no ści do lat 3

(zno we li zo wa ny art. 244 k.k.), nad to no wy art. 244a k.k. kry mi na li -

zu je nie sto so wa nie się do orze czo ne go w związ ku z za ka zem wstę pu

na im pre zę ma so wą obo wiąz ku prze by wa nia w miej scu sta łe go po by -

tu lub obo wiąz ku sta wien nic twa w jed no st ce or ga ni za cyj nej Po li cji

lub w miej scu okre ślo nym przez wła ści we go, ze wzglę du na miej sce

za miesz ka nia oso by ska za nej al bo uka ra nej, ko men dan ta Po li cji,

w cza sie trwa nia im pre zy ma so wej (par. 1). Ka ral ne jest już tak że

uda rem nia nie lub utrud nia nie elek tro nicz ne go kon tro lo wa nia, orze -

czo ne go wo bec oso by ska za nej lub uka ra nej, obo wiąz ku prze by wa nia

w miej scu sta łe go po by tu lub obo wiąz ku sta wien nic twa. Pod mio tem

obu prze stępstw prze wi dzia nych w art. 244a k.k. mo że być je dy nie

oso ba, wo bec któ rej sąd orzekł śro dek kar ny w po sta ci za ka zu wstę -

pu na im pre zę ma so wą, łącz nie z obo wiąz kiem w jed nej z dwóch po -

sta ci, o któ rych mo wa w art. 41b par. 3 i 5 oraz 8 k.k.

NO WE TY PY PRZE STĘPSTW I WY KRO CZEŃ 
Od 13 stycz nia 2012 r. obo wią zu ją za ostrzo ne sank cje kar ne dla osób

za gra ża ją cych bez pie czeń stwu im pre zy ma so wej. Zo sta ły tak że skry -

mi na li zo wa ne nie któ re za cho wa nia or ga ni za to rów i uczest ni ków im -

pre zy ma so wej. W ta be lach ze sta wio no zmia ny w prze pi sach kar nych

chro nią cych im pre zy ma so we (po mi nię to prze pi sy kar ne nie zmie -

nio ne: art. 57, 58 par. 1, 59, 60 par. 1, 2–4). 

Usta wa zno we li zo wa ła tak że prze pi sy pro ce du ral ne, któ re jed no -

znacz nie wska zu ją, że w od nie sie niu do prze stępstw okre ślo nych

w art. 59–61 lub wy kro czeń okre ślo nych w art. 54–57a ma ją za sto so -

wa nie prze pi sy o po stę po wa niu przy spie szo nym, przy czym w przy -

pad ku prze stępstw tyl ko wów czas, gdy za cho dzą prze słan ki do

roz po zna nia spra wy w tym po stę po wa niu. No we brzmie nie prze pi -

su art. 64 uobim jed no znacz nie wska zu je, że ob li ga to ryj ne pro wa -

dze nie po stę po wa nia w try bie przy spie szo nym o prze stęp stwa

okre ślo ne w usta wie nie ozna cza usta wo we go od stą pie nia od wy mo -

gu za ist nie nia prze sła nek te go try bu, okre ślo nych w ko dek sie po stę -

po wa nia kar ne go, lecz je dy nie ozna cza wy móg pro ce do wa nia

PRAWO Nowe przepisy POLICJA 997       luty 2012 r.38
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w po stę po wa niu przy spie szo nym we wszyst kich przy pad kach, gdy

prze słan ki te są speł nio ne, a tym sa mym kreu je ob li ga to ryj ność sto -

so wa nia po stę po wa nia przy spie szo ne go w spra wach o ta kie czy ny,

jako wy łom od za sa dy fa kul ta tyw no ści try bu przy spie szo ne go, wy ni -

ka ją cej z prze pi sów ko dek su po stę po wa nia kar ne go.

insp. w st. spocz. RO MAN WOJ TU SZEK
Biu ro Kry mi nal ne KGP

Dru ki sej mo we zwią za ne z uchwa la niem oma wia nych ustaw do stęp ne są pod

ad re sa mi: 

http://or ka.sejm.gov.pl/pro c6.nsf/opi sy/4281.htm 

http://or ka.sejm.gov.pl/re xdom k6.nsf/Opdodr?Open Pa ge&nr=4281

1 Art. 65. 1. W ra zie uka ra nia za wy kro cze nie, o któ rym mo wa w art. 50, 51, 52a,

124 lub 143 usta wy z 20 ma ja 1971 r. – Ko deks wy kro czeń (Dz.U. z 2007 r.

nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. nr 141, poz. 888), lub o któ rym mo wa 

w art. 54–56 ni niej szej usta wy, po peł nio ne w związ ku z im pre zą ma so wą ar ty -

stycz no -roz ryw ko wą, sąd mo że orzec śro dek kar ny za ka zu wstę pu na im pre zę

ma so wą na okres od 2 do 6 lat.

2. W ra zie uka ra nia za wy kro cze nie, o któ rym mo wa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143

ko dek su wy kro czeń, lub o któ rym mo wa w art. 54–56 ni niej szej usta wy, po peł nio -

ne w związ ku z ma so wą im pre zą spor to wą, w tym me czem pił ki noż nej, sąd orzeka

śro dek kar ny za ka zu wstę pu na im pre zę ma so wą na okres od 2 do 6 lat.

Art. 66. Wo bec spraw ców prze stępstw, o któ rych mo wa w art. 59 i 60 ni niej -

szej usta wy, sąd orze ka za kaz wstę pu na im pre zę ma so wą.
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1. Kto nie wy ko nu je po le ce nia po rząd ko we go, wy da ne go na pod -
sta wie usta wy, re gu la mi nu obiek tu (te re nu) lub re gu la mi nu im pre -
zy ma so wej przez służ by po rząd ko we lub służ by in for ma cyj ne,
pod le ga ka rze grzyw ny nie niż szej niż 2000 zł.
2. Tej sa mej ka rze pod le ga, kto w cza sie trwa nia im pre zy ma so -
wej prze by wa w miej scu nie prze zna czo nym dla pu blicz no ści.

Kto nie wy ko nu je po le ce nia wy da ne go przez Po li cję lub Żan dar -
me rię Woj sko wą, w miej scu i w cza sie trwa nia im pre zy ma so wej,
pod le ga ka rze grzyw ny nie niż szej niż 2000 zł.
Kto wno si lub po sia da na im pre zie ma so wej na po je al ko ho lo we,
pod le ga ka rze ogra ni cze nia wol no ści al bo grzyw ny nie niż szej
niż 2000 zł.

Brak prze pi su

Do tych cza so we brzmie nie prze pi su – do wej ścia
w ży cie no we li za cji z 31.08.2011 r.

Brzmie nie prze pi su – po wej ściu w ży cie 
no we li za cji z 31.08.2011 r.

Do tych cza so we brzmie nie prze pi su – do wej ścia 
w ży cie no we li za cji z 31.08.2011 r.

Brzmie nie prze pi su – po wej ściu 
w ży cie no we li za cji z 31.08.2011 r.

1. Kto nie wy ko nu je po le ce nia po rząd ko we go, wy da ne go na pod sta wie usta wy, re -
gu la mi nu obiek tu (te re nu) lub re gu la mi nu im pre zy ma so wej przez służ by po rząd -
ko we lub służ by in for ma cyj ne, pod le ga ka rze ogra ni cze nia wol no ści al bo grzyw ny
nie niż szej niż 2000 zł.
2. Tej sa mej ka rze pod le ga, kto w cza sie trwa nia:
1) im pre zy ma so wej prze by wa w miej scu nie prze zna czo nym dla pu blicz no ści;
2) ma so wej im pre zy spor to wej prze by wa w sek to rze in nym niż wska za ny na bi le -
cie wstę pu lub in nym do ku men cie upraw nia ją cym do prze by wa nia na im pre zie
ma so wej i nie opusz cza te go sek to ra mi mo we zwa nia oso by upraw nio nej.

Kto nie wy ko nu je po le ce nia wy da ne go przez Po li cję lub Żan dar me rię Woj sko wą,
w miej scu i w cza sie trwa nia im pre zy ma so wej, pod le ga ka rze ogra ni cze nia wol no -
ści al bo grzyw ny nie niż szej niż 2000 zł. 
Kto wbrew prze pi som usta wy wno si lub po sia da na im pre zie ma so wej na po je al ko -
ho lo we, pod le ga ka rze ogra ni cze nia wol no ści al bo grzyw ny nie niż szej niż 2000 zł.

Kto w miej scu i w cza sie trwa nia ma so wej im pre zy spor to wej uży wa ele men tu
odzie ży lub przed mio tu w ce lu unie moż li wie nia lub istot ne go utrud nie nia roz po zna -
nia oso by, pod le ga ka rze ogra ni cze nia wol no ści al bo grzyw ny nie niż szej niż
2000 zł. 

Wy kro cze nia

Prze stęp stwa

Prze pis roz sze rza ka ta log wa run ków umoż li wia ją cych pe na li za cję, w sto sun ku do or ga ni za to ra im pre zy ma so wej, nie na le ży te go za pew nie nia bez pie czeń stwa im pre zy
ma so wej mię dzy in ny mi w za kre sie ochro ny po rząd ku pu blicz ne go, za bez pie cze nia pod wzglę dem me dycz nym oraz od po wied nie go sta nu tech nicz ne go obiek tów bu dow -
la nych wraz ze słu żą cy mi tym obiek tom in sta la cja mi i urzą dze nia mi tech nicz ny mi, w szcze gól no ści prze ciw po ża ro wy mi i sa ni tar ny mi – prze słan ki wy ni ka ją ce z art. 5
ust. 2 uobim.

No we prze stęp stwo wy ni ka z po stu la tów do ty czą cych licz nych trud no ści in ter pre ta cyj nych w za kre sie nie upraw nio ne go wdzie ra nia się na te ren im pre zy ma so wej,
zgła sza nych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne Po li cji, pro ku ra tu ry oraz są dy.
Przez wdar cie się na le ży ro zu mieć prze do sta nie się na te ren im pre zy ma so wej wbrew wy raź nej wo li or ga ni za to ra im pre zy ma so wej (np.
prze sko cze nie ogro dze nia). 
Prze stęp stwo wy ra ża się przez dzia ła nie, któ re mo że mieć cha rak ter gwał tow ny, jak rów nież in ne spo so by bez praw ne go prze do sta nia się na te ren im pre zy.

Zmie nio ny prze pis za wie ra roz sze rze nie sto so wa nia sank cji kar nej okre ślo nej w art. 61 usta wy za czyn po le ga ją cy na pro wo ko wa niu ki bi ców do dzia łań za gra ża ją cych
bez pie czeń stwu w miej scu i w cza sie trwa nia ma so wej im pre zy spor to wej (np. spraw cą mo że być spi ker za wo dów, czło nek służb po rząd ko wych i służb in for ma cyj nych
oraz za wod nik).

2. Kto, or ga ni zu jąc im pre zę ma so wą, nie za cho wu je wa run ków
bez pie czeń stwa okre ślo nych w art. 6 ust. 1, pod le ga grzyw nie nie
mniej szej niż 180 sta wek dzien nych.

Brak prze pi su

Brak ure gu lo wa nia

Spi ker za wo dów spor to wych, któ ry swo im za cho wa niem pro wo -
ku je ki bi ców do dzia łań za gra ża ją cych bez pie czeń stwu w miej scu
i w cza sie trwa nia ma so wej im pre zy spor to wej, pod le ga grzyw nie
al bo ka rze ogra ni cze nia wol no ści.

2. Kto, or ga ni zu jąc im pre zę ma so wą, nie za cho wu je wy mo gów i wa run ków bez pie -
czeń stwa okre ślo nych w art. 5 ust. 2 lub w art. 6 ust. 1, pod le ga grzyw nie nie mniej -
szej niż 180 sta wek dzien nych. 
3. Tej sa mej ka rze pod le ga, kto bę dąc człon kiem służ by po rząd ko wej lub służ by
in for ma cyj nej, prze kra cza jąc swo je upraw nie nia lub nie do peł nia jąc obo wiąz ków,
po wo du je za gro że nie bez pie czeń stwa im pre zy ma so wej.

1a. Kto w cza sie trwa nia im pre zy ma so wej wdzie ra się na te ren obiek tu lub na te -
ren, gdzie pro wa dzo na jest im pre za ma so wa al bo wbrew żą da niu oso by upraw nio -
nej miej sca ta kie go nie opusz cza, 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.

Kto w miej scu i w cza sie trwa nia ma so wej im pre zy spor to wej pro wo ku je ki bi ców
do dzia łań za gra ża ją cych bez pie czeń stwu tej im pre zy, pod le ga grzyw nie nie mniej -
szej niż 180 sta wek dzien nych al bo ka rze ogra ni cze nia wol no ści.

Art. 54 pe na li zu je czy ny po le ga ją ce na nie upraw nio nym prze miesz cza niu się uczest ni ków ma so wej im pre zy spor to wej do miejsc w in nych sek to rach obiek tu, na któ rym
prze pro wa dza na jest im pre za ma so wa, do tych czas za cho wa nie ta kie mo gło być uzna ne za ne ga tyw ne wy łącz nie w przy pad ku za war cia sto so wa nych za pi sów w re gu -
la mi nie im pre zy ma so wej.

Zmia ny re dak cyj ne w art. 56 są kon se kwen cją do pusz cze nia sprze da ży, po da wa nia i spo ży wa nia na po jów al ko ho lo wych na im pre zach ma so wych.

Prze pis pe na li zu je za cho wa nia na ma so wej im pre zie spor to wej po le ga ją ce na dzia ła niu w spo sób unie moż li wia ją cy roz po zna nie oso by; do tych czas za cho wa nie ta kie
mo gło być za bro nio ne wy łącz nie na pod sta wie re gu la mi nu im pre zy ma so wej, do ka ta lo gu sank cji za wy kro cze nia zwią za ne z im pre zą ma so wą do da no ka rę ogra ni cze -
nia wol no ści.
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Archipelag Galapagos urzeka pięknem krajobrazu,
bajeczną fauną oraz symbiozą człowieka i przyrody.
Przepych dalekich wysp odkrywa przed rodakami
Ryszard Sobolewski, policjant, którego pasją stały się
podróże. Policjant, którego wystawy fotografii
z egzotycznych zakątków ziemi prezentowano w Polsce
już ponad 180 razy. 

A wszyst ko za czę ło się w tech ni kum me cha nicz nym w Wę gro -

wie, gdzie przy szły po dróż nik za pa łał mi ło ścią (i to od wza jem -

nio ną) do sztu ki fo to gra fo wa nia. Pro wa dził pra cow nię

fo to gra ficz ną. Wte dy też opu bli ko wał swo je pierw sze zdję cie – w lo -

kal nej ga ze cie.

Dziś Ry szard So bo lew ski ma 48 lat, po nad po ło wę prze pra co wał

w mun du rze. Od 10 lat każ dy urlop spę dza, po zna jąc da le kie kra je.

Z każ dej po dró ży przy wo zi kil ka ty się cy zdjęć, któ ry mi pięć lat temu

po sta no wił dzie lić się z ty mi, któ rzy nie ma ją moż li wo ści lub od wagi,

aby ru szyć na pod bój świa ta. 

KAR TY, EKS PER TY ZY, OGLĘ DZI NY 
O nad kom. Ry szar dzie So bo lew skim pi sa li śmy dwu krot nie: we wrze -

śniu 2008 r. w ma te ria le „Zo ba czyć na wła sne oczy” i w czerw cu

2011 r. w ar ty ku le „Iko na w in nym świe tle”. Gdy chcia łem umó wić

się na roz mo wę o ostat niej wy sta wie, któ rą wi dzia łem je sie nią w Go -

lu biu -Do brzy niu, trud no by ło wstrze lić się w wol ną chwi lę po dróż -

ni ka. Na co dzień jest eks per tem za pi sów wi zu al nych In sty tu tu Ba -

daw cze go w Cen tral nym La bo ra to rium Kry mi na li stycz nym Po li cji.

Wy ko nu je ba da nia-ekspertyzy na zle ce nia są dów, prokuratur i Policji,

do ku men tu je oglę dzi ny miejsc prze stępstw. Wykonywał również

eks per ty zy dla Mu zeum Na ro do we go i Zam ku Kró lew skie go w War -

sza wie, przeprowadzając ba da nia dzieł sztu ki z za sto so wa niem spe -

cjal nych tech nik fo to gra ficz nych. Gdy wresz cie do pa dłem go

w gma chu CLK Po li cji, był świe żo po ob rób ce zdjęć po li cjan tów, któ -

rzy stra ci li ży cie na służ bie, a ich po do bi zny mia ły znaleźć się

w Księdze Pa mię ci w KGP. 

– To by ły czę sto bar dzo sta re nieczytelne zdję cia – mó wi nad kom.

Ry szard So bo lew ski. – Na ta bli cę i do Księ gi Pa mię ci tra fi ły w li sto -

pa dzie ub.r. aż 44 na zwi ska funk cjo na riu szy z lat po przed nich. Każ -

de zdję cie trze ba by ło do pro wa dzić do ta kie go sta nu, aby moż na je

by ło god nie za pre zen to wać. 

WĘ GRY, BUŁ GA RIA… GA LA PA GOS 
– Po zna wa nie in nych kul tur za czą łem w la tach 80. od Wę gier, Buł ga -

rii i Ru mu nii – wspo mi na z uśmie chem po li cjant. – Po tem by ła dłu ga

prze rwa. Z po cząt kiem trze cie go ty siąc le cia obu dzi ła się we mnie

uśpio na żył ka po dróż ni cza. Na pierw szą wy ciecz kę po je cha łem z biu -

rem po dró ży, póź niej ni gdy już nie zro bi łem te go błę du. Za fa scy no wa -

ła mnie Ame ry ka Po łu dnio wa. Po dzie się ciu la tach mo gę po wie dzieć,

że od wie dzi łem wszyst kie kra je te go kon ty nen tu, łącz nie z Ku bą i Do -

mi ni ka ną. 

So bo lew ski, wy ko rzy stu jąc na wy pra wę ca ły urlop, jeź dzi zawsze

zimą, gdy in nych chęt nych do urlo po we go wy po czyn ku nie ma. La tem

pra cu je, więc koledzy mo gą spo koj nie ko rzy stać z wa ka cji. 

PASJE Fotografia, podróże, wystawy – Galapagos POLICJA 997       luty 2012 r.40

Powoli i z uśmiechem
Symbiozę człowieka i przyrody widać 
na każdym kroku
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W 2010 r. speł ni ło się ma rze nie ca łej ro dzi -

ny – So bo lew scy od wie dzi li wy spy Ga la pa gos.

Po je cha li we trój kę: Ry szard, żo na Ka ta rzy -

na i cór ka An ge li ka. 

– Na Wy spach Żół wich, bo tak na zy wa ny

jest też naj słyn niej szy ar chi pe lag świa ta, urze -

ka mno gość zwie rząt – mó wi Ry szard So bo -

lew ski. – Wra że nie ro bią wszę do byl skie pta ki:

od drob nych oka zów po ogrom ne fre ga ty.

Na ska li stych pla żach wy grze wa ją się igu any,

wę dru ją kra by, w wo dzie ba rasz ku ją lwy mor -

skie. Dla nas naj więk szą atrak cją były żół wie

sło nio we, wa żą ce po 200–300 kg. Co cie ka we,

lu dzie i zwie rzę ta ży ją tam w peł nej sym bio -

zie. Ta ka na przy kład sce na: przy pły wa ku ter

z po ło wu, a do oko ła kłę bią się do kar mia ne

przez ry ba ków lwy mor skie. To sa mo dzie je się

na przypor to wym ba zar ku – stra gan z ry ba mi,

sprze daw ca, a obok pe li kany, fregaty i lwy

mor skie cze ka ją ce na sma ko wi te ką ski… 

LU DZIE CHCIE LI OGLĄ DAĆ 
Wer ni saż Ry szar da So bo lew skie go z po dró ży po Ga la pa gos w Cen trum

Kul tu ry w Go lu biu -Do brzy niu anon so wał sam am ba sa dor Re pu bli ki

Ekwa do ru w Pol sce J. E. Fabian Valdivieso, a pro gram ar ty stycz ny skła -

dał się z wy stę pów folk lo ry stycz nych, de gu sta cji kuch ni po łu dnio wo -

ame ry kań skiej i kier ma szu rę ko dzie ła re gio nal ne go. Do po dzi wia nia

by ło po nad 100 fo to gra mów po li cyj ne go po dróż ni ka. 

– Naj pierw by ły wy pra wy, pod czas któ rych ro bi łem oczy wi ście

zdję cia – mó wi eks pert CLKP. – Po po wro cie po ka zy wa łem je ro dzi -

nie, zna jo mym. Po do ba ły się, lu dzie chcie li je oglą dać, aż ktoś w koń -

cu za py tał. „Dla cze go nie po ka żesz ich sze rzej? Dla cze go nie ro bisz

wy staw?”. To by ło pięć lat te mu. Ni gdy wcze śniej o tym nie my śla -

łem. Po za sta no wie niu się po sta no wi łem spró bo wać. 

Pierw sza wy sta wa zo sta ła otwar ta w ro dzin nym Wę gro wie i przy -

bli ża ła kra ja nom ob li cza Mek sy ku. Po tem by ła na stęp na, i ko lej na,

i jesz cze jed na. Z cza sem wer ni sa że prze ro dzi ły się w pro mo cję kul -

tu ry da ne go pań stwa. Po dob nie jak by ło to w Go lu biu -Do brzy niu,

w ich otwar ciu uczest ni czą czę sto am ba sa do ro wie, ministrowie bądź

kon su lo wie pre zen to wa nych kra jów. Te raz wy sta wy ży ją już swo im

ży ciem i wę dru ją po ca łej Pol sce, a po li cjan to wi co raz trud niej zna -

leźć wol ny week end na otwie ra nie eks po zy cji w ko lej nych mia stach. 

MA NIA NA, PO PRO STU 
Ry szard So bo lew ski zna ny jest nie tyl ko w Pol sce. W 2010 r. pre zy dent

Mek sy ku Fe li pe Cal de ron w do wód uzna nia za pro pa go wa nie kul tu ry

te go kra ju za pro sił po li cjan ta, ja ko jed ne go z dwu dzie stu dzien ni ka rzy

z ca łe go świa ta (je dy ne go z Pol ski), na po dróż po Mek sy ku. 

– Przy znam, że za sko czy ło mnie to, co wy da rzy ło się w na szym ży -

ciu przez ostat nie la ta – mó wi żo na po li cyj ne go fo to gra fa Ka ta rzy na.

– Ostat nia na sza wspól na wy pra wa to właśnie wy spy Ga la pa gos.

Teraz cór ka jest w trzeciej kla sie gim na zjum, ale gdy pój dzie do szko -

ły śred niej, to zno wu pla nu je my ro dzin ny wy pad. Nie przy pusz cza -

łam, że pierw szy po kaz zdjęć, któ ry przy go to wa ny był w ma łej

bi blio te ce, prze ro dzi się w tak du że eks po zy cje, a my bę dzie my jeź -

dzić po ca łej Pol sce, otwie ra jąc ko lej ne wy sta wy. Za sko czo na je stem

ca łym tym roz gło sem, ale przy znam, że to mi łe. 

– Dla cze go tak czę sto wra cam do Ame ry ki Po łu dnio wej? – po li -

cjant za sta na wia się przez chwi lę. – To chy ba przede wszyst kim lu -

dzie. Ich otwar tość, szcze rość, chęć po mo cy. To zu peł nie in na

men tal ność niż w Eu ro pie, gdzie do mi nu je po goń za pie nią dzem

i wza jem na za wiść. Tam lu dzie ży ją po ma łu, z uśmie chem, na

wszyst ko ma ją czas. Ma nia na, po pro stu (ma nia na hiszp. jutro
– przyp. aut.). To od skocz nia, dzię ki któ rej ła du ję aku mu la to ry. 

***

Gdy ten nu mer „Po li cji 997” tra fi do rąk czy tel ni ków, Ry szard So -

bo lew ski bę dzie już na następnej wy pra wie. Pod ko niec stycz nia wy -

ru szył do We ne zu eli, Pa na my i Ko sta ry ki. Mo że my się więc

spo dzie wać ko lej nych wy staw.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. z ar chi wum R. So bo lew skie go
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Ryszard Sobolewski
w drodze na jedną
z wysp archipelagu

Żółta iguana lub iguana
z Santa Fe – występuje
tylko na wyspie Santa Fe

Żółw słoniowy jest
wizytówką Galapagos

Lotnisko na wyspie Baltra
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C zę sto przy czy ną nie od par cia za ma chu jest zbyt dłu gie wa ha -

nie się, czy de cy zja o wy bo rze środ ka przy mu su bez po śred nie -

go jest pra wi dło wa. Wy ni ka to z do świad czeń po li cjan tów,

któ rzy po broń się gnę li, gdy w ich oce nie sy tu acja to uza sad nia ła,

a po tem oka zy wa ło się, że oso by upraw nio ne do oce ny zda rze nia mia -

ły na ten te mat in ne zda nie. 

ZA NIM STRZE LISZ 
De cy zja za wsze bę dzie na le ża ła do po li cjan ta i czę sto bę dzie miał

na jej pod ję cie uła mek se kun dy. Ce na za dy wa ga cje mo że się oka zać

zbyt wy so ka. Po moc na mo że być ana li za zda rzeń, z ja ki mi po li cjan -

ci mie li do czy nie nia. Po nie waż sporo z nich po wie la pew ne sche -

ma ty, ich szcze gó ło we omó wie nie i in ter pre ta cja mo że roz wiać wie le

wąt pli wo ści. 

Je śli mu si my od dać strzał ostrze gaw czy w po miesz cze niu, nie mo -

że my na ra zić ni ko go na nie bez pie czeń stwo po strza łu. Bez piecz nym

roz wią za niem mo że oka zać się od da nie strza łu w du ży me bel znaj -

du ją cy się bez po śred nio przy ścia nie, co mo że zmi ni ma li zo wać ry zy -

ko ry ko sze to wa nia po ci sku. Od da jąc strzał ostrze gaw czy w te re nie

zur ba ni zo wa nym, zwróć uwa gę, że by strze la jąc w gó rę nie kie ro wać

bro ni w okna wy so kie go blo ku miesz kal ne go lub w miej sca, od któ -

rych po cisk mo że ry ko sze to wać. 

Pa mię taj, gdy z za cho wa nia oso by po sia da ją cej broń lub nie bez -

piecz ne na rzę dzie wy ni ka, że wszel ka zwło ka gro zi ła by bez po śred -

nim nie bez pie czeń stwem dla ży cia lub zdro wia ludz kie go, uży cie

bro ni mu si być po prze dzo ne okrzy kiem „PO LI CJA!”.

STRZAŁ CEL NY
Je śli znaj dzie my się w sy tu acji, któ ra bę dzie wy ma ga ła uży cia bro -

ni, na sze bez pie czeń stwo bę dzie za le ża ło od te go, czy od da ny strzał

bę dzie cel ny. Umie jęt ność cel ne go strze la nia, tak że w sy tu acji stre -

so wej, jak ża den in ny opi sy wa ny ele ment za le ży od tre nin gu. To

in wen cja i do świad cze nie in struk to rów strze lań po li cyj nych zde cy -

du je, czy bę dzie to tre ning prze pro wa dza ny w wa run kach „la bo ra -

to ryj nych”, czy ta ki, któ ry choć w nie wiel kim stop niu bę dzie

od da wał dy na mi kę i stres po ten cjal nej in ter wen cji. War to ćwi czyć

szyb kie do by cie bro ni i szyb kie cel ne od da nie pierw sze go strza łu.

Nie wol no się go dzić na chy bio ne strza ły. 

Na strzel ni cy „mu chy” na tar czy po wo du ją ewen tu al nie odro bi -

nę wsty du. W ży ciu mo gą za koń czyć się po strze le niem przy pad ko -

wej oso by. Tre nuj strze la nie w ru chu, zza osło ny, w wa run kach

ogra ni czo nej wi docz no ści, z la tar ką. La tar kę trzy ma my w dru giej

rę ce pod rę ką z bro nią. 

Szcze gól ną trud ność sta no wią sy tu acje, kie dy ko niecz ne jest od -

da nie strza łu do oso by znaj du ją cej się w po jeź dzie. Je śli po jazd ten

po ru sza się ru chli wą uli cą, to wła ści we uży cie bro ni prak tycz nie

jest nie moż li we. Obec ny stan praw ny nie prze wi du je od da wa nia

strza łów do po jaz du w ce lu je go unie ru cho mie nia. Nie strze laj na

oślep. 

Pa mię taj, w na głej sy tu acji nie ma cza su na zgry wa nie przy rzą -

dów ce low ni czych bro ni i od da wa nie pre cy zyj nych strza łów. Kie dy

wal czysz o ży cie, de cy du ją na wy ki. Kie ruj broń w naj więk szą część

cia ła prze stęp cy – tu łów. Je śli oko licz no ści na to po zwa la ją, skryj

się za osło ną. Mo że to być mur, wał zie mi, sa mo chód (np. na wy so -

ko ści sil ni ka). Drzwi ra dio wo zu mo gą nie za trzy mać po ci sku – nie

sta no wią bez piecz nej osło ny. Je śli masz moż li wość wy bo ru, wy bierz

amu ni cję an ty ry ko sze to wą. Nie na ra zisz in nych osób. Po cisk peł no -

płasz czo wy mo że prze bić ścian kę gip so wą, mo że się od bić od ścia -

ny, chod ni ka, sa mo cho du i tra fić oso by po stron ne. 

BROŃ TO NIE STRA SZAK 
Po broń się ga my, kie dy zmu sza ją nas do te go oko licz no ści. Nie

wol no trak to wać bro ni pal nej ja ko stra sza ka. Jeśli bę dzie my do -

by wać broni tyl ko po to, by za de mon stro wać swo ją prze wa gę, mo -

że my tra fić na oso bę, na któ rej nie zro bi to wra że nia. Oso ba

pod wpły wem nar ko ty ków lub al ko ho lu praw do po dob nie za cho -

wa się nie ra cjo nal nie i wi dząc pi sto let, mo że ru szyć w stro nę po -

li cjan ta, mó wiąc „No strze laj!, strze laj!”. W ta kiej sy tu acji uży cie

bro ni nie bę dzie upraw nio ne, po zo sta je scho wa nie jej do ka bu ry

i ewen tu al ne za sto so wa nie in nych środ ków przy mu su. Ta ka sy tu -

acja spy cha nas jed nak do de fen sy wy, a eska lu jąc na pię cie i pod -

no sząc pew ność sie bie na past ni ka, zwięk sza za gro że nie

po li cjan ta. 

PO STRZA LE
W sy tu acji stre so wej ma my do czy nie nia ze zja wi skiem tzw. wi -

dze nia tu ne lo we go. Wi dzi my bar dzo wą sko, tyl ko ob szar

na wprost przed so bą. Po uży ciu bro ni ro zej rzyj się do oko ła.

Upew nij się, czy za gro że nie zo sta ło za że gna ne, czy nie ma in nych

uzbro jo nych prze stęp ców. Sprawdź, gdzie są in ni po li cjan ci, oso -

by po stron ne. Ostroż nie, ubez pie cza jąc się z part ne rem z ze spo -

łu, po dejdź do ran ne go prze stęp cy, sprawdź, czy jest uzbro jo ny

i za bez piecz je go broń. Skon tak tuj się z dy żur nym jed nost ki, we -

zwij po moc le kar ską, po wia dom prze ło żo ne go. Po uży ciu bro ni

do obo wiąz ków po li cjan ta należy m.in. udzie le nie po mo cy oso bie

po szko do wa nej. Ra na po strza ło wa klat ki pier sio wej wią że się z do -

dat ko wym za gro że niem – od mą opłuc no wą, po wo du ją cą czę ścio -

wą lub cał ko wi tą za paść płuc. Je śli nie masz spe cja li stycz ne go

opa trun ku (opa tru nek wen ty lo wy Asher ma na), za bez piecz ra nę

np. fo lią. 

Pa mię taj, za nim spo rzą dzisz nie zbęd ną

do ku men ta cję, po sta raj się opa no wać

emo cje. Do kład nie przy po mnij sobie

prze bieg ca łe go zda rze nia. To jest wy jąt -

ko wa i eks tre mal na sy tu acja, mo żesz sko -

rzy stać z po mo cy psy cho lo ga.

nad kom. TO MASZ MA CZU GA
zastępca kierownika 

Zakładu Interwencji Policyjnych 
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
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Strzelać, ale jak 
W poprzednim numerze, korzystając z wiedzy
i doświadczeń nadkom. Tomasza Maczugi, zastępcy
kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych CSP
w Legionowie, przypomnieliśmy podstawowe zasady
posługiwania się bronią palną. Teraz część druga
poradnika.
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Byłem pierwszym trenerem
Krysi – śmieje się kom. Piotr
Spłocharski. – Choć wtedy
jeszcze tego nie wiedziałem.
Graliśmy w piłkę, a Krysia
stawała na bramce, żebym mógł
strzelać gole. 
Pani Krysia kiwa głową. 
– To wszystko prawda – mówi.
– Ja już taka jestem.

W dzieciństwie to głównie z chłopakami szalałam.
Rower, piłka, bieganie – to był mój żywioł.

D ziś Kry sty na No wak, z do mu Spło char ska, to uzna na za wod -

nicz ka na ro do wej re pre zen ta cji ha lo wej pił ki noż nej ko biet

Pol skiej Fe de ra cji Spor tu Nie sły szą cych. W paź dzier ni ko wych

mi strzo stwach Pol ski wraz z Ma zo wiec kim Klu bem Spor to wym Nie -

sły szą cych MA ZOW SZE War sza wa zdo by ła ty tuł naj lep szej dru ży -

ny w kra ju, a ona sa ma zo sta ła wy bra na naj lep szą bram kar ką.

Z po cząt kiem stycz nia Kry sty na No wak wró ci ła po urlo pie wy cho -

waw czym do pra cy w Po li cji. 

RA DIO NA SZYI 
Dla więk szo ści z nas od gło sy do bie ga ją ce na szych uszu są czymś tak

na tu ral nym, jak od dy cha nie. Wy peł nia ją tło roz mów. Spo koj ne, na tu -

ral ne są uko je niem dla du szy, me cha nicz ne, mo no ton ne mo gą być

utra pie niem dla zmę czo ne go umy słu. Są jed nak lu dzie, któ rzy nie

sły szą ich w ogó le. Są lu dzie, któ rzy w ża den spo sób nie mo gą na -

wią zać kon tak tu ze sły szą cym oto cze niem. 

Być mo że pa ni Kry sty na No wak by ła by jed ną z ta kich osób, gdy -

by nie… ma ma. 

– Na po cząt ku lat 80. XX w. nie by ło w Pol sce ba dań prze sie wo wych

słu chu – mó wi Piotr Spło char ski, brat Kry sty ny. – Nikt nie wie dział, dla -

cze go Kry sia, ma jąc już trzy la ta, nie mó wi. Le karz wy słał ma mę do pani

neu ro log, któ ra orze kła, że trze ba… po bu dzić pra cę mó zgu. Wiele cza -

su upły nę ło, za nim sio stra tra fi ła do War sza wy, co przy ów cze snej re jo -

ni za cji nie by ło ła twe. Do pie ro pod czas ba dań w szpi ta lu dzie cię cym

na Li tew skiej oka za ło się, że sio stra ma w jed nym uchu bar dzo du ży

uby tek słu chu, a w dru gim po waż ny. Do sta ła pierw szy apa rat słu cho wy,

któ ry wy glą dał jak prze no śne ra dio na szel kach z prze wo da mi do uszu.

Ale dzię ki te mu za czę ła sły szeć i po zna wać na no wo oto cze nie. 

DZIĘKI MAMIE 
Czte ro let nia Kry sia za czę ła żmud ną na ukę ję zy ka pol skie go, któ ry

był dla niej zu peł nie ob cy. Mu sia ła na uczyć się każ dej li te ry, ar ty ku -

ło wa nia każ de go dźwię ku. 

– Na po cząt ku jeź dzi łam dwa ra zy w ty go dniu na ćwi cze nia

do War sza wy i dwa ra zy do po bli skie go Sierp ca – wspo mi na pa ni Kry -

sty na. – Oczy wi ście z ma mą. Po za tym ćwi cze nia w do mu. Ma ma

była nie stru dzo na, a ja, jak to dziec ko, bun to wa łam się, nie chcia łam

ćwi czyć. Te raz wiem, że gdy by nie ona, nie mia ła bym kon tak tu ze

sły szą cy mi ludź mi. Znam oso by z mniej szą wa dą słu chu, któ re sły szą,

ale mó wią go rzej niż ja. Mo że nie mie li ta kiej ma my… 

– To by ło nie sa mo wi te po świę ce nie – do da je ze łzą w oku Piotr

Spło char ski. – Że by do je chać na czas do War sza wy z na sze go Za wi -

dza, trze ba by ło wy ru szać ko ło 4.00 ra no, bo po ciąg wlókł się 130 km

przez po nad trzy go dzi ny. I tak każ de go ty go dnia, zi ma czy la to,

przez po nad 10 lat. Sio stra sły szy za po mo cą apa ra tów słu cho wych,

ale mówi cał kiem wy raź nie, dzię ki ma mie. 

Efekt był ta ki, że Kry sia Spło char ska skoń czy ła szko łę pod sta wo -

wą ze sły szą cy mi dzieć mi. Póź niej tra fi ła do li ceum za wo do we go dla

nie sły szą cych w War sza wie. 
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– W pod sta wów ce da wa łam so bie nie źle ra dę – wspo mi na pił kar -

ka. – Za wsze by łam jed nak z bo ku. W War sza wie po zna łam lu dzi ta -

kich jak ja. Na uczy łam się ję zy ka mi go we go i mo głam po ro zu mie wać

się tak że z ty mi, któ rzy w ogó le nie sły szą. 

BO TO LU BIĘ… 
Po skoń cze niu li ceum – za wód elek tro me cha nik – pa ni Kry sty na szu -

ka ła pra cy. Chcia ła zo stać ma sa żyst ką. Do sta ła się do stu dium fi zy -

ko te ra pii w Płoc ku, ale uczy ła się tyl ko przez ty dzień, bo dy rek tor ka

szko ły orze kła, że… aby się tam kształ cić, trze ba mieć do bry słuch. 

W 2004 r. za czę ła, ja ko cy wil, pra co wać w Po li cji. Brat, któ ry już

od kil ku lat był funk cjo na riu szem, do wie dział się, że Pań stwo wy

Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych po ma ga w za trud -

nie niu ta kich osób jak Kry sia, opła ca jąc stwo rze nie ich sta no wi ska

pra cy. Kry sty na za czę ła wpro wa dzać da ne do kom pu te ro wych baz

w ko men dzie na sto łecz nym Mo ko to wie. Od 10 stycz nia br. ro bi to

w ko mi sa ria cie na Ur sy no wie. 

Gdy roz po czy na ła pra cę w Po li cji, ode zwał się też zna jo my z li -

ceum z wie ścią, że klub spor to wy dla nie sły szą cych szu ka dziew czyn.

Kry sty na za pi sa ła się na siat ków kę i ha lo wą pił kę noż ną. Z cza sem za -

uwa ży ła, że wo li pił kę ko pać niż od bi jać i wy bra ła fut sal. 

– Dla cze go pił ka noż na? – Kry sty na No wak po wta rza mo je py ta nie,

dzi wiąc się je go na iw no ści. – Gram, bo to lu bię. Za wsze uwiel bia łam

ga niać za pił ką z chło pa ka mi. W li ceum w kla sie by ło nas osiem osób,

w tym dwie dziew czy ny. Ko le żan ka mia ła zwol nie nie z WF, więc gra -

łam z ko le ga mi. 

– Nie mia łem bra ta, za to dwie sio stry – uśmie cha się kom. Piotr

Spło char ski, dziś za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Pa tro lo wo -In ter wen -

cyj ne go w KRP na

war szaw skiej Wo li. –

Kry sia by ła dziec -

kiem bar dzo ży wym

i mi mo du żej róż ni -

cy wie ku chęt nie się

ra zem ba wi li śmy.

Oczy wi ście gra li śmy

w „no gę”. Kry sia sta -

wa ła na bram ce, tzn.

w bra mie ogro dze nia

do mu, a ja strze la -

łem go le. Ja koś to

chy ba po lu bi ła… 

Z PAR KIE TU NA TRA WĘ? 
Kry sty na No wak (mąż Ma ciej, tak że nie sły szą cy, zo stał nie daw no

tre ne rem w klu bie, a na co dzień pra cu je w cu kier ni) po uro dze niu

Ada sia, któ ry sły szy nor mal nie, wzno wi ła tre nin gi. Tra fi ła do ka dry

Pol ski spor tu nie sły szą cych. W 2010 r. na Mi strzo stwach Eu ro py

w Szwaj ca rii Po lki upla so wa ły się na 5. miej scu. W li sto pa dzie ub.r.

na Mi strzo stwach Świa ta w Szwe cji, gdzie pol skie pił kar ki mia ły bar -

dzo trud ną gru pę, za ję ły osta tecz nie 6. miej sce. Ta lo ka ta wy wal czo -

na by ła wiel kim po świę ce niem nie peł no spraw nych za wod ni czek, bo

z ra cji okro jo nych środ ków pol ska re pre zen ta cja li czy ła tylko

dziewięć pił ka rek. A na bo isku gra pięć. Na ha li fut bol jest bar dzo

wy czer pu ją cy i ko niecz ne są czę ste zmia ny. Szó ste miej sce w tym

wy pad ku trak to wać więc na le ży ja ko du ży suk ces. 

Przed nie sły szą cy mi pił kar ka mi po ja wi ło się te raz no we wy zwa -

nie. La tem te go ro ku w Tur cji od bę dą się mi strzo stwa świa ta w pił -

ce noż nej sta dio no wej, w nor mal nym, je de na sto oso bo wym skła dzie.

Pol ska re pre zen ta cja bę dzie do pie ro two rzo na, być mo że tra fią

do niej pił kar ki z ka dry fut sa lu? Kry sty na No wak pla nu je pod jąć wy -

zwa nie. Po wo ła nie na roz gryw ki i wy ła nia nie dru ży ny od bę dzie się

na wio snę. Trzy ma my kciu ki!

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor (1) i z ar chi wum Kry sty ny No wak 
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O puchar Justyny Kozdryk 
W week end 7–8 stycz nia 2012 r. w Ja sień cu k. Grój ca od był się

IV Ha lo wy Tur niej Pił ki Noż nej o Pu char Ju sty ny Koz dryk. 

Ju sty na Koz dryk to pra cow nik cy wil ny KPP w Grój cu, wielokrotna

mi strzy ni świa ta w wy ci ska niu sztan gi le żąc, srebr na me da li stka

paraolimpiady w Pe ki nie w 2008 r. Star tu je za rów no w za wo dach dla

nie peł no spraw nych, jak i zdro wych za wod ni ków, za wsze zaj mu jąc

me da lo we miej sca. Jej syl wet kę przed sta wi li śmy w ar ty ku le „Si ła Ju -

sty ny” („Po li cja 997” nr 44 z li sto pa da 2008 r.). 

Do ry wa li za cji o jej pu char sta nę ło na obiek tach ma cie rzy ste go klu -

bu GKS Kra ska Ja sie niec 278 za wod ni ków z 25 ze spo łów. Wśród pił -

ka rzy rocz ni ka 1999 naj lep sza oka za ła się dru ży na KS Pia secz no.

Dru gie miej sce za jął ze spół Ra do mia ka Ra dom, a trze cie UKS MDK

Płock. W tur nie ju OLD BOYS trium fo wa ła dru ży na Win dor, przed

Old Boy sa mi Ra dom i Do mi na to ra mi.

P. Ost. 

Sportowe zapowiedzi
Cen tral ny ka len darz im prez spor to wo -re kre acyj nych pod pa tro na -

tem Ko men dan ta Głów ne go Po li cji na obec ny rok jest w trak cie two -

rze nia. Pierw sze za wo dy od bę dą się w mar cu. Śpie szy my jed nak

do nieść o in nych im pre zach, któ re od bę dą się w naj bliż szym cza sie: 

9–10 lu te go – III Mię dzy na ro do we Mi strzo stwa War sza wy Służb

Mun du ro wych w Pił ce Noż nej Ha lo wej im. An drze ja Stru ja o Pu char

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji zo sta ną ro ze gra ne w DO SiR na war -

szaw skiej Pra dze -Pół noc 

2–4 mar ca – XIII Po li cyj ny Bieg Pia stów w ra mach XXXVI Bie gu

Pia stów, jak zwy kle na Po la nie Ja ku szyc kiej. Po li cyj ni nar cia rze bie -

go wi, oprócz swo je go 10-ki lo me tro we go bie gu 2 mar ca, bę dą mo gli

tak że ry wa li zo wać w im pre zie głów nej 3 mar ca na dy stan sie 50 km,

gdzie bę dzie pro wa dzo na dla nich od ręb na kla sy fi ka cja.

P. Ost. 

Klubowa reprezentacja od lewej stoją: trener Maciej Nowak, Iwona
Dziadak, Paulina Margiewicz, Klaudia Talarek, Barbara Kołtun,
w pierwszym rzędzie: Magdalena Bieńkowska, Katarzyna Einsporn,
Krystyna Nowak i Agnieszka Boćkowska

Chwila relaksu przy bramce
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Pro jekt ten zo stał przy go to wa ny przez Buł gar ską

Po li cję (Wy dział Pre wen cji Po li cji – Dy rek to rat

Głów ny Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych Re -

pu bli ki Buł ga rii). Roz po czął się we wrze śniu 2011 ro ku,

a skoń czy w pierw szym kwar ta le 2013 ro ku. Do pro jek -

tu, po za part ne ra mi za gra nicz ny mi, zo sta li włą cze ni

przed sta wi cie le in sty tu cji i or ga ni za cji dzia ła ją cych

w Buł ga rii: Aka de mii Po li cyj nej, Ko mi sji Za po bie ga nia

Dys kry mi na cji (CPD), Biu ra In sty tu cji De mo kra tycz -

nych i Praw Czło wie ka (CSD), Buł gar skie go Ko mi te tu

Hel siń skie go.

W 2011 ro ku uczest ni cy pro jek tu pięć ra zy spo tka li

się w So fii oraz part ne rzy buł gar scy od by li trzy wi zy ty

stu dyj ne, w tym jed ną na po cząt ku paź dzier ni ka w Pol -

sce. W 2012 ro ku bę dą pro wa dzo ne warsz ta ty dla po li -

cjan tów buł gar skich i po wsta ną ma te ria ły dy dak tycz ne.

W BUŁ GAR SKIEJ PO LI CJI
Mi sją Buł gar skiej Po li cji jest m.in. utrzy ma nie i roz wój

de mo kra tycz nych za sad oraz prze pi sów pra wa. Na uwa -

gę za słu gu je ro la, ja ką speł nia Ko mi tet Praw Czło wie ka

i Po li cyj nej Ety ki w Mi ni ster stwie Spraw We wnętrz -

nych (SHR PE). Zo stał utwo rzo ny w 2004 ro ku. Jest in -

sty tu cją wspie ra ją cą Mi ni stra Spraw We wnętrz nych.

W każ dym re gio nie utwo rzo ne są Re gio nal ne Ko mi sje

ds. Praw Czło wie ka i Ety ki Po li cyj nej (RCHR PE).

SCHR PE peł ni funk cję ko or dy na cyj ną. Do je go za dań

na le ży m.in.: wy da wa nie opi nii w przy pad kach na ru sze -

nia praw czło wie ka i ety ki po li cyj nej, przy go to wy wa nie

ra por tów dla mię dzy na ro do wych in sty tu cji i or ga ni za cji

po za rzą do wych (NGOs), ana li zo wa nie ra por tów Ko mi -

te tu Za po bie ga nia Tor tu rom (CPT) oraz or ga ni za cji po -

za rzą do wych (NGOs), mo ni to ro wa nie dzia łań po li cji,

wy da wa nie za le ceń w ce lu wy eli mi no wa nia sto so wa nia

prze mo cy i nie prze strze ga nia praw czło wie ka oraz za -

sad ety ki po li cyj nej, wdra ża nie me cha ni zmów kon tro l -

nych w za kre sie za po bie ga nia prze mo cy sto so wa nej

przez po li cję, po pu la ry zo wa nie dzia łań prze strze ga nia

praw czło wie ka i ety ki po li cyj nej. 

PRZE CIW DZIA ŁA NIE DYS KRY MI NA CJI 
W Buł ga rii po wstał na ro do wy plan na la ta 2005–2015

do ty czą cy Ro mów. Opra co wa no w nim prio ry te ty w za -

kre sie prze ciw dzia ła nia ich dys kry mi na cji i za pew nie -

nia rów ne go trak to wa nia; za ję to się szko le nia mi dla po -

li cjan tów z prze strze ga nia praw czło wie ka, w tym

mniej szo ści. W 2011 ro ku we współ pra cy z Biu rem In -

sty tu cji De mo kra tycz nych i Praw Czło wie ka OB WE

(Or ga ni za cja Bez pie czeń stwa i Współ pra cy w Eu ro pie)

przy stą pio no do wdro że nia szko leń z za kre su prze -

stępstw mo ty wo wa nych uprze dze nia mi (ha te cri me,

prze stęp stwa z nie na wi ści). Gru pą do ce lo wą są po li -

cjan ci służ by kry mi nal nej oraz pre wen cyj nej.

W Buł ga rii funk cjo nu je też Ko mi sja Za po bie ga nia

Dys kry mi na cji (CPD). Zgod nie z obo wią zu ją cym pra -

wem wy róż nia się 19 ka te go rii, ze wzglę du na któ re za -

bro nio na jest dys kry mi na cja, tj. płeć, ra sa, na ro do wość,

et nicz ne po cho dze nie, ge ny, oby wa tel stwo, po cho dze -

nie, re li gia lub wy zna nie, edu ka cja, po glą dy, przy na leż -

ność par tyj na, sta tus spo łecz ny, nie peł no spraw ność,

wiek, sek su al na orien ta cja, sta tus ro dzin ny, sta tus ma -

te rial ny i in ne. Waż ną ro lę, po za są da mi oraz try bem ad -

mi ni stra cyj nym, speł nia Ko mi sja Za po bie ga nia

Dys kry mi na cji, któ ra roz pa tru je skar gi, ana li zu je sy gna -

ły mo gą ce świad czyć o dys kry mi na cji, ini cju je wpro wa -

dze nie zmian le gi sla cyj nych. 

DBA ŁOŚĆ O STAN DAR DY
Przed sta wi cie le z Nie miec, Bel gii i Pol ski za pre zen to -

wa li kra jo we roz wią za nia w za kre sie ochro ny i prze strze -

ga nia praw czło wie ka oraz prze ciw dzia ła nia

dys kry mi na cji. Wspól nie usta lo no, że za gad nie niem na -

le ży zaj mo wać się kom plek so wo przez mi sję i prio ry te -

ty Po li cji, re kru ta cję i do bór do Po li cji, two rze nie

sku tecz nych me cha ni zmów kon tro li we wnętrz nej i ze -

wnętrz nej, szko le nia oraz do sko na le nie za wo do we, im -

ple men to wa nie za sad ety ki za wo do wej do co dzien nej

służ by/pra cy oraz do bry kli mat w miej scu pra cy. 

Peł no moc nik ko men dan ta sto łecz ne go Po li cji przed -

sta wił, w ja ki spo sób w War sza wie dia gno zu je się ska lę

zja wi ska. W wy pad ku pol skiej Po li cji od 2009 ro ku bar -

dzo po moc ne jest wpro wa dze nie no we go dru ku umoż -

li wia ją ce go re je stro wa nie spo so bu roz pa trze nia

i za ła twie nia skarg i wnio sków w po dzia le na ka te go rie,

rów nież od no szą ce się do pro ble ma ty ki praw i wol no ści

czło wie ka oraz dys kry mi na cji. In nym źró dłem wie dzy

z tej dzie dzi ny (od 1 lu te go 2010 ro ku) są in for ma cje

skar go we i po za skar go we opra co wy wa ne w ce lu prze ka -

za nia ich Rzecz ni ko wi Praw Oby wa tel skich. Waż na jest

też ana li za wpły wa ją cych skarg, do nie sień me dial nych

czy spraw zgła sza nych przez po li cjan tów i pra cow ni ków

Po li cji. Ko niecz na jest też zmia na po dej ścia do pro ce su

szko le nia. Przy kła dem jest m.in. pro wa dze nie warsz ta -

tów do ty czą cych prze stępstw z nie na wi ści czy o pra -

wach czło wie ka w za rzą dza niu Po li cją, któ re go

ad re sa tem jest ka dra me ne dżer ska Po li cji. 

mł. insp. dr BO GU MI ŁA BO GAC KA -OSIŃ SKA
peł no moc nik ko men dan ta sto łecz ne go Po li cji

ds. ochro ny praw czło wie ka

TYLKO SŁUŻBA Prawa człowieka POLICJA 997       luty 2012 r.46

Bułgarski projekt
Przestrzeganie praw człowieka, niedyskryminacyjne traktowanie
osób przez funkcjonariuszy policji, a także przygotowanie
policjantów do pracy w środowisku międzykulturowym to główne
założenia projektu „Europejska policja a prawa człowieka”.
Realizowany jest wspólnie z Niemiecką Policją Kryminalną
z Baden-Wuertenberg-Heidelberg, Belgĳską Federalną Policją oraz
Komendą Stołeczną Policji.
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ROZRYWKA Kryminał archeologiczny POLICJA 997       luty 2012 r.48

Rozmowa z Martą Guzowską

Skąd pomysł na kryminał archeologiczny?
W Ofierze Polikseny odarła Pani zawód
archeologa z całego romantyzmu, jaki się
z nim kojarzy – zwłaszcza czytelnikom wy -
cho wa nym na Indianie Jonesie i Larze Croft.

– Mó wią, że naj le piej pi sać o tym, na czym

się zna. Ja naj le piej znam się wła śnie na ar -

che olo gii. Przez wie le lat mia łam oka zję po -

znać tę pra cę od pod szew ki, po dob nie jak

śro do wi sko ar che olo gów. W Troi pra cu ję od

15 lat, je stem człon kiem mię dzy na ro do wej

eki py ar che olo gicz nej ba da ją cej to sta no wi -

sko. Mam więc do te go miej sca ogrom ny sen -

ty ment i znam je na ty le do brze, by je

do kład nie opi sać. Kie dy spę dzi łam w Troi

mo je pierw sze la to, za ko cha łam się też w Tur -

cji – ale nie w tej, któ rą re kla mu ją biura tu ry -

stycz ne, tyl ko w Tur cji ma łych mia ste czek

i wsi, i cu dow nych, ser decz nych lu dzi. 

Draż ni mnie po ka zy wa nie ar che olo gii jako

po szu ki wa nia przy gód – cho ciaż sa ma je stem

wiel ką wiel bi ciel ką In dia ny Jo ne sa. Ow -

szem, ar che olo gia jest wiel ką przy go dą: moż -

na zwie dzać eg zo tycz ne kra je, po znać

in te re su ją cych lu dzi, to też przy go da in te -

lek tu al na. Ale sa ma pra ca jest po twor nie

żmud na i wy ma ga so lid no ści, cier pli wo ści

i du żej od por no ści na nie wy go dy. Na wy ko -

pa li skach nie sy pia się w pa ła cu jak La ra

Croft, tyl ko w na mio cie lub cia snym, dusz -

nym ho te lu, gdzie kró lu ją in sek ty i czło wiek

al bo ocie ka po tem, al bo trzę sie się z zim na,

w za leż no ści od te go, w ja kim re jo nie świa ta

ko pie. Wsta wać trze ba przed świ tem, o hi -

gie nie moż na za po mnieć i wszy scy się cie -

szą, je śli przy naj mniej jest do bre je dze nie. 

Uwa żam, że ar che olo gia i kry mi nał bar dzo

do sie bie pa su ją, bo ar che olog i de tek tyw

wła ści wie ro bią to sa mo: szu ka ją śla dów zda -

rzeń, któ re by ły, wie dzą, że te śla dy są nie -

kom plet ne i za tar te, mu szą po słu gi wać się

de duk cją i mieć wiel ką wie dzę, że by ja koś

po łą czyć ode rwa ne z po zo ru fak ty. Wie dzia -

ła o tym już Aga tha Chri stie, któ rej mąż Max

Mal lo wan był jed nym z naj wy bit niej szych

bry tyj skich ar che olo gów. 

W posłowiu zamieściła Pani m.in.
podziękowania dla nadkom. Dariusza Zajdla
z CLKP i Piotra Pochury, emerytowanego
policjanta, który sam napisał kryminał –
czy ta fachowa pomoc była Pani
potrzebna podczas pisania? 

– Ja ko kon sul tant an tro po lo gicz ny słu żył mi

ko le ga z pra cy dr Wie sław Więc kow ski, ale

kie dy do szło do re kon struk cji twa rzy na pod -

sta wie ko ści czasz ki, po wie dział: „Idź do Zaj -

dla”. A nad ko mi sarz Zaj del to w mo im

ma cie rzy stym In sty tu cie Ar che olo gii UW po -

stać nie mal le gen dar na, bo kil ka ra zy współ -

pra co wał z mo imi ko le ga mi an tro po lo ga mi.

Ob ło ży łam się więc naj pierw lek tu ra mi, a po -

tem z du szą na ra mie niu za dzwo ni łam

do nad ko mi sa rza i wy bra łam się na spo tka nie

z nim uzbro jo na w – jak mi się wy da wa ło – so -

lid ną wie dzę fa cho wą. Nad ko mi sarz Zaj del

roz pra wił się z mo ją „wie dzą” w 10 mi nut, ale

opo wie dział o swo jej pra cy w tak fa scy nu ją cy

spo sób, że wy star czy ło to ubrać w for mę li te -

rac ką i ma te riał był go to wy.

Z Piotr kiem Po chu rą po zna li śmy się ja ko

lau re aci kon kur su na opo wia da nie kry mi nal -

ne pod czas Fe sti wa lu Kry mi na łu we Wro cła -

wiu. Na warsz ta tach li te rac kich Pio trek

w cu dow ny spo sób „ma sa kro wał” na sze tek -

sty, ko men tu jąc np., że „nie moż na się po -

wie sić na ży ran do lu, bo się urwie, co naj-

wy żej na ha ku”, al bo „nie są dzisz, że rę ka

tru pa po ty go dniu le że nia w wor ku fo lio wym

po win na po twor nie śmier dzieć”? Po pro si łam

go, że by po dzie lił się wie dzą fa cho wą, kie dy

do szło do opi sy wa nia w Ofie rze Po lik se ny pro -

ce su roz kła du zwłok. I zno wu: wy da wa ło mi

się, że coś wiem, ale wie dza fa chow ca oka za -

ła się bez cen na. 

Czyli sama pisarska wyobraźnia, by
powstała książka, to stanowczo za mało…

– Nie da się opi sać pew nych zja wisk tyl ko

na pod sta wie wy obraź ni. Ja przy naj mniej

tego nie po tra fię. Za le ży mi, że by tekst opar -

ty był na so lid nej wie dzy – cho ciaż nie mam

na dziei, że ktoś się z nie go cze goś na uczy.

Ale wła śnie dla te go Tro ja opi sa na w po wie ści

jest do kład nym od wzo ro wa niem sta no wi ska

ar che olo gicz ne go, na wet czas po trzeb ny do

przej ścia od punk tu A do punk tu B jest

praw dzi wy. Nie zdo ła łam unik nąć kil ku

drob nych zmian, ale wszyst kie są wy punk to -

wa ne w po sło wiu. Rów nież wie dza ar che olo -

gicz na, an tro po lo gicz na i – mam na dzie ję –

kry mi no lo gicz na, o ile cze goś nie po krę ci -

łam, w Ofie rze Po lik se ny jest praw dzi wa. 

Główny bohater Pani książki, antropolog
Mario Ybl, zaczyna bawić się w detektywa:
na wykopaliskach, w których bierze udział,
ginie jedna z osób z jego ekipy badawczej,
a on chce znaleźć mordercę. Mario nieco

przypomina klasycznego detektywa:
ma ogromną wiedzę w interesującej go
dziedzinie, nieprzyjemne usposobienie, nie
układa się mu z kobietami i nadużywa
alkoholu...

– Jesz cze za nim Chan dler wy my ślił Phi li pa

Mar lo we’a, ten typ, na zwĳ my go „in te li gent -

ny, ale trud ny”, po ja wia ją cy się w opo wia da -

niach kry mi nal nych z ga tun ku pulp, oka zał

się ide al nym bo ha te rem po wie ści kry mi nal -

nych. Jest po pro stu cie kaw szy: dow cip ny,

nie prze wi dy wal ny. To ta ki uro czy drań, z któ -

rym nie da ło by się wy trzy mać w do mu, ale

któ ry nie prze sta je nas po cią gać. 

Te raz koń czę dru gą po wieść z Ma riem

Yblem Gło wa Nio be. Ak cja roz gry wa się

w pa ła cu w Nie bo ro wie ko ło Ło wi cza, a za -

gad ka do ty czy ko lek cji rzeźb an tycz nych

zgro ma dzo nych w XVIII w. przez He le nę

Ra dzi wił ło wą. Bo ha te ro wie po ru sza ją się po

praw dzi wych wnę trzach – pi szę z kom ple -

tem fo to gra fii, na wy pa dek gdy bym za po -

mnia ła szcze gó łów – oglą da ją rzeź by, któ re

na praw dę w Nie bo ro wie moż na zo ba czyć

(cho ciaż kil ka z nich mu sia łam „prze sta -

wić” w in ne miej sce na po trze by ak cji).

Tutaj też po trze bo wa łam fa chow ca, tym ra -

zem od me dy cy ny: in for ma cje do ty czą ce

ukła du wnętrz no ści w ja mie brzusz nej kon -

sul to wa łam z chi rur giem dr. Ta de uszem

Gu zow skim. 

Czy Pani sposób przedstawiania zawodu
archeologa może zniechęcić do wyboru tej
drogi? A może wręcz przeciwnie, studenci
pierwszego roku powinni przeczytać
Poliksenę, żeby poznać perspektywy
znalezienia pracy i w ogóle kariery w tym
zawodzie?

– Pi sząc Ofia rę Po lik se ny, nie my śla łam ani

o znie chę ca niu, ani o za chę ca niu. Jej ak cja

jest, oczy wi ście, prze ja skra wio na, po dob nie

jak wy stę pu ją ce w po wie ści po sta ci. Na wy -

ko pa li skach jest cięż ko i go rą co, lu dzie się

kłó cą, cza sem ko cha ją, cza sem nie na wi dzą,

ale po wie ścio wa rze czy wi stość za wsze od bie -

ga od „rze czy wi stej rze czy wi sto ści”. To tak,

jak by ktoś chciał so bie wy ro bić po ję cie o pra -

cy w szpi ta lu na pod sta wie se ria lu Dok tor
Ho use, al bo o pra cy w po li cji po obej rze niu

De xte ra. Książ ka czy film trak tu ją ce rze czy -

wi stość w ska li je den do jed ne go by ły by nud -

ne. Nie są dzę, że by stu den ci, zwłasz cza

pierw sze go ro ku, mo gli wziąć po wieść

za swe go ro dza ju pod ręcz nik. Le piej niech

po roz ma wia ją z ty mi, któ rzy w tym za wo dzie

pra cu ją od lat.

Dzię ku ję za roz mo wę.

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Far kas Pin ter

Archeolog jak detektyw
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Roz dział 28
Za wsze ina czej wy obra ża łem so bie śledz -

two w spra wie za bój stwa. Wy da wa ło mi się,

że miej sce zbrod ni po win no być oto czo ne

kor do nem po li cji, a wszy scy świad ko wie

dzień i noc pod da wa ni nisz czą ce mu ner wy

prze słu cha niu. (…)

W Troi nie dzia ło się nic, a w każ dym ra zie

nie wie le. Po li cjan ci wię cej się nie po ja wi li.

(…). Być mo że miej sco wa po li cja trzy ma ła

coś w za na drzu, ale je śli tak, to nikt się z tym

nie zdra dził.

Mnie to nie ob cho dzi ło.

Pra co wa łem. (…)

Wy ci na łem z mo de li ny pła skie, wą skie pa -

ski i roz pi na łem je mię dzy ko łecz ka mi na

punk tach an tro po me trycz nych. Je den mię -

dzy pro sthio nem a zy gio nem, dru gi od breg -

my do eu ry onu, trze ci mię dzy su pra or bi ta le

i ste pha nio nem. I tak da lej, do pó ki ca ła

czasz ka nie po kry ła się sie cią skom pli ko wa -

nych po łą czeń.

Wy peł ni łem lu ki mię dzy pa ska mi ugnie -

cio ną mo de li ną. By ła mięk ka i ła two pod da -

wa ła się na ci sko wi pal ców. Przy naj mniej ty le

ko rzy ści z upa łu.

De li kat nie upchną łem kul kę wa ty

w otwo rze no so wym, sta ra jąc się nie po ła mać

cien kich jak pa pier ko ści. Zmie rzy łem w naj -

szer szym miej scu. We dług stan dar do wych

po mia rów dla ra sy bia łej, po do da niu do sze -

ro ko ści otwo ru pię ciu mi li me trów z każ dej

stro ny, otrzy mu je się praw do po dob ną sze ro -

kość skrzy de łek no sa. By wa ją od chy le nia od

tej za sa dy, ale mia łem je gdzieś. (…)

Za bra łem się za oczy. Ufor mo wa łem z mo -

de li ny dwie kul ki i wy zna czy łem sze ro kość

oczo do łów: po sko sie, pio no wo i po zio mo.

Na prze cię ciu się tych li nii po win ny znaj do -

wać się źre ni ce. De li kat nie wsu ną łem szkla -

ne so czew ki w oczo do ły i pa tycz kiem

zmie nia łem ich po ło że nie tak dłu go, aż spoj -

rze nie dziew czy ny prze sta ło się roz jeż dżać,

a ona sa ma wy glą dać jak stu dium cięż kie go

przy pad ku kre ty ni zmu. Trik po le ga na tym,

że by źre ni ce zna la zły się mniej wię cej na tej

sa mej sze ro ko ści co ką ci ki ust i w jed nej li nii. 

(…)

Do le pi łem po wie ki. Za ni sko i mo ja mo -

de li no wa dziew czy na przy bra ła wy raz twa rzy

tę pej kro wy. Od le pi łem i spró bo wa łem jesz -

cze raz, tak, że by po wie ki przy kry wa ły gór ną

kra wędź tę czów ki, ale nie za bar dzo, i od sła -

nia ły ca łe źre ni ce. Zno wu się nie uda ło.

Spró bo wa łem po now nie. I jesz cze raz.

Wresz cie zna la złem wła ści wą po zy cję i pa -

tycz kiem do ci sną łem po wie ki lek ko do ką ci -

ków oka. Dol ne by ły ła twiej sze, mu sia łem

tyl ko uwa żać, że by jed nym ru chem nie spie -

przyć te go, co z ta kim mo zo łem wy rzeź bi łem

do tej po ry.

Zo sta ły usta, jesz cze trud niej sze od oczu.

Sze ro kość sze ściu przed nich zę bów po ka zu -

je, gdzie po win ny znaj do wać się ką ci ki warg,

a umiej sco wie nie szpa ry ust jest na jed nej

trze ciej wy so ko ści sie ka cza, ty le że pra wie

nie moż li we jest do kład ne od two rze nie gru -

bo ści mię śni w oko li cach ust. (…) Ta dziew -

czy na mia ła de li kat ne, cien ko wy kro jo ne

ry sy. Usta też mu sia ły być de li kat ne.

Przy le pi łem ostat nie pa ski mo de li ny i de -

li kat nie wy gła dzi łem je pal ca mi.

Le wa stro na twa rzy by ła na gą ko ścią, tyl ko

w oczo do le tkwi ła szkla na so czew ka. Ale pra -

wa po ło wa, po kry ta mo de li no wą skó rą, zo sta -

ła skoń czo na.

By ła pięk na.

Po lik se na.

Na zi fe.

Je zu, ale by łem zmę czo ny! (…)

Usły sza łem kro ki, a po tem głos:

– Czy mo gę przejść? (…)

Pod nio słem gło wę.

– W noc śmier ci Nad ii też tak dłu go pra co -

wa li ście?

Ża den z nich nie od po wie dział. Po wo li

pod cią gną łem no gi. Frank, a za nim Va sif, we -

szli do pra cow ni.

– Co to jest?

Pod pie ra jąc się bu tel ką, dźwi gną łem się

na no gi i po sze dłem za ni mi. Sta li przy sto le

i wpa try wa li się w czasz kę okle jo ną w po ło -

wie mo de li ną.

– Re kon struk cja ry sów twa rzy me to dą pla -

stycz ną. Te raz to się już głów nie ro bi w kom -

pu te rze, ale cza sa mi war to po ćwi czyć, że by

nie wyjść z wpra wy. Czy mo gę ci czymś słu -

żyć, Frank?

– Nie, hm... Nie. (…)

Wzią łem le żą cy na pół ce apa rat, spraw dzi -

łem ba te rie i po chy li łem się nad mo de li no wą

Po lik se ną. Spró bo wa łem naj pierw z fle szem,

a póź niej bez. Po tem wy cią gną łem z ple ca ka

lap to pa i usta wi łem go na za ku rzo nym bla -

cie.

– Show must go on – po wie dzia łem. – Ars
lon ga, vi ta bre vis. I in ne te go ro dza ju pier do -

ły. Zgo dzisz się ze mną, Frank?

Od wró cił się i pod parł pod bo ki. Ko szu la

przy le pia ła mu się do ob wi słe go brzu cha.

– O co ci cho dzi, Ma rio? Ma my mnó stwo

kło po tów, a ty jesz cze wszyst ko utrud niasz.

Wy szcze rzy łem do nie go w uśmie chu

wszyst kie zę by. Się gną łem po bu tel kę i na pi -

łem się.

– Nie spo tka łem się jesz cze z sy tu acją,

żeby ktoś na zwał mor der stwo kło po tem, ale

to re we la cyj ne okre śle nie. Sam bę dę go od

dzi siaj uży wał. Dzię ki! (…)

– Skąd jest ta czasz ka? – spy tał.

– Z wy ko pa lisk.

– Czy cho ciaż je den raz mo żesz mi od po -

wie dzieć nor mal nie?

– Ależ ja ci od po wia dam nor mal nie, Frank.

Czasz ka jest z wy ko pa lisk.

– To jest... – Po licz ki Fran ka za fa lo wa ły. –

To jest ten szkie let...?

Po ki wa łem gło wą.

– Przy wieź li ście go tu taj?

– Prze cież sam się nie te le por to wał.

– Je zu – szep nął. – Je zu.

– Frank, czy na praw dę my ślisz, że to ma

te raz ja kie kol wiek zna cze nie? Chodź, coś ci

po ka żę.

Za mam ro tał coś pod no sem, ale pod szedł

bli żej. Od su ną łem się i zro bi łem mu miej sce,

że by mógł wi dzieć ekran lap to pa. Twarz Na -

zi fe, skle jo na w Pho to sho pie z dwóch po łó -

wek, uśmiech nę ła się do nie go ta jem ni czo.

(…)

– Zna łeś ją? – spy ta łem. – Wi dzia łeś ją już

kie dyś?

Pa trzył jak za hip no ty zo wa ny w ekran, aż

wresz cie zmu sił się, że by ode rwać od nie go

wzrok i spoj rzeć na mnie.

– Nie – od parł. – Nie.

Ob ró cił się na pię cie i szyb ko wy szedł.

Marta Guzowska: Ofiara Polikseny.
Copyright © by Wydawnictwo W.A.B.,
2012, Wydanie I Warszawa 2012, s. 432

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Dziewczyna z modeliny
Frag ment książki Marty Guzowskiej Ofiara Polikseny

Mar ta Gu zow ska
(ur. 1967 r.) jest pra cow ni -
kiem In sty tu tu Ar che olo gii
Uni wer sy te tu War szaw skie -
go i człon kiem mię dzy na ro -
do wej eki py ar che olo gicz nej
ba da ją cej sta no wi sko w Troi.
Oprócz wy ko pa lisk in te re su -
je się li te ra tu rą kry mi nal ną –
na po cząt ku 2011 r. uka za ła
się jej de biu tanc ka po wieść
Ofia ra Po lik se ny. Obec nie
au tor ka pra cu je nad dru gą
czę ścią przy gód an tro po lo -
ga Ma ria Ybla Gło wa Nio be.
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Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 
za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia re dak cyj -
ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo nie od płat -
ne go pu bli ko wa nia li stów. Re dak cja za strze ga so bie
rów nież moż li wość nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko -
wa nych ma te ria łów na wła snej stro nie in ter ne to wej.
Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów i ma te -
ria łów spon so ro wa nych re dak cja nie od po wia da.

Zamówienia na prenumeratę:
Re dak cja Cza so pi sma „Po li cja 997”

ul. Do ma niew ska 36/38, 02-514 War sza wa 12
tel. 22 60-160-86, 22 60-161-26, faks 22 60-168-67

e -ma il: 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 – „Da ma z ła sicz ką” na przy kład, 4 – tu ro dzą się my śli, 8 – for ma cja mun du ro wa, 
12 – wy ją w le sie, 14 – fiń ska lub tu rec ka dla cia ła, 15 – po pu lar ne na zwi sko ro syj skie, 16 – to, co
zo sta je, 17 – wśród jasz czu rek, 19 – smu kłe drze wo li ścia ste, 20 – od mia na wę gla ka mien ne go, 
22 – tu nie gdyś nie jed na straż ni ca, 26 – ja do wi ty wąż, 27 – le karz, któ re go – by wa – się bo imy, 
28 – żoł nierz ba ta lio nu „Zoś ka” i „Pa ra sol”, 32 – sys tem (skrót) iden ty fi ka cji li nii pa pi lar nych, 
33 – kie row ni ca ka pi ta na, 35 – bu dow ni czy słyn nej wie ży, 38 – gor sza niż szóst ka, 39 – ro dzaj 
te le tur nie ju, 40 – tu na pół no cy w 1940 Po la cy wal czy li z Niem ca mi, 41 – kę dzio ry, 42 – swój chwa li
każ da plisz ka, 43 – ta bli ca Men de le je wa nie ma dla nie go ta jem nic, 44 – film dla lu bią cych się bać,
45 – do, re, mi…
Pio no wo: 1 – bliź nia cza sio stra stra chu, 2 – coś nie z na szych cza sów, 3 – trze cia w fa bry ce, 5 – nie -
je den w Two im port fe lu, 6 – ta niec sta ro fran cu ski, 7 – znaw ca ję zy ka i kul tu ry In dii, 8 – cząst ka
prawa, 9 – al pi ni sty – to cze kan, 10 – zdo bią fu tro lam par ta, 11 – sio stra Bal la dy ny, 13 – po trzeb -
ne, by gło so wa nie by ło pra wo moc ne, 18 – krew ny po ką dzie li, 21 – …, dziec ko śpi!, 23 – do wy -
strze li wa nia rac, 24 – fa za Księ ży ca, 25 – tak zwa no Er ne sto Gu eva rę, 26 – bo isko dla Isi, 
27 – w woj sku: star szy, szta bo wy lub star szy szta bo wy, 29 – ma drżą ce li ście, 30 – z Pie tro wem na -
pi sał „Dwa na ście krze seł”, 31 – by wa – uświę ca środ ki, 32 – stan w USA ze sto li cą w Pho enix, 33 – dla
VIP -ów na sta dio nie, 34 – za koń cze nie, 36 – rol nik na Za cho dzie, 37 – Kra kow ska lub Pla ter.

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 22:

(….)   (..….............................)   (........................................)   (..................................)   (....................)
1          2    3    4    5    6    7   8          9    10    11    12    13    14          15    16    17    18    19         20    21    22

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 20 lutego 2012 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 1: „Wielkie rzeczy pomału rosną”. Na gro dę, książki
wydawnictwa literackiego Muza SA, wy lo so wa li: Leszek Frankowski z Wągrowca, Renata Kosmala-
-Kubicka z Jaktorowa, Jan Kruć z Ornety.

KRZYŻÓWKA NR 2
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Będzie rekord! Dzień po XX Finale na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było ponad 

40 milionów złotych. A aukcje jeszcze trwały. 

Nie dość, że rekordowa była tegoroczna ofiarność Polaków, to jeszcze było rekordowo spokojnie. 8 stycznia

Policja odnotowała zaledwie parę incydentów. W 20. roku działalności WOŚP napaści na kwestujących były

sporadyczne. 

Do sukcesu Orkiestry przyczynili się policjanci, którzy od Tatr (gdzie się XX Finał zaczynał) do morza kwestowali i strzegli bezpieczeństwa

tej największej akcji charytatywnej współczesnej Polski. „Policja 997” również ma swój mały wkład: na aukcję przeznaczyliśmy dwa zestawy

redakcyjno-policyjnych upominków oraz dwie roczne prenumeraty miesięcznika. Państwu, którzy je wysoko wylicytowali, serdecznie

dziękujemy w imieniu naszym oraz niemowląt i przyszłych mam, dla których Orkiestra grała w tym roku. 

Redakcja „Policji 997”
P. Ost. 

zdj. archiwum

8 stycznia 2012,
XX Finał WOÂP

Reprezentacja KGP po raz czwarty rozegrała
charytatywny mecz piłki nożnej, by wspomóc Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Policjanci wygrali 3:2
z Reprezentacją Artystów Polskich. Drużynę KGP
poprowadzili do zwycięstwa nadinsp. Adam Maruszczak,
dyrektor CBŚ KGP, i Andrzej Kuczyński (CBŚ KGP). Obaj
panowie, wspólnie z Zygmuntem Chajzerem i Hanną
Śleszyńską, zorganizowali także licytację policyjnych
gadżetów.

zdj. z archiwum A. Kuczyńskiego

Zakopane 

Białystok 

Gorzów Wlkp. 

Wrocław 

Warszawa
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