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Amfa, sole i krokodyl – sukcesy polskich policjantów
w zwalczaniu przestępczości narkotykowej
Musimy przekraczać granice – rozmowa z nadinsp. Adamem
Maruszczakiem, dyrektorem Centralnego Biura Śledczego KGP
Antynarkotykowa prezydencja – zwalczanie produkcji i dystrybucji
narkotyków syntetycznych, w tym dopalaczy, było jednym
z policyjnych priorytetów polskiej prezydencji

.Z NAMI.
Kryminalistyka
CrimeLab, czyli co w technice kryminalistycznej piszczy
– zaproszenie na targi

.TYLKO SŁUŻBA.
Kryminalistyka
Baza DNA – sukces czy niewypał? – realia funkcjonowania
polskiej bazy DNA
Podstawa prawna – jak nie utknąć w gąszczu przepisów

.Z NAMI.
Przestępczość nieletnich
Nasze dzieci – w statystykach policyjnych nie przybywa nieletnich,
rośnie zaś liczba czynów karalnych przez nich popełnianych
Sami zgotowaliśmy im ten los – mówi prof. dr hab Mariusz
Jędrzejko z Zakładu Profilaktyki Społecznej SGGW oraz
Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

.PRAWO.
Ustawa o języku migowym
Czy policjanci będą migali? – ustawa nakłada na Policję nowe
obowiązki wobec osób niesłyszących

zdjęcie na okładce CBŚ

Nie któ re zdję cia w nu me rze lu to wym „Po li cji 997” zo sta ły – z przy czyn tech -
nicz nych, nie za leż nych od re dak cji – wy dru ko wa ne w złej ko lo ry sty ce. Oso by
fo to gra fo wa ne i Czy tel ni ków prze pra sza my. 

Re dak cja 
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Nad insp. Krzysz tof Ga jew ski,
pierw szy za stęp ca 
ko men dan ta głów ne go Po li cji:

– Naj waż niej sze za da nie w pierw -

szym pół ro czu to oczy wi ście
Euro 2012. Ta kiej im pre zy do tąd

w Pol sce nie by ło. Je śli cho dzi o ska lę,

moż na po rów ny wać ją do piel grzy mek

pa pie skich, ale to nie ten cha rak ter

uczest ni ków. Prze ją łem pa łecz kę po

po przed ni ku i kon ty nu uję to, co on

roz po czął. Na 109 dni przed im pre zą

nie wy my śli my ni cze go no we go.

Zresz tą Eu ro 2012 to za da nie nie

tylko dla pre wen cji, ale dla ca łej pol skiej Po li cji. 

Z tym wią że się zmia na, z któ rą wciąż ma my pro blem – zmia na
men tal no ści, po dej ścia: słyn ne 3 ra zy T. Nie któ rzy in ter pre tu ją to

w spo sób, któ re go le piej nie cy tuj my. My ma my umoż li wić za ba wę,

świę to pił ki noż nej, a nie w nim prze szka dzać. I ma my spo wo do wać,

że by uczest ni cy czu li się bez piecz nie. 

Za wsze bę dą eks tre mi zmy. Na sze dzia ła nia ma ją spo wo do wać,

żeby by ło ich jak naj mniej. Je śli w Re dzie ban dy ci na pa dli na dzie ci

re pre zen tu ją ce in ny klub, na szym za da niem jest ich usta lić, za trzy -

mać i wy eli mi no wać z uczest nic twa w ży ciu spor to wym.

Nie je ste śmy pań stwem po li cyj nym, gdzie na każ dej im pre zie, na

każ dym ro gu jest po li cjant. Wszy scy mu szą pa mię tać, że bez pie -
czeń stwo to jest wspól na spra wa. Po zda rze niach w Re dzie czy -

ta łem wy po wie dzi, że ki bi ce nie bę dą do no sić na swo ich ko le gów.

To my śle nie ro dem z mi nio nej epo ki. Mo że trze ba spoj rzeć sze rzej:

czy to do nos, czy dzia ła nie w do brze po ję tym wspól nym in te re sie?

Za czę li śmy kon se kwent nie wy ma gać od or ga ni za to rów im prez ma -

so wych, że by re ali zo wa li swo je obo wiąz ki. Sta now cza po sta wa Po li -

cji do pro wa dzi ła do te go, że na Sta dio nie Na ro do wym nie od był się

mecz o Su per pu char. Nie od był się, bo ktoś nie do peł nił swo ich obo -

wiąz ków. Eks tra kla sa S.A. sa ma okre śli ła wy mo gi, ja kim mu si od po -

wia dać sta dion prze zna czo ny do te go ty pu roz gry wek. To nie Po li cja

wy my śli ła se pa ra cję ki bi ców prze ciw nych dru żyn, to okre śla ją prze -

pi sy Eks tra kla sy. Po li cja jest czę sto sta wia na pod mu rem: or ga -

ni za tor za pla no wał waż ne wy da rze nie, sprze dał bi le ty, ale nie ma

wy ma ga nych ze zwo leń. A cho dzi o to, że by każ dy pro fe sjo nal nie pod -

cho dził do swo ich obo wiąz ków. 

Za le ży nam bar dzo na po dej ściu pro spo łecz nym Po li cji, aby po li -

cjant wie dział, że je go pierw szą ro lą nie jest ka ra nie, ale że by w każ -

dym swo im dzia ła niu miał na uwa dze tro skę o oby wa te la. Że by śmy

in te re so wa li się ludź mi nie tyl ko wte dy, kie dy „pod pa da ją pod pa ra -

graf”. Nie cho dzi o to, że by śmy prze sta li eg ze kwo wać pra wo. Po li -
cjant ma być przy ja zny dla lu dzi, ale kie dy za cho dzi ko niecz ność

in ter wen cji al bo uka ra nia w po stę po wa niu man da to wym, mu si być

kon se kwent ny.

W stra te gii na na stęp ne la ta mu si my za sta no wić się nad mier ni ka -

mi. Uwa żam, że je ste śmy do bi ja ni przez sta ty sty ki, przez mier ni ki.

Sta ty sty ki są po to, by nam po ka zać, ja kie jest śro do wi sko, w któ rym

pra cu je my, rze czy wi stość, któ ra nas ota cza. Ale to nie sta ty sty ka
ma być ce lem na szej pra cy. 

Czy Ko wal skie mu coś mó wi, że wy kry wal ność we wła ma niach

wzro sła o pięć pro cent? Dla nie go waż niej sze jest to, że by wi dział

po li cjan ta na swo im osie dlu i że by ten po li cjant był u nie go nie -

zwłocz nie, je śli zaj dzie ta ka po trze ba. Prze cięt ne go oby wa te la ma ło

in te re su ją na sze wy li czan ki. 

A czy ktoś bie rze pod uwa gę to, jak na na sze wy ni ki wpły wa po stę -

pu ją cy w Eu ro pie kry zys? To jest trud ne do zmie rze nia, więc nikt

tej ko re la cji nie szu ka. Co ro ku ma my być lep si. Tyl ko ja kim kosz -

tem?

wy słu cha ła IF

Nad insp. An drzej Ro ki ta, 
za stęp ca ko men dan ta 
głów ne go Po li cji 
ds. kry mi nal nych:

– Tych spraw jest kil ka i wszyst -

kie są rów nie waż ne, choć wy mie nię

je w pew nej ko lej no ści. 

Po pierw sze – chciał bym pod -
nieść ran gę po li cjan ta li nio we go.

Nie zbęd ny jest do te go wła ści wy

sys tem mo ty wa cyj ny, że by jed nak

był peł ny, ta służ ba mu si być le piej

wy na gra dza na. Po le ma new ru jest tu

na ra zie nie wiel kie, jed nak gdy tyl -

ko po ja wią się no we moż li wo ści fi nan so we zwią za ne z mo der ni za cją

Po li cji w la tach 2013–2015, bę dę się sta rał, aby po wstał ta ki me cha -

nizm wy na gra dza nia, że by naj lep si po li cjan ci z in nych służb chcie li

prze cho dzić do służ by kry mi nal nej. A gdy już tam tra fią, mu szą

chcieć jak naj le piej pra co wać. Pó ki co, na dziś na le ża ło by po pra wić

funk cjo no wa nie te go środ ka mo ty wa cyj ne go, ja kim jest fun dusz pre -

mio wy. To ro la prze ło żo nych i bę dę się te mu przy glą dał. 

Po dru gie – mu si my zmie nić sto su nek do sta ty sty ki. Ona jest

po trzeb na, ale nie mo że słu żyć two rze niu ran kin gów. Sta ty sty ka jest

przydatna do dia gno zo wa nia pro ble mów, do ob ser wo wa nia tren dów

i re ago wa nia na za gro że nia bie żą ce, a co za tym idzie, do od po wied -

nie go dys po no wa nia si ła mi i środ ka mi. Sta ty sty ka wy ko rzy sty wa -

na do two rze nia ran kin gów za wsze nie sie po ku sę, aby nią

ma ni pu lo wać, grać ze sta wie nia mi cyfr. Wła ści wie wy ko rzy sta na sta -

ty sty ka po mo że nam usta wiać hie rar chię waż no ści spraw w za kre sie

bez pie czeń stwa.

I po trze cie – bę dzie my sku piać się na od zy ski wa niu mie nia
utra co ne go w wy ni ku prze stęp stwa, na od bie ra niu prze stęp com ma -

te rial nych efek tów ich dzia ła nia. Chciał bym uspraw nić pra cę Biu ra

Od zy ski wa nia Mie nia. Po li cja nie ma wszyst kich in stru men tów po -

trzeb nych do sku tecz nej pra cy w tym za kre sie, bę dzie my więc sta -

ra li się po sze rzyć wa chlarz ta kich in stru men tów praw nych, jak

na przy kład do stęp do ta jem ni cy ban ko wej i skar bo wej. 
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Co przed nami
Nowych zastępców komendanta głównego Policji zapytaliśmy o to, co jest według nich najważniejsze
na początku ich urzędowania.
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To są za da nia wy ma ga ją ce dzia ła nia dłu go fa lo we go i wie rzę, że uda się je zre ali -

zo wać, choć efekt nie przyj dzie na tych miast. Na to miast za da niem na już, pil nym

i bar dzo waż nym, jest oczy wi ście bez pie czeń stwo pod czas Euro 2012.

Do świad cze nia in nych kra jów po ka zu ją, że pod czas ta kich im prez wzra sta prze -

stęp czość kry mi nal na. Ro bi my wszyst ko, co moż li we, aby nie do pu ścić do prze -

stępstw, eli mi no wać je w za rod ku, za po bie gać. Pro wa dzo ne są ak cje informacyjne

skie ro wa ne na przy kład prze ciw ko kie szon kow com, zor ga ni zo wa ne mu że brac twu,

prze strze ga ją ce przed fał szy wy mi bank no ta mi itp. Dzię ki wzmo żo nym dzia ła niom

ope ra cyj nym mo ni to ru je my gru py prze stęp cze, mo że my prze wi dy wać i szyb ko re -

ago wać, a wie lu prze stęp stwom za po bie gać. Służ ba kry mi nal na ma, po dob nie jak

służ ba pre wen cji, przy go to wa ny ca ły ar se nał sił i środ ków słu żą cych za pew nie niu

bez pie czeń stwa pod czas trwa nia Eu ro 2012.

wysłuchała ELŻ BIE TA SI TEK

Insp. Ar ka diusz Let kie wicz, za stęp ca ko -
men dan ta głów ne go Po li cji ds. lo gi sty ki:

– Spra wa pierw sza to Euro 2012, a zwłasz cza

sys tem łącz no ści i sys tem wspo ma ga nia de cy zji, czy,

jak mó wią in ni, do wo dze nia. Mo gą być one de cy du -

ją ce w za pew nie niu bez pie czeń stwa mi strzostw. 

Dru ga spra wa to zmia na fi lo zo fii za rzą dza nia
lo gi sty ką w Po li cji. Je stem zwo len ni kiem de cen -

tra li za cji i tam, gdzie peł ni łem funk cje kie row ni cze,

sta ra łem się de cen tra li za cję wpro wa dzać. Chcę

prze ka zać na niż sze szcze ble za rzą dza nia więk sze

upraw nie nia, ale też i więk szą od po wie dzial ność.

Ko men dant wo je wódz ki po wi nien być go spo da rzem

nie tyl ko swo je go te re nu, ale i bu dże tu. To on po wi -

nien de cy do wać, co jest dla nie go naj waż niej sze i cze go po trze bu je. Chciał bym też

wpro wa dzić ab so lut ną jaw ność: że by wszy scy wie dzie li, ja ki jest bu dżet, ja kie są

cele i za da nia. Sam de cen tra li za cji nie osią gnę. Mu szą mi po móc ko men dan ci wo -

je wódz cy, a zwłasz cza za stęp cy do spraw lo gi sty ki. Dla te go chcę, by śmy z ni mi stwo -

rzy li ze spół, któ ry przy go tu je pro ce du ry, ja kie na le ży wpro wa dzić. Mu si my usta lić,

w ja ki spo sób bu dżet Po li cji po dzie lić na wo je wódz twa. Trze ba okre ślić, ja ka ma być

ro la ko men dy głów nej i za stęp cy ko men dan ta ds. lo gi sty ki, ja kie za ku py ro bi li by śmy

cen tral nie, a ja kie re ali zo wa li by ko men dan ci wo je wódz cy. Chciał bym, by ko men -

dan ci po wia to wi też mie li swo je wir tu al ne bu dże ty, by by li qu asi -dys po nen ta mi

trze cie go stop nia. Oczy wi ście nie zro bi my te go z dnia na dzień, to bę dzie pro ces.

Przy go tu je my go w tym ro ku, by przy szło rocz nym bu dże tem za rzą dzać już na in nych

za sa dach. 

Zda rza się, że ko men dant wo je wódz ki in for mu je mnie, że w ja kiejś ma łej miej -

sco wo ści jest prze su nię cie ter mi nu re ali za cji ja kie goś za da nia. A prze cież to po wi -

nien być pro blem ko men dan tów po wia to we go i wo je wódz kie go, a nie mój.

Sku pie nie wszyst kie go w jed nym rę ku nie słu ży or ga ni za cji.

Nie chciał bym, że by ktoś uznał, że ne gu ję wszyst ko, co by ło przede mną. Po -

przed ni ko men dant miał trud ną sy tu ację, mu siał ra to wać bu dżet, bo by ły dra stycz -

ne cię cia. Te raz – wy da je mi się – po win no być już le piej. Lek ko nie bę dzie

– te go rocz ny bu dżet był przy go to wy wa ny w po ło wie ubie głe go ro ku, od kąd pa li wo

na przy kład znacz nie zdro ża ło. 

Ana li zu ję sy tu ację, któ rą za sta łem, i ocze ki wa nia: co ma my do zro bie nia, czym

po win ni śmy dys po no wać, jak po li cjan ci po win ni być wy na gra dza ni i tak da lej. 

Na spo tka niach z mi ni strem pod kre ślam, że – w ra mach przy go to wań do bu dże -

tu za da nio we go – aby Po li cja mo gła re ali zo wać na kre ślo ne ce le, po win na mieć sto -

sow ne środ ki. Bez pie czeń stwo kosz tu je. Je że li ma my świad czyć usłu gi

na naj wyż szym po zio mie, a do te go zmie rza my, to nie sie to za so bą okre ślo ne kosz -

ty. Tam, gdzie jest to moż li we, bę dzie my oszczę dza li. Wiem jed nak, że w na szych

wszyst kich dzia ła niach mu si gó ro wać roz są dek.

wy słu cha ła IF

zdjęcia An drzej Mi tu ra
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Dawno już nie było w Policji takich zmian
wśród komendantów wojewódzkich, 
jak w lutym br. – na dotychczasowych
stanowiskach pozostało zaledwie trzech z nich
(stan z 20 lutego 2012 r.). I tak komendami
wojewódzkimi oraz stołeczną kierują obecnie:

KWP w Białymstoku 
insp. Sławomir Mierzwa (wcześniej szef KWP

w Olsztynie)

KWP w Gdańsku
insp. Wojciech Sobczak (wcześniej I zastępca

KWP w Gdańsku)

KWP w Gorzowie Wielkopolskim 
insp. Ryszard Wiśniewski (wcześniej szef KMP

w Łodzi)

KWP w Katowicach
nadinsp. Dariusz Działo (wcześniej szef KWP

w Lublinie)

KWP w Kielcach
insp. Jarosław Szymczyk (wcześniej I zastępca

KWP w Katowicach)

KWP w Krakowie
insp. Mariusz Dąbek (wcześniej I zastępca

KWP w Krakowie)

KWP w Lublinie
insp. Igor Parfieniuk (wcześniej szef KWP 

w Białymstoku)

KWP w Łodzi
insp. Dariusz Banachowicz (wcześniej zastępca

KWP w Łodzi)

KWP w Olsztynie
nadinsp. Józef Gdański (wcześniej szef KWP 

w Rzeszowie)

KWP w Opolu
nadinsp. Leszek Marzec (wcześniej szef KWP

w Gorzowie Wlkp.)

KWP z siedzibą w Radomiu
mł. insp. Rafał Batkowski (wcześniej 

I zastępca KWP z siedzibą w Radomiu)

KWP w Rzeszowie
insp. Zdzisław Stopczyk (wcześniej zastępca

KWP w Łodzi)

KWP we Wrocławiu
nadinsp. Dariusz Biel (wcześniej szef KWP 

w Katowicach)

KSP
nadinsp. Mirosław Schossler (wcześniej 

szef KWP w Kielcach)

Na dotychczasowych stanowiskach
komendantów wojewódzkich pozostali:

KWP w Bydgoszczy 
insp. Wojciech Ołdyński  

KWP w Poznaniu
insp. Krzysztof Jarosz 

KWP w Szczecinie
nadinsp. Wojciech Olbryś  
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Orzeczenie TK

„Znacz na ilość” 
nar ko ty ków –
prze pis kon sty tu cyj ny

Try bu nał Kon sty tu cyj ny orzekł, że

prze pi sy do ty czą ce kar za po sia da nie

i han del „znacz ną ilo ścią” nar ko ty ków są

zgod ne z kon sty tu cją, a in ter pre ta cja 

te go po ję cia za le ży każ do ra zo wo od kon -

kret ne go przy pad ku. 

Za po sia da nie „znacz nej ilo ści” nar ko -

ty ków gro zi ka ra do 10 lat, a za jej wpro wa -

dza nie do ob ro tu – 12 lat po zba wie nia

wol no ści.

Py ta nie w spra wie zgod no ści prze pi sów

usta wy o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii

z kon sty tu cją za dał TK je den z kra kow -

skich są dów re jo no wych, ar gu men tu jąc,

że po ję cie „znacz nej ilo ści sub stan cji bez

od nie sie nia do ja kich kol wiek kry te riów

po zwa la ją cych na usta le nie tej ilo ści jest

wy ra zem nie do sta tecz nej tro ski usta wo -

daw cy o pod mio to we trak to wa nie ad re sa -

tów pra wa”.

TK nie po dzie lił tej opi nii, przy po mi -

na jąc m.in., że we dług orzecz nic twa Są du

Naj wyż sze go „znacz na ilość” nar ko ty ków

to ilość wy star cza ją ca do „jed no ra zo we go

odu rze nia się co naj mniej kil ku dzie się ciu

osób”. TK stwier dził rów nież, że obo wią -

zek jed no znacz no ści prze pi sów nie wy -

klu cza po słu gi wa nia się w nich zwro ta mi

nie do okre ślo ny mi, a w tym przy pad ku po -

ję cie „znacz nej ilo ści” od da je „ca łe bo gac -

two sy tu acji, z ja ki mi sąd mo że mieć

do czy nie nia”.

PK

Za bój stwo An drze ja Stru ja 

Wyroki prawomocne
Sąd Naj wyż szy od da lił ka sa cje obu ska -

za nych za za bój stwo war szaw skie go po li -

cjan ta An drze ja Stru ja. Wy ro ki: 25 lat

po zba wie nia wol no ści dla Ma te usza N.

i 15 lat wię zie nia dla Pio tra R., są pra wo -

moc ne. Sąd Naj wyż szy uznał, że usta le -

nia są dów I i II in stan cji by ły „roz sąd ne

i zgod ne z za sa da mi pra wi dło we go ro zu -

mo wa nia”. 42-let ni An drzej Struj zo stał

za bi ty no żem na war szaw skim przy stanku

tram wa jo wym 10 lu te go 2010 r. po tym,

kie dy w cza sie urlo pu in ter we nio wał wo -

bec mło dych ban dy tów, któ rzy w okno

tram wa ju rzu ci li kosz na śmieci.

IF
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Na ra da rocz na 2012
Pierw sza na ra da rocz na ka dry kie row ni czej Po li cji pod no wym kie row nic twem od by ła się
w War sza wie w dniach 16–17 lu te go.

Go ść mi by li mi ni ster spraw we wnętrz nych Ja cek Ci choc ki, wi ce mi ni ster Mi chał De skur

i dy rek tor De par ta men tu Ana liz i Nad zo ru MSW Ja cek Za lew ski. 

Nie zre la cjo nu je my wie lo go dzin nych ob rad, za sy gna li zu je my je dy nie ich do mi nu ją ce 

te ma ty. 

BA DA NIA
Nad in spek tor Ma rek Dzia ło szyń ski przed sta wił no wych ko men dan tów wo je wódz kich i za -

pre zen to wał wy ni ki ba dań spo łecz nych do ty czą cych Po li cji (CBOS, sa tys fak cja z pra cy/służ -

by w Po li cji, prze ło żo ny  – pod wład ny). Uwa dze ko men dan tów wo je wódz kich szef Po li cji

po le cił ba da nia do ty czą ce za gro żeń przed Eu ro 2012. – Chciał bym, by te ba da nia sta ły się

w jed nost kach Po li cji zna ne – mó wił nad insp. Dzia ło szyń ski. W kwiet niu i ma ju 2011 r. w „Po -

li cji 997” pu bli ko wa li śmy ich wy ni ki opra co wa ne przez so cjo lo gów z Wy dzia łu Ana liz Ga bi -

ne tu KGP (lin ki po ni żej). 

ZA DA NIA
Wśród naj waż niej szych za dań na rok 2012 ko men dant wy mie nił za pew nie nie bez pie czeń -

stwa pod czas Eu ro 2012. Przed mi strzo stwa mi ma obo wią zy wać za sa da ze ro to le ran cji dla na -

ru szeń pra wa przez uczest ni ków im prez ma so wych. 

Spra wą pierw szo rzęd ną jest przy go to wa nie Po li cji do zmia ny za sad eme ry tal nych. – Dys -

ku sja na ten te mat trwa już bar dzo dłu go i pro szę o jak naj szyb sze wy pra co wa nie uzgod nio -

ne go sta no wi ska wo bec zmian sys te mu eme ry tal ne go, któ re są nie uchron ne – z tym ape lem

ko men dant zwró cił się do ka dry kie row ni czej Po li cji i przed sta wi cie li związ ków za wo do wych. 

Kie row nic two Po li cji za po wia da prze gląd prze pi sów i pro ce dur zwią za nych z po szu ki wa -

niem osób za gi nio nych i iden ty fi ka cją osób o nie usta lo nej toż sa mo ści. – Nic nie za stą pi jed -

nak ludz kiej wraż li wo ści po li cjan tów, któ rzy się ta ki mi spra wa mi zaj mu ją – przy po mniał

ko men dant. 

Za koń czył pra ce ze spół po li cyj no -pro ku ra tor ski z udzia łem przed sta wi cie li Agen cji Bez -

pie czeń stwa We wnętrz ne go, któ ry wy pra co wy wał pro ce du ry do ty czą ce po rwań. Mają być

przeprowadzane wspól ne szko lenia dla po li cjan tów i pro ku ra to rów. 

STRA TE GIA
W tym ro ku Po li cja bę dzie okre śla ła stra te gię na la ta 2013–2015. Ko men dant głów ny po -

wo łał ze spół opi nio daw czo -do rad czy do spraw stra te gii Po li cji, któ ry prze ana li zu je obec ny

sys tem pla no wa nia stra te gicz ne go, spra woz daw czo ści i oce ny pra cy Po li cji. O opi nie bę dą też

py ta ni ko men dan ci.

Mier ni ki ma ją być zwe ry fi ko wa ne pod wzglę dem ade kwat no ści i obiek ty wi zmu. 

Ko men dant wska zał trzy ce le dłu go ter mi no we. Pierw szy to służ ba lu dziom: roz po zna wa -

nie ocze ki wań spo łecz nych, dy na micz ne re ago wa nie na nie, dba nie o wi ze ru nek Po li cji, współ -

pra ca ze spo łecz no ścia mi lo kal ny mi. Cel dru gi to po li cjant li nio wy: kom pe tent ny, otwar ty,

do brze zmo ty wo wa ny, wy po sa żo ny i upo sa żo ny. Trze ci cel to or ga ni za cja Po li cji: struk tu ry,

ka dry, fi nan se, pra wo. 

Pod czas na ra dy mó wio no rów nież o:

– fi nan so wa niu usług zdro wot nych – trwa ją pra ce kon cep cyj ne nad tym, by za cie śnić współ -

pra cę z MSW w tej spra wie;

– pro mo cji Po li cji, któ ra ma po le gać mię dzy in ny mi na udzia le po li cjan tów w de ba tach lo -

kal nych;

– pro mo wa niu przed Eu ro 2012 do bre go, kul tu ral ne go ki bi co wa nia wspól nie ze zna ny mi

oso ba mi ze śro do wi ska spor to we go. 

Nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski za po wie dział kon ty nu owa nie współ pra cy z Ra dą Kon sul ta -

cyj ną Ko men dan ta Głów ne go Po li cji oraz po wo ła nie ze spo łu eks perc kie go, zło żo ne go z po li -

cjan tów, któ rzy prze szli już w stan spo czyn ku.

oprac. IF

http://ga ze ta.po li cja.pl/por tal/997/1131/65458/Bez pie czen stwo_pod czas_Eu ro_2012_kwie cien_2011.html

http://ga ze ta.po li cja.pl/por tal/997/1131/65446/Wi ze ru nek_ki bi ca_maj_2011.html
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Prze ło żo ny – pod wład ny

Re la cje nie co lep sze
Re la cje prze ło żo ny – pod wład ny po raz trze ci

zo sta ły w Po li cji zba da ne w stycz niu 2012 ro ku.

W an kie cie po li cjan ci i pra cow ni cy Po li cji oce -

nia li spo so by ko mu ni ka cji, umie jęt no ści in ter -

per so nal ne, styl kie ro wa nia i mo ty wo wa nie

pra cow ni ków.

Ana li za otrzy ma nych od po wie dzi po ka zu je,

że re la cje ba da nych z bez po śred ni mi prze ło żo -

ny mi nie co się po pra wi ły, bo choć dla trzech

czwar tych an kie to wa nych nie ule gły zmia nie,

to w oce nie 20 proc. są lep sze niż po przed nio. 

Więk szość an kie to wa nych do brze oce nia

swo ich prze ło żo nych, choć we wszyst kich ba -

da nych aspek tach prze wa ga ocen po zy tyw nych

nad ne ga tyw ny mi i obo jęt ny mi nie jest du ża.

Naj le piej – 65 proc. wska zań, ba da ni oce nia ją

spo sób, w ja ki prze ło żo ny od no si się do pod -

wład nych. Nie co mniej, bo 61 proc., okre śli ło

swo je go prze ło żo ne go w kon tak tach z pod -

wład ny mi ja ko po moc ne go i rze czo we go. Je dy -

nie po zy tyw ny wpływ prze ło żo nych na at mos fe -
rę ze spo łu, w któ rym pra cu ję nie uzy skał

po twier dze nia przy naj mniej po ło wy an kie to -

wa nych. 

Ba da nia po ka zu ją też, że ko mu ni ka cja we -

wnętrz na w Po li cji, choć dzia ła pra wi dło wo, na -

dal mo że po pra wiać swo ją sku tecz ność. Ta

po pra wa po win na ob jąć 25 proc. an kie to wa -

nych, do któ rych in for ma cje waż ne z punk tu

wi dze nia wy ko ny wa nia za dań służ bo wych do -

cie ra ją z opóź nie niem, oraz 15 proc., do któ -

rych nie do cie ra ją wca le. 

Ba da nie zo sta ło prze pro wa dzo ne w stycz -

niu 2012 ro ku we wszyst kich ko men dach 

wo je wódz kich/KSP oraz wy lo so wa nych ko -

men dach miej skich, re jo no wych, po wia to wych

i ko mi sa ria tach Po li cji. Na rzę dziem

za sto so wa nym przy re ali za cji ba da -

nia by ła an kie ta in ter ne to wa. 

W ba da niu wzię ło udział 1013 po li -

cjan tów i pra cow ni ków Po li cji. 

Pró ba zo sta ła do bra na w spo sób lo -

so wo -kwo to wy i jest re pre zen ta -

tyw na ze wzglę du na ro dzaj służ by

i wiel kość jed nost ki. An kie tę przy -

go to wał i prze pro wa dził st. asp.

Woj ciech Ku lig z Ko men dy Wo je -

wódz kiej Po li cji w Rze szo wie

przy współ pra cy Ze spo łu Ko mu ni -

ka cji We wnętrz nej Ga bi ne tu KGP.

Wy ni ki an kiet opra co wał Wy dział Ana liz Ga bi -

ne tu KGP. 

Ca ło ścio we opra co wa nie ba dań moż na zna -

leźć na na szej stro nie in ter ne to wej: 

www.ga ze ta.po li cja.pl

KK

Dopalacze
do doprecyzowania

Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w War sza wie

orzekł, że Głów ny In spek tor Sa ni tar ny miał pra wo

na ka zać za mknię cie skle pów z tzw. do pa la cza mi,

ale po wi nien póź niej spre cy zo wać, czy rze czy wi -

ście sub stan cje te za gra ża ją ży ciu i zdro wiu.

Je śli GIS nie zdo ła udo wod nić szko dli wo ści

tzw. do pa la czy, wła ści cie le za mknię tych skle pów

bę dą mo gli do ma gać się przy zna nia od szko do wań.

Na dro gę są do wą wy stą pi ło już dwo je sprze daw -

ców – Ka ro li na Z. i Da riusz K., któ rzy ar gu men -

to wa li, że de cy zja GIS z 2 paź dzier ni ka 2010 ro ku,

na ka zu ją ca za mknię cie skle pów, za wie ra ła bra ki

for mal ne.

Sto łecz ny WSA uznał, że wy da nie te go ro dza ju

de cy zji przez GIS by ło zgod ne z usta wą o pań -

stwo wej in spek cji sa ni tar nej, któ ra na kła da

na Głów ne go In spek to ra Sa ni tar ne go obo wią zek

re ago wa nia na wet w sy tu acjach je dy nie hi po te -

tycz ne go za gro że nia zdro wia. Urząd mu si jed nak

póź niej udo wod nić, że da na sub stan cja jest szko -

dli wa dla zdro wia i by ła w sprze da ży w skle pie,

któ re go za mknię cie na stą pi ło na pod sta wie de cy -

zji GIS.

W paź dzier ni ku 2010 ro ku na pod sta wie 

de cy zji GIS za mknię to w Pol sce 1378 skle pów

z do pa la cza mi. O tych sub stan cjach pi sze my

na stro nach 12–16.

PK 

Uwaga Czytelnicy! Przypominamy – bieżące informacje zamieszczamy w „Aktualnościach” na www.gazeta.policja.pl
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Emerytury – w oczekiwaniu na konferencję uzgodnieniową
Za koń czy ły się kon sul ta cje spo łecz ne pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy o za opa trze niu eme ry -
tal nym żoł nie rzy za wo do wych oraz ich ro dzin, usta wy o za opa trze niu eme ry tal nym funk cjo na riu -
szy Po li cji, Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, Agen cji Wy wia du, Służ by Kontr wy wia du
Woj sko we go, Służ by Wy wia du Woj sko we go, Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go, Stra ży Gra -
nicz nej, Biu ra Ochro ny Rzą du, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i Służ by Wię zien nej oraz ich ro dzin
oraz nie któ rych in nych ustaw.

Do MSW wpły nę ło po nad 260 uwag do pro jek tu. Mun du ro wi związ kow cy cze ka ją na kon fe -

ren cję uzgod nie nio wą po kon sul ta cjach. 21 lu te go MSW po in for mo wa ło, że spo tka nie mi ni -

stra Jac ka Ci choc kie go z przed sta wi cie la mi związ ków za wo do wych służb mun du ro wych

pla no wa ne jest na pierw szą po ło wę mar ca. Przed tym spo tka niem ma się od być kon fe ren cja

uzgod nie nio wa.

Pro jekt rzą do wy prze wi du je, że funk cjo na riu sze mo gli by prze cho dzić na eme ry tu rę po osią -

gnię ciu 25 lat sta żu (obec nie 15 lat) i wie ku 55 lat. Fe de ra cja Związ ków Za wo do wych Służb

Mun du ro wych nie go dzi się na ta ką gra ni cę wie ku, uzna jąc, że pra wo do eme ry tu ry po win no

przy słu gi wać po osią gnię ciu 50 lat.

Spor ną kwe stią po zo sta je też spo sób na li cza nia eme ry tu ry. Stro na rzą do wa chce, by wy li cza no

ją ja ko śred nią z trzech wy bra nych przez funk cjo na riu sza lat. Związ kow cy optu ją za do tych cza -

so wym roz wią za niem, tj. wy li cza niem eme ry tu ry na pod sta wie ostat niej pen sji.

Do sys te mu za opa trze nia eme ry tal ne go służb mun du ro wych chcą zostać włączeni funk cjo na -

riu sze Służby Cel nej.

PK

Jak nas wi dzą...
Opa no wa nie wie dzy z za kre su ce re mo nia -

łu i pro to ko łu dy plo ma tycz ne go da je swo bo -

dę i na tu ral ność za cho wań w sy tu acjach

za wo do wych za rów no o cha rak te rze ofi cjal -

nym, jak i nie ofi cjal nym. O za sa dach 

zwią za nych z ce re mo nia łem po li cyj nym 

„Po li cja 997” pi sa ła w ostat nich 12 nu me -

rach. Do Ga bi ne tu Ko men dan ta Głów ne go

Po li cji do cie ra ły licz ne gło sy po li cjan tów

z kra ju, by kon ty nu ować cykl, po sze rza jąc go

o za sa dy pro to ko łu dy plo ma tycz ne go. 

W naj bliż szych nu me rach „Po li cji 997”

przed sta wi my więc za sa dy: pre ce den cji i

hie rar chicz no ści, ty tu ło wa nia, ety kie ty urzęd -

ni czej, sa vo ir -vi vre’u w ko mu ni ka cji in ter per -

so nal nej, a tak że or ga ni za cję spo tkań.

Kon sul tan tem cy klu bę dzie szef pro to ko łu

dy plo ma tycz ne go Mi ni ster stwa Spraw Za gra -

nicz nych.

Za chę cam do zgła sza nia pod ad re sem

e-mail: sekzp@policja.gov.pl te ma tów, któ re

naj bar dziej Pań stwa in te re su ją.

pod insp. AN NA KUŹ NIA
radca Zespołu Promocji Bezpieczeństwa

Publicznego Gabinetu KGP

Jak oceniasz atmosferę współpracy w swoim zespole 
z bezpośrednim przełożonym? (proc.)
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P rzez la ta naj czę ściej pod ra bia ny mi pie -

niędz mi by ły do la ry ame ry kań skie.

Każ de go ro ku kil ka dzie siąt mi lio nów

do la rów fał szo wa no w Sta nach Zjed no czo -

nych, a jesz cze wię cej po za ich gra ni ca mi.

Wy twór nie fał szy wych do la rów wciąż wy kry -

wa ne są przez po li cję w kil ku dzie się ciu kra -

jach Eu ro py, Azji, Ame ry ki Po łu dnio wej,

a na wet Afry ki. 

Od chwi li wpro wa dze nia no wej wa lu ty

w Eu ro pie po pyt na do la ry znacz nie zma lał,

co spo wo do wa ło, że rów nież fał sze rze, przy -

naj mniej w tej czę ści świa ta, bar dziej za in te -

re so wa ni są pod ra bia niem eu ro. 

TE RAZ EU RO!
Eu ro wpro wa dzo no do obie gu w 12 kra jach

eu ro pej skich 1 stycz nia 2002 ro ku. I już la -

tem te go sa me go ro ku nie miec ka po li cja

ujaw ni ła pierw sze fał szyw ki. By ły to fal sy fi -

ka ty bank no tów o no mi na le 50 eu ro. Ślad

pro wa dził do Pol ski. Nie miec ka po li cja za

po śred nic twem ofi ce ra łącz ni ko we go Jerzego

Stań czy ka zwró ci ła się do pol skich ko le gów

o po moc. 

– To by ła mo ja pierw sza spra wa te go ty pu

– mó wi pod insp. Ro bert Ne ste ro wicz, eks -

pert od spraw fał szerstw pie nię dzy z ze spo -

łu ds. zwal cza nia fał szerstw pie nię dzy CBŚ.

– Żmud ne ana li zo wa nie wszyst kich baz da -

nych po zwo li ło usta lić, że dys try bu to rzy fał -

szy wych eu ro po cho dzą z Pol ski i że tu

rów nież od by wa się pro duk cja.

W lu tym 2003 ro ku pol ska Po li cja od nio sła

pierw szy suk ces. Roz bi ta zo sta ła gru pa prze -

stęp cza – za trzy ma no dwóch dys try bu to rów

i ku rie ra, na stęp ne go dnia dwóch fał sze rzy,

a w ma łej wsi ko ło Ra dzy mi na pod War sza -

wą zli kwi do wa no wy twór nię fał szy wych

bank no tów eu ro. Funk cjo na riu sze Wy dzia łu

Kry mi nal ne go KSP za bez pie czy li wte dy

urzą dze nia sta no wią ce kom plet ną li nię pro -

duk cyj ną, po nad 2000 sztuk fał szy wych

bank no tów o no mi na le 50 eu ro go to wych

do wpro wa dze nia do obie gu, 4500 sztuk ta -

kich sa mych bank no tów w nie po cię tych jesz -

cze ar ku szach, a tak że bank no ty 100 i 200

eu ro w róż nych sta diach pro duk cji. 

By ła to pierw sza w Eu ro pie li kwi da cja wy -

twór ni fał szy wych bank no tów eu ro. 

SPE CJAL NA GRU PA 
– Na ro dził się wte dy po mysł, że by w ra mach

CBŚ stwo rzyć ze spół, któ ry bę dzie się zaj -

mo wał tyl ko spra wa mi fał szerstw pie nię dzy,

prze wi dy wa li śmy bo wiem, że pro blem bę -

dzie na ra stał – wspo mi na Ne ste ro wicz.

– W 2004 ro ku po wstał ze spół do wal ki

z fał szer stwa mi pie nię dzy prze nie sio ny czę -

ścio wo z ów cze sne go Biu ra Służ by Kry mi nal -

nej do CBŚ. To po zwo li ło nam uzy skać ran gę

ze spo łu cen tral ne go oraz pro wa dzić dzia ła -

nia na te re nie ca łe go kra ju. W ko men dach

wo je wódz kich wy zna czo no na pod sta wie po -

le ce nia ko men dan ta głów ne go Po li cji ko or -

dy na to rów do tej te ma ty ki i w ten spo sób

wie dza o fał szer stwach pie nię dzy za czę ła

spły wać w jed no miej sce, co bar dzo uspraw -

ni ło na szą pra cę. 

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY Przeciw fałszerzom POLICJA 997       marzec 2012 r.8

Uratowane 
miliony

Wielkie masowe imprezy
o międzynarodowym zasięgu,
a do takich należeć będzie
Euro 2012, są doskonałą
okazją do puszczania w obieg
fałszywych banknotów. 
– Wiemy o tym, dlatego
Centralne Biuro Śledcze
podejmuje intensywne
działania zmierzające
do wykrywania i likwidowania
wytwórni fałszywych pieniędzy
– mówi zastępca dyrektora
CBŚ mł. insp. Zbigniew Maj. 
– Ale nie poprzestajemy
na eliminowaniu z rynku
falsyfikatów, prowadzimy też
kampanię prewencyjną, ucząc,
jak się zachować w razie
otrzymania podejrzanego
banknotu. Akcja
prowadzona jest zarówno
wśród mieszkańców miast,
zwłaszcza tych, w których
odbywać się będą rozgrywki,
jak również wśród policjantów
służb prewencyjnych. 
Dla mieszkańców Warszawy,
Wrocławia, Poznania, Gdańska
i Krakowa przygotowano
ponad 10 000 ulotek
dotyczących banknotów euro
i tyleż samo dotyczących
naszej rodzimej waluty.
8000 ulotek trafi do
mieszkańców innych miast.
Będą one dostępne w rejonach
turystycznych, w punktach
handlowych, w hotelach,
w środkach komunikacji 
miejskiej itd.

Polscy fałszerze banknotów mają opinię jednych z najlepszych na świecie.
Na szczęście przeciwko genialnym fałszerzom pracują równie genialni
policjanci. I odnoszą sukcesy.

Zielona Góra – Ponad ćwierć miliona euro
znaleziono w reklamówce schowanej pod
siedzeniem w samochodzie dystrybutora
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W 2006 r. ze spół po now nie prze nie sio no

do Biu ra Kry mi nal ne go KGP, by w 2008 znów

wró cił do CBŚ. Te za wi ro wa nia or ga ni za cyj -

ne utrud nia ły pra cę po li cjan tom, ale na

szczę ście nie mia ły wpły wu na jej ja kość. 

Od no si li bo wiem ko lej ne suk ce sy, od spraw

drob niej szych, ta kich jak za trzy ma nie osób

wpro wa dza ją cych do obie gu fał szy we zło tów -

ki, po wiel kie ak cje li kwi do wa nia praw dzi -

wych fa bryk pie nię dzy, pro du ku ją cych

bank no ty o war to ści idą cej w mi lio ny.

Jed ną z więk szych spraw by ło za trzy ma nie

w 2005 ro ku przez po li cjan tów CBŚ w Ło dzi

zor ga ni zo wa nej gru py prze stęp czej zaj mu ją -

cej się pro duk cją i dys try bu cją wy so kiej kla -

sy fał szy wych eu ro o no mi na łach 50 i 100.

Gru pa skła da ją ca się z kil ku na stu osób na ro -

do wo ści rom skiej wpro wa dza ła je do obie gu

na te re nie Au strii i Nie miec. 

W tym sa mym ro ku funk cjo na riu sze CBŚ

w Po zna niu za trzy ma li wła ści cie la za kła du

gra wer skie go, w któ rym to za kła dzie ujaw ni li

dwa kom ple ty ma tryc do pro duk cji mo net

o no mi na le 2 eu ro oraz pol skich mo net 

5-zło to wych. Zna le zio no 30 000 wy cię tych

krąż ków przy go to wa nych do pro duk cji. Wy -

twór nię uda ło się więc zli kwi do wać jesz cze

na eta pie przy go to wy wa nia do pro duk cji

i wy ko na nia pierw szych pró bek.

PO LI CYJ NE OPE RA CJE
War tość fał szy wych bank no tów, któ re dzię ki

pra cy po li cjan tów nie zo sta ły wpro wa dzo ne

do obie gu go spo dar cze go, moż na li czyć

w mi lio ny. Za rów no w zło tych, jak i w eu ro.

Li kwi do wa ne przez po li cjan tów fa brycz ki

pie nię dzy by ły na co raz wyż szym po zio mie

tech nicz nym. Tak by ło w 2006 ro ku w Le gni cy,

gdzie funk cjo na riu sze CBŚ zli kwi do wa li wy -

twór nię w mo men cie, gdy na wiel ką ska lę roz -

po czę ła pro duk cję do sko na łej ja ko ści fał szy wek

eu ro. Pro du ko wa no tu tak że bank no ty 100-do -

la ro we, wpro wa dza ne na ry nek w Sta nach Zjed -

no czo nych, Tur cji i Egip cie, któ re zo sta ły

oce nio ne przez fa chow ców ja ko jed ne z naj do -

sko nal szych fal sy fi ka tów na świe cie.

Naj więk szą ope ra cję o cha rak te rze mię -

dzy na ro do wym prze ciw ko dys try bu to rom

fal sy fi ka tów eu ro prze pro wa dzi ło Cen tral ne

Biu ro Śled cze we współ pra cy z po li cja mi eu -

ro pej ski mi w 2009 ro ku. W ope ra cji no szą cej

kryp to nim „Most” za trzy ma no 108 osób pro -

wa dzą cych dzia łal ność prze stęp czą na te re -

nie Włoch, Nie miec, Hisz pa nii, Au strii,

Sło wa cji, Nor we gii, Fin lan dii i Pol ski. Stra ty

spo wo do wa ne dzia łal no ścią tej gru py sza co -

wa no na co naj mniej mi lion eu ro. Przy re ali -

za cji tej spra wy usta lo no po wią za nia pol skiej

gru py prze stęp czej z wło ską ca mor rą.

Kil ka mie się cy póź niej w Skar ży sku -Ka -

mien nej po li cjan ci CBŚ ujaw ni li ko lej ną wy -

twór nię fał szy wych bank no tów, znaj du jąc

w niej go to wą li nię do pro duk cji 100-zło tó -

wek oraz po nad 4000 go to wych fał szy wek,

a tak że kom po nen ty do pro duk cji bank no tów

o no mi na le 50 eu ro. Po raz pierw szy w li kwi -

do wa nej wy twór ni zna le zio no tak że 2 sztu ki

bro ni pal nej i kil ka ty się cy sztuk amu ni cji. 

Ko lej ną fa brycz kę bank no tów zli kwi do wa li

w kwiet niu 2010 roku funk cjo na riu sze CBŚ

w Zie lo nej Gó rze, unie moż li wia jąc wpro wa -

dze nie do obie gu fał szy wek eu ro war to ści

ćwierć mi lio na eu ro.

Gło śną spra wą by ło w paź dzier ni ku 2011

ro ku zli kwi do wa nie wy twór ni fał szy wych

pie nię dzy i do ku men tów w Otwoc ku

pod War sza wą.

Naj pierw za trzy ma no głów ne go fał sze rza.

Po li cjan ci CBŚ in for ma cje o nim zbie ra li

od daw na. Za trzy ma ny 65-let ni fał szerz miał

przy so bie fał szy wy do wód oso bi sty z da ny mi

ko bie ty. 

3 paź dzier ni ka o 20.30 po li cjan ci we szli

na te ren po se sji w Otwoc ku. Wi dzie li, że fał -

szerz tam pra co wał. Wy twór nia, umiesz czo na

w nie po zor nym bu dyn ku go spo dar czym,

przy bu dów ce nie wi docz nej od stro ny uli cy,

by ła wy po sa żo na w wy so kiej ja ko ści urzą dze -

nia po li gra ficz ne. Pro du ko wa no na nich, jak

się oka za ło, do ku men ty toż sa mo ści, w tym

pasz por ty ame ry kań skie, ka na dyj skie, au -

striac kie, bel gĳ skie i pol skie, oraz pra wa jaz -

dy i do wo dy re je stra cyj ne, a tak że bank no ty

eu ro. Po li cjan ci za trzy ma li wła ści cie la po se -

sji, u któ re go w do mu zna le zio no rów nież

nie le gal ną broń i amu ni cję. Za trzy ma nym

pro ku ra tor po sta wił za rzu ty pro duk cji i przy -

go to wa nia do pro duk cji fał szy wych bank no -

tów (tj. o czyn z art. 310 par. 1 k.k. i 310

par. 4 k.k.), fał sze rzo wi do dat ko wo za rzut

o pod ra bia nie do ku men tów (art. 270 par. 1

k.k.), a wła ści cie lo wi po se sji do dat ko wo

o nie le gal ne po sia da nie bro ni. 

Wy pro du ko wa li oni w su mie po nad 8700

bank no tów o no mi na le 50 eu ro i po nad 500

bank no tów o no mi na le 500 eu ro oraz przy -

go to wy wa li się do pro duk cji na stęp nych.

Śledz two w tej spra wie trwa. 

Pod ko niec ro ku 2011 funk cjo na riu sze

z KPP w Ol ku szu (woj. ma ło pol skie), za trzy -

ma li trzy ko bie ty, któ re wpro wa dzi ły do obie -

gu fał szy we bank no ty o no mi na le 100 zł.

Wkrót ce w wy ni ku prze pro wa dzo nych czyn -

no ści za trzy ma li męż czy znę po dej rze wa ne go

o wy twa rza nie fal sy fi ka tów oraz za bez pie czy li

pa kiet ar ku szy z fal sy fi ka ta mi bank no tów

o no mi na le 100 zł. Męż czy zna ten w prze szło -

ści był już ka ra ny za fał szo wa nie pie nię dzy.

marzec 2012 r.       POLICJA 997 Przeciw fałszerzom  STRZAŁ OSTRZEGAWCZY 9

Po li cjant po wi nien

Pod czas in ter wen cji zwią za nej z ujaw nie niem po dej rza nie wy glą da ją ce go bank no tu
po li cjant po wi nien: 
4 Spraw dzić ele men ty za bez pie cza ją ce po dej rza nie wy glą da ją cy bank not, aby

upew nić się, czy jest on fal sy fi ka tem. 
4 Usta lić per so na lia wszyst kich osób uczest ni czą cych w zda rze niu.
4 Zwró cić szcze gól ną uwa gę na fakt, czy bank no tem o du żym no mi na le pła co no

za drob ny za kup.
4 Usta lić, czy oso ba do ko nu ją ca za ku pu po dej rza nym bank no tem mo że mieć

przy so bie in ne po ten cjal ne fal sy fi ka ty.
4 Spy tać o po cho dze nie spraw dza nych środ ków płat ni czych.
4 Je śli oso ba ta ka już do ko na ła płat no ści i nie ma jej na miej scu, usta lić szcze gó ło -

we da ne do ty czą ce wy glą du i oko licz no ści zda rze nia, a tak że, czy to wa rzy szy ły jej
in ne oso by.

4 Za dbać o to, aby ewen tu al ne go fal sy fi ka tu do ty ka ła jak naj mniej sza licz ba osób,
wło żyć bank not do ko per ty lub to reb ki pa pie ro wej (nie fo lio wej!).

Skarżysko-Kamienna – Właz prowadzący
z podwórka do podziemnego pomieszczenia,
w którym ukryta była drukarnia falsyfikatów

Zespół ds. zwalczania
fałszerstw prowadzi szkolenia
dla policjantów, ucząc ich, jak

rozpoznawać fałszywe
banknoty i jakie działania

podejmować w przypadku ich
ujawnienia. Ideą pracowników

zespołu jest, aby każdy
policjant potrafił rozpoznać

fałszywy banknot.

t
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To je den z naj bar dziej uta len to wa nych pla stycz nie fał sze rzy, dzię ki

cze mu był w sta nie wy two rzyć bank no ty o sza cie gra ficz nej bar dzo zbli -

żo nej do bank no tów au ten tycz nych.

GE NIAL NI FAŁ SZE RZE, UTA LEN TO WA NI PO LI CJAN CI 
Naj waż niej szy jest fał szerz. Prze waż nie zna go je dy nie in we stor, czyli

ten, kto da je pie nią dze na ma szy ny, ma te ria ły, po miesz cze nia; cza sem

fał sze rza zna tak że hur tow nik. Hur tow ni ków jest zwy kle dwóch, naj -

wy żej trzech. Pod le ga ją im dys try bu to rzy, któ rzy roz pro wa dza ją to war

mię dzy tzw. bie ga czy, di le rów na zy wa nych przez nie któ rych lau fer

(od nie miec kie go sło wa Läufer ozna cza ją ce go goń ca). To oni sta no -

wią ostat nie ogni wo gru py, wpro wa dza jąc fał szy we bank no ty do obie -

gu. Me to da jest pro sta – bank no tem o du żym no mi na le pła ci się za

ja kiś dro biazg, wy pła co ne ja ko resz ta pie nią dze są już autentyczne.

Do bry fał szerz to fa cho wiec na wa gę zło ta. Dla te go ma szcze gól -

ną po zy cję w gru pie i jest szcze gól nie chro nio ny. Po li cji przy roz bi -

ja niu grup prze stęp czych naj trud niej jest do trzeć do fał sze rza.

To zwy kle męż czy zna oko ło pięć dzie siąt ki, wy kształ co ny, do brze sy -

tu owa ny. To są za wsze pa sjo na ci po li gra fii, lu dzie uta len to wa ni pla -

stycz nie, któ rzy ko cha ją to, co ro bią. Fał szo wa nie bank no tów czy

do ku men tów jest dla nich jak fa scy nu ją ca gra, po le ga ją ca na po ko ny -

wa niu ko lej nych za bez pie czeń. 

Fal sy fi ka ty bank no tów są przez eks per tów na ca łym świe cie kla sy -

fi ko wa ne pod wzglę dem ja ko ści ich wy ko na nia. I choć nie jest to po -

wód do du my, pol scy fał sze rze są w świa to wej czo łów ce, a ich wy two ry

otrzy mu ją zwy kle naj wyż szą mię dzy na ro do wą kla sę fał szer ską. 

– Eks pert z Ban ku Eu ro pej skie go, oglą da jąc bank not eu ro wy ko -

na ny przez jed ne go z pol skich fał sze rzy, za wo łał tyl ko „O me in

Gott!” i stwier dził, że jest to naj le piej wy ko na ny fal sy fi kat eu ro na

świe cie – wspo mi na Ro bert Ne ste ro wicz. 

Ale prze ciw ko ge nial nym fał sze rzom pra cu ją rów nie uta len to wa ni

po li cjan ci. Bo aku rat w tej wą skiej dzie dzi nie nie wy star czy zwy kła

wie dza. Po li cjan ci z ze spo łu ds. zwal cza nia fał szerstw ma ją wie dzę

po li gra ficz ną, śle dzą naj now sze tech ni ki w tym za kre sie i po ja wia ją -

ce się tren dy, ma ją też ogrom ną wie dzę o fał szer zach i me to dach ich

pra cy. Ale to nie wszyst ko. Tu trze ba mieć fo to gra ficz ną pa mięć,

a przede wszyst kim tak jak fał sze rzo wi rów nież po li cjan to wi po trzeb -

ne są pa sja, ta lent i... in tu icja. 

– Na pod sta wie spo so bu fał szo wa nia, tech ni ki dru kar skiej, spo so -

bu po ko na nia za bez pie czeń itp. iden ty fi ku je my fał sze rza. Każ dy

z nich ma nie co in ną tech ni kę pra cy, róż nią się cza sem le d wo

uchwyt ny mi niu an sa mi i my po la tach roz pra co wy wa nia te ma tu

umie my ich od róż nić i roz po znać – mó wi Ro bert Ne ste ro wicz. 

Gru pa w CBŚ nie jest licz na. Za kres ba dań, ja kie pro wa dzą, za le -

ży od ja ko ści fal sy fi ka tu. Prze waż nie wy star cza mi kro skop i spe cjal -

na lam pa, pod rób ki ama tor skie roz po zna ją na wet pod zwy kłą lu pą.

Gdy po trze ba bar dziej spe cja li stycz nych ba dań, ko rzy sta ją z po mo -

cy eks per tów i urzą dzeń Cen tral ne go La bo ra to rium Kry mi na li stycz -

ne go Po li cji, Pol skiej Wy twór ni Pa pie rów War to ścio wych czy

Na ro do we go Ban ku Pol skie go. 

– Na szą ideą jest, aby każ dy po li cjant po tra fił roz po znać fał szy wy

bank not. Do wstęp nej oce ny wy star czy zwy kła lu pa po więk sza ją ca

20 ra zy – mó wi Ne ste ro wicz. 

Dla te go ze spół ds. zwal cza nia fał szerstw pro wa dzi szko le nia dla

po li cjan tów, ucząc ich, jak roz po zna wać fał szy we bank no ty i ja kie

dzia ła nia po dej mo wać w przy pad ku ich ujaw nie nia (o tym, jak

rozpoznać fałszywy banknot, czytaj na str. 26–27).

Od 2004 ro ku prze szko li li po nad 400 po li cjan tów. 

I pod kre śla ją, że na każ dą za koń czo ną suk ce sem ak cję prze ciw ko

fał sze rzom skła da się pra ca nie tyl ko funk cjo na riu szy CBŚ, ale tak -

że wie lu po li cjan tów z jed no stek te re no wych.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. ar chi wum Po li cji
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Na tro pie fał szy wek
Kon wen cja ge new ska z 20 kwiet nia 1929 zo bo wią zy wa ła pań -

stwa Eu ro py do po wo ła nia cen tral nych urzę dów do zwal cza nia

fał szo wa nia środ ków płat ni czych. Dla wspól nej eu ro pej skiej wa -

lu ty ta kim urzę dem jest od 12 lip ca 2005 ro ku Eu ro pol – Eu ro pej -

ski Urząd Po li cji. To on ko or dy nu je wal kę z fał szo wa niem eu ro

nie tyl ko na na szym kon ty nen cie. 

Naj więk szym „łu pem” ak cji pro wa dzo nej pod au spi cja mi Eu ro -

po lu by ły fał szy we eu ro o war to ści prze kra cza ją cej 11 mi lio nów.

W Bo go cie, sto li cy Ko lum bii, zna le zio no je 28 sierp nia 2008 ro ku.

Dy wan z bank no tów o no mi na łach 200 i 500 eu ro im po nu ją co

pre zen to wał się w ho lu ów cze snej sie dzi by Eu ro po lu w Ha dze. 

W grud niu 2011 r. hisz pań ska po li cja rozbiła 25-oso bo wą gru pę,

któ ra wpro wa dzi ła do obie gu w 20 kra jach Eu ro py po nad 2 mi lio -

ny eu ro w fał szy wych bank no tach 50 eu ro . Drukarnia mie ści ła się

w fir mie roz pro wa dza ją cej kon ser wy. 

W paź dzier ni ku 2011 ro ku w eu ro po low skim biu le ty nie po ja wił

się suk ces pol skie go CBŚ – zli kwi do wa nie fa bry ki pod Otwoc -

kiem, gdzie go to wych do dys try bu cji by ło po nad mi lion eu ro

w fał szy wych bank no tach o no mi na łach 50 i 500. 

W po ło wie ubie głe go ro ku Eu ro pol współ pra co wał z po li cją bel -

gĳ ską, któ ra zli kwi do wa ła dwie men ni ce pro du ku ją ce na ska lę

prze my sło wą fał szy we mo ne ty 50 centów i 1 euro. Na le ża ły do

prze stęp ców po wią za nych z ne apo li tań ską ca mor rą, któ rzy zaj -

mo wa li się też dys try bu cją fał szy wych bank no tów.  . IF

Falsyfikaty banknotów są przez ekspertów
na całym świecie klasyfikowane pod względem

jakości ich wykonania. I choć nie jest to
powód do dumy, polscy fałszerze są

w światowej czołówce, a ich wytwory
otrzymują zwykle najwyższą międzynarodową

klasę fałszerską.

W wytwórni pod Otwockiem policjanci z CLKP zabezpieczali
dowody przez tydzień

t
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Z god nie z usta wą o Na ro do wym Ban ku

Pol skim (Dz.U. z 2005 r., nr 1, poz. 2

ze zm.) zna ka mi pie nięż ny mi Rze czy -

po spo li tej Pol skiej są bank no ty i mo ne ty

opie wa ją ce na zło te i gro sze. Tyl ko te emi to -

wa ne przez NBP są praw ny mi środ ka mi płat -

ni czy mi na ob sza rze Rze czy po spo li tej

Pol skiej. Zgod nie z art. 35 tej usta wy, fał szy -

we zna ki pie nięż ne pod le ga ją za trzy ma niu,

bez pra wa do zwro tu ich rów no war to ści. To

sa mo sto su je się wo bec fał szy wych bank no -

tów i mo net ob cych.

Od po wie dzial ność kar na za fał szer stwo

pie nię dzy zo sta ła roz strzy gnię ta w roz dzia -

le XXXVII ko dek su kar ne go pt. „Prze stęp -

stwa prze ciw ko ob ro to wi pie niędz mi

i pa pie ra mi war to ścio wy mi”. Jak wska za no

w art. 310, oso ba, któ ra pod ra bia al bo prze -

ra bia pol ski al bo ob cy pie niądz, in ny śro dek

płat ni czy al bo do ku ment upraw nia ją cy

do otrzy ma nia su my pie nięż nej, pod le ga ka -

rze po zba wie nia wol no ści na czas nie krót -

szy od lat 5 al bo ka rze 25 lat po zba wie nia

wol no ści. Je że li spraw ca pusz cza w obieg

stwo rzo ny fal sy fi kat, al bo w tym ce lu go na

przy kład prze cho wu je, czy po ma ga w zby -

ciu, mu si się li czyć z od po wie dzial no ścią

kar ną w po sta ci ka ry po zba wie nia wol no ści

od ro ku do 10 lat (art. 310 par. 2). Rów nież

przy go to wa nie do po peł nie nia po wyż szych

prze stępstw jest kry mi na li zo wa ne i pod le ga

ka rze po zba wie nia wol no ści (art. 310

par. 4).

Wo bec osób, któ re umyśl nie pusz cza ją

w obieg pod ro bio ny pie niądz, któ re otrzy ma -

ły go ja ko praw dzi wy, ko deks kar ny prze wi -

du je ła god niej szą ka rę: grzyw ny, ogra ni cze nia

wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści do ro ku

(art. 312). Zgod nie z za sa dą wy ra żo ną

w art. 316 par. 1 fał szy we pie nią dze za wsze

ule ga ją prze pad ko wi (art. 316 par. 1).

ORZECZ NIC TWO

(Wy rok Są du Ape la cyj ne go w Kra ko -
wie z 8 mar ca 2005 r., sygn.
akt II AKa 35/05)

„Do uzna nia, że na stą pi ło pod ro bie nie pie -

nię dzy, nie jest ko niecz ne osią gnię cie przez

spraw cę tak łu dzą ce go po do bień stwa fal sy fi -

ka tu, by mo gło to wpro wa dzić w błąd na wet

do świad czo ną oso bę, lecz wy star czy ta kie po -

do bień stwo, aby czło wiek nie do świad czo ny

nie mógł od ra zu prze ko nać się o nie praw -
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Fał szer stwa 
pie ni´ dzy a pra wo

Sprzedawca powinien

Przedstawiciele placówek handlowych w razie otrzymania fałszywego banknotu powinni:

4 Porównać podejrzany banknot z takim samym nominałem znajdującym się w kasie.
4 W każdym przypadku ujawnienia falsyfikatu  powiadomić policję.
4 Nie oddawać fałszywego banknotu osobie, która nim płaciła.
4 Zadbać o to, żeby fałszywego banknotu dotykała jak najmniejsza liczba osób.
4 Jeżeli klient chce się oddalić przed przybyciem policji, nie przeszkadzać mu, lecz odnotować 

w pamięci jak najwięcej szczegółów jego wyglądu, zachowania itp.

Wszystkie ulotki przygotowane przez policję w ramach kampanii prewencyjnej uczą, jak się zachować w razie otrzymania
podejrzanego banknotu. Zawierają także adresy internetowe, pod którymi można znaleźć wizerunki waluty polskiej i euro:
http://nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/zabezpieczenia.html
http://www.nbportal.pl/pl/np/euro/banknoty-i-monety/banknoty

dzi wo ści wrę czo ne go mu ja ko pie niądz

przed mio tu. Dla by tu te go prze stęp stwa nie

jest istot ne, ja kich środ ków dzia ła nia (pry -

mi tyw nych czy do sko na łych) uży to do pod -

ro bie nia pie nią dza”.

(Po sta no wie nie Są du Naj wyż sze go
z 7 paź dzier ni ka 2003 r., sygn.
akt V k.k. 39/03)

„Czyn no ści wy ko naw cze prze stęp stwa

okre ślo ne go w art. 310 par. 1 k.k., tj. pod ro -

bie nie i prze ro bie nie środ ka płat ni cze go, są

skie ro wa ne przez spraw cę do ma te rial nych

no śni ków, przy uży ciu któ rych war to ści pie -

nięż ne krą żą w ob ro cie. Kar ta płat ni cza, ja ko

elek tro nicz ny in stru ment do stę pu do środ -

ków pie nięż nych na od le głość, umoż li wia ją -

cy elek tro nicz ną iden ty fi ka cję po sia da cza

nie zbęd ną do do ko na nia za pła ty, jest in nym
środ kiem płat ni czym w ro zu mie niu art. 310

par. 1 k.k”.

(Po sta no wie nie Są du Ape la cyj ne go
w Ka to wi cach z 13 lu te go 2008 r., sygn.
akt II AKp 24/08)

„Bez zna cze nia dla by tu prze stępstw

z art. 310 par. 1 k.k. i art. 310 par. 4 k.k. jest,

czy w efek cie do ko na ne go prze ro bie nia lub

pod ro bie nia na stą pi ło uszczu ple nie mie nia

i na czy ją szko dę, a tym bar dziej, czy szko da

ta zo sta ła na pra wio na. Bez zna cze nia też

jest, czy pod ro bio ny, a więc stwo rzo ny na no -

wo po przez nada nie cech ory gi na łu, śro dek

płat ni czy od po wia da au ten tycz nie wy sta wio -

ne mu ory gi na ło wi, sko ro wy ko na no ta ką je go

imi ta cję, że mo gła ucho dzić za ory gi nał”.

A.Wz.
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„K ro ko dyl” szar pie cia ło, do słow nie. Syn te za za nie czysz czo -

nych pro duk tów, pro wa dzo na w wa run kach urą ga ją cych

za sa dom hi gie ny, po wo du je, że skó ra za czy na od cho dzić

od mię śni, mię śnie od ko ści, wda je się gan gre na, a cia ło roz kła da się

i gni je. Ale czło wiek ży je da lej. Do pó ki nie na stą pi cał ko wi te wy nisz -

cze nie or ga ni zmu. 

HE RO INA Z KO MI, 
CZYLI DEZOMORFINA
Co po wo du je, że lu dzie chcą go za ży wać?

Jest wie lo krot nie tań szy od tra dy cyj nych nar -

ko ty ków. Nie trze ba znać di le ra ani ko goś,

kto za ła twi to war. Moż na go zro bić sa me mu,

w kuch ni… 

„Kro ko dyl” daw niej na zy wa ny był „he ro iną z Ko mi”, gdyż tam

po raz pierw szy nie le gal nie go zsyn tety zo wa no i tra fił na ry nek, choć

dez omor fi na zo sta ła wy na le zio na w USA w 1932 r. Sza cu je się, że

w Ro sji „kro ko dyl” uza leż nił już 100 tys. lu dzi. Bied nych lu dzi, bo

bo gat szych stać na nar ko ty ki „z wyż szej pół ki”. Nar ko tyk do tarł już

na Ukra inę. No to wa ne są pierw sze przy pad ki w Unii Eu ro pej skiej. 

– Ostrze ga li śmy przed tym nar ko ty kiem już w lip cu ub.r. – mó wi

mł. insp. dr Wal de mar Kraw czyk, na czel nik Wy dzia łu Ope ra cji Mię -

dzy na ro do wych Cen tral ne go Biu ra Śled cze go KGP, któ ry w cza sie

pol skiej pre zy den cji w Ra dzie UE prze wod ni czył Ho ry zon tal nej Gru -

pie Ro bo czej ds. Nar ko ty ków. – Na mię dzy na ro do wą kon fe ren cję,

or ga ni zo wa ną wspól nie z Ko mi sją Eu ro pej ską, za pro si li śmy do Pol ski

prof. Ole ga Zaj ce wa z Wyż szej Szko ły Pra wa i Eko no mii w Mo skwie.

Po ka zy wał prze ra ża ją ce zdję cia, któ rych nie zde cy do wa li śmy się wte -

dy umie ścić w in ter ne cie. Mo ni to ru je my sy tu ację. Udo ku men to wa -

na jest obec ność dez omor fi ny w Niem czech, tak że we Fran cji.

W Pol sce po ja wi ły się in for ma cje o pierw szej ofie rze nar ko ty ku, ale

są one nie po twier dzo ne. Na pew no dez omor fi na nie zo sta ła jesz cze

przez nas za bez pie czo na w Pol sce, na szczę ście. 

SO LE, KA DZI DEŁ KA I OD ŻYW KI DLA RO ŚLIN, 
CZY LI DO PA LA CZE 
„Kie dy Two ja ro śli na kwit nie w do mu i bar dzo czę sto wie czo rem bra -

ku je jej świa tła do peł ne go cy klu fo to pe rio dycz ne go, ide al nym roz -

wią za niem pro fe sjo nal ne go ho dow cy jest (...). Na wóz ten opar ty

na do świad cze niach z pro duk tem (...) cha rak te ry zu je się in ten syw -

nym po bu dze niem re cep to ra chlo ro fi lo we go przez oko ło 4h, aby na -

sza ro śli na mo gła wy ko rzy stać 120 pro cent świa tła z za cho dzą ce go

słoń ca. Tak jak w przy pad ku star sze go bra ta ma my 3 wer sje kap su -

łek o róż nym stę że niu na wo zu. V1 prze zna czo ne dla mniej szych ro -

ślin, V2 do śred nich oraz V3 dla du żych i kwit ną cych sa dzo nek.

Po in ten syw nym na wo że niu ro śli nę moż na spo koj nie scho wać na wet

do sza fy, wcze śniej moc no ją zwil ża jąc”. Pi sow nia jest ory gi nal na i po -

cho dzi ze stro ny in ter ne to wej, za po śred nic twem któ rej moż na ku -

pić no we syn te ty ki, sprze da wa ne ja ko „imi ta cje so li do ką pie li”,

„ka dzi deł ka” lub wła śnie „imi ta cje od ży wek do ro ślin”. Pominęliśmy

nazwy produktów.

Ope ra to rzy stro ny in for mu ją, że sprze da żą pro duk tów z tych dzia -

łów zaj mu je się te raz za przy jaź nio na fir ma z Czech, a czas ocze ki -

wa nia na prze sył kę wy no si 2–5 dni. Uprzej mie też przy po mi na ją, że

„ist nie je moż li wość za ku pów hur to wych”, po wcze śniej szym wy peł -

nie niu for mu la rza kon tak to we go… 

– Jesz cze kil ka lat te mu na ryn ku po ja wia ły się rocz nie jed na lub

dwie no we sub stan cje psy cho ak tyw ne – mó wi pod insp. Mar cin Kar -

naś, eks pert Wy dzia łu Ope ra cji Mię dzy na ro do wych CBŚ KGP. – Gdy

we szły tzw. do pa la cze, to oka za ło się, że pod tą przy kryw ką wpro wa -

dza no do obie gu kil ka dzie siąt sub stan cji w cią gu ro ku. W 2010 r. pań -
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Amfa, sole i krokodyl
Jego zażywanie prowadzi do śmierci w strasznych męczarniach, a mimo to
od 2010 r. jest hitem rosyjskich narkomanów. Ma działanie prawie dziesięć
razy silniejsze niż morfina, a otrzymać go można w domowych warunkach
z ogólnie dostępnych środków.

Po rozbiciu wielkiego laboratorium amfetaminy w 1995 r. w Woli
Karczewskiej koło Warszawy, które działało w domu wybudowanym
tylko w tym celu, przestępcy zmienili taktykę i produkcję rozwĳają
w oparciu o sieć małych laboratoriów. W latach 1997–2011
zlikwidowano ich 210. U góry: sprzęt własnej konstrukcji pozwalający
uzyskać czystość siarczanu amfetaminy powyżej 98 proc.
(najczystszy produkt w historii nielegalnej produkcji amfetaminy)
– Jaźwie. U dołu: nielegalne laboratorium w pomieszczeniach
mieszkalnych w Kobyłce
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stwa człon kow skie po in for mo wa ły Eu ro pej skie Cen trum Mo ni to ro -

wa nia Nar ko ty ków i Nar ko ma nii oraz Eu ro pol o od no to wa niu re kor -

do wej licz by 41 no wych sub stan cji psy cho tro po wych. W tym sa mym

cza sie Na ro do wy In sty tut Le ków ze skon fi sko wa nych przez nas pró -

bek przy za my ka niu skle pów zi den ty fi ko wał ich aż 91! One by ły

wpro wa dza ne na ry nek ja ko le gal ne, „ko lek cjo ner skie” pro duk ty.

Czę sto na ety kie tach umiesz czo ny był na pis „nie prze zna czo ne

do kon sump cji”, al bo ce lo wo by ły błęd nie ozna cza ne ja ko np. „sól

do ką pie li”. 

DO PA LA CZE, CZY LI NAR KO TY KI
– Wie le państw człon kow skich, a na wet Ko mi sja Eu ro pej ska na po -

cząt ku by ła prze ciw na zaj mo wa niu się pro ble mem do pa la czy – do da -

je na czel nik Wal de mar Kraw czyk. – Ko mi sja twier dzi ła, że to są

„ma te ria ły de si gner skie”, któ re mo gą być sprze da wa ne w skle pach,

a ogra ni cze nie ob ro tu ni mi to go dze nie w swo bo dę prze pły wu to wa -

rów. Bel gia twier dzi ła na po cząt ku, że u nich nie ma te go pro ble mu,

ale oni go po pro stu nie zba da li. Póź niej oka za ło się, że wła śnie tam

by ły naj więk sze cen tra dys try bu cji do pa la czy. 

– Wy glą da to tak, że w wy na ję tej ha li stoi be to niar ka, do któ rej

wrzu ca się po szcze gól ne kom po nen ty, któ re przy szły naj czę ściej

z Chin – opi su je pod insp. Kar naś. – Mie sza się to na za sa dzie „ło pa -

ta te go – ło pa ta te go”. Po tem su szy na bre zen cie roz ło żo nym na be -

to nie. Je dy ną pro fe sjo nal ną ma szy ną jest pa ko war ka, któ ra por cju je

to war w ład ne, ko lo ro we to re becz ki. 

W Pol sce z pro ble mem so bie po ra dzi li śmy.

O ile w 2010 r., gdy za my ka ne by ły skle py,

do szpi ta li tra fia ło oko ło 250 osób mie sięcz -

nie z po wo du za truć do pa la cza mi, to te raz są

to 2–3 oso by. Pro blem prze niósł się do Czech

i na Sło wa cję. Po za mknię ciu skle pów w Pol -

sce nie mal od ra zu sta nę ły tam przy gra ni cy

au to ma ty, w któ rych moż na by ło ku pić syn te -

ty ki. 

Dla te go tak waż ne jest wspól ne po dej ście

do pro ble mu wszyst kich państw człon kow -

skich UE (patrz „An ty nar ko ty ko wa pre zy -

den cja” str. 15). 

AME RY KA ŁA CIŃ SKA – NIE TYL KO
KO KA INA 
W pierw szej po ło wie lu te go br. na far mie

w sta nie Ja li sco ar mia mek sy kań ska prze-

pro wa dzi ła du żą ak cję, kon fi sku jąc 15 ton

nar ko ty ków syn te tycz nych. Głów nie za bez -

pie czo no me tam fe ta mi nę. Nar ko ty ki war te

by ły po nad 300 mln do la rów. To spek ta ku lar -

na i, jak do tej po ry, re kor do wa kon fi ska ta, ale
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Dwie linie produkcyjne nielegalnego laboratorium
w Augustowie

Nielegalne laboratorium
usytuowane w mieszkaniu
w bloku. Nowatorska metoda,
zastosowana w 2007 r. po raz
pierwszy, wykorzystująca
do produkcji duże ilości rtęci

Obecnie przestępcy coraz częściej wykorzystują w Polsce
przerobione beczki po piwie jako reaktory w syntezie. Zabudowania
gospodarcze w miejscowości Puchały

t
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Rozmowa z nadinsp. Adamem
Maruszczakiem, dyrektorem
Centralnego Biura Śledczego
Komendy Głównej Policji 

Panie generale, Polska jest potentatem
w produkcji amfetaminy i w ogóle
narkotyków syntetycznych. Chemicy
działający na zlecenie zorganizowanych
grup przestępczych potrafią uzyskać
amfetaminę 98-procentowej czystości, co
jest ewenementem na skalę światową. Czy
Policja nadąża za przestępcami? 

– My ślę, że tak. CBŚ na bie żą co śle dzi ten

ry nek, wy chwy tu je tak że po ja wia nie się no -

wych nar ko ty ków. Dzia ła my dwu płasz czy -

zno wo: roz pra co wu je my gru py zaj mu ją ce się

tym pro ce de rem, li kwi du je my la bo ra to ria,

a w przy pad ku po ja wia nia się no wych sub -

stan cji, nie zna nych do tąd ja ko nar ko ty ki, ini -

cju je my zmia ny w pra wie. Współ pra cu jąc

z Mi ni ster stwem Zdro wia i Kra jo wym Biu -

rem ds. Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii do pro -

wa dza my do te go, aby ob rót ta ki mi środ ka mi

nie był le gal nie moż li wy. Przy kła dem mo że

być me fe dron, któ ry od 2010 r. wpi sa ny jest

na li stę sub stan cji kon tro lo wa nych i han del

nim ob wa ro wa ny jest sank cja mi wy ni ka ją cy -

mi z usta wy o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii.

Po ra dzi li śmy so bie z do pa la cza mi, któ re

dostępne by ły w skle pach. In ne pań stwa

przy glą da ły się na szym dzia ła niom z po wąt -

pie wa niem. 

Nie ma już sklepów z dopalaczami, ale
sprzedaż przeniosła się do internetu… 

– Ure gu lo wa nia przy nio sły po żą da ny sku -

tek: ogra ni czo na zo sta ła po daż. Te sub stan -
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nie pierw sza, i nie ostat nia w tym re gio nie, sły ną cym do nie daw na z pro duk cji tra dy cyj nych

nar ko ty ków. 

– Kar te le mek sy kań skie prze bran ża wia ją się – wy ja śnia pod insp. Kar naś. – Mek syk już

daw no wy prze dził kra je Unii Eu ro pej skiej, na wet Bel gię i Ho lan dię, w pro duk cji me tam fe -

ta mi ny. Tam od by wa się to na ska lę pra wie prze my sło wą. Sprzy ja te mu ukształ to wa nie te -

re nu, roz le głe far my, gdzie moż na ta ką pro duk cję ukryć. Więk szość to wa ru idzie na ry nek

ame ry kań ski, ale na sy ce nie jest tak du że, że ma my in for ma cje, iż gru py z Mek sy ku pró bu ją

wpro wa dzać syn te ty ki do kra jów UE. Jest to bar dzo nie bez piecz ne, bio rąc pod uwa gę tem -

po roz wo ju te go pro ce de ru. Do tej po ry to Eu ro pa by ła źró dłem syn te ty ków i stąd wy sy ła no

je w in ne re jo ny świa ta. 

Już w 2010 r. funk cjo na riu sze CBŚ by li w Mek sy ku, aby szko lić tam tej szą po li cję fe de ral -

ną w wal ce z syn te ty ka mi. 

– Po pu lar ność syn te ty ków w róż nych re jo nach świa ta wzię ła się stąd, że gru py prze stęp -

cze za czę ły się ni mi roz li czać – mó wi na czel nik Kraw czyk. – Za ko ka inę do sta wa li np. am fe -

ta mi nę. Nar ko ty ki zaj mu ją mniej miej sca niż pie nią dze i wbrew po zo rom ła twiej je ukryć.

Ta blet ka ec sta sy w Pol sce kosz tu je 20–40 zł, po wpro wa dze niu na ry nek ja poń ski – 80 eu ro. 

Kar te le mek sy kań skie szu ka ją no wych ryn ków zby tu, ale tak że no wych miejsc pro duk cji

nar ko ty ków. Woj sko i po li cja fe de ral na dep czą im po pię tach, dla te go prze stęp cy z Ame ry ki

zna leź li so bie przy czó łek w… Afry ce Za chod niej. Stam tąd nar ko ty ki tra fia ją z po wro tem

do Ame ry ki, ale część do cie ra tak że do Eu ro py. 

Pro blem do strze żo no na fo rum mię dzy na ro do wym. W ma ju br. 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 (ITCCCL)

w Le gio no wie eks per ci z CBŚ wspól nie ze spe cja li sta mi z DEA (ame ry kań ska agen cja ds.

nar ko ty ków) szko lić bę dą funk cjo na riu szy z państw Afry ki Za chod niej, głów nie z Gwi nei

Bis sau. 

O szko le nie funk cjo na riu szy z Pa na my pro si li nas Ame ry ka nie. CBŚ wcho dzi rów nież

w skład gru py państw człon kow skich UE za an ga żo wa nych w im ple men ta cję pro jek tu CO -

PO LAD. Jest to naj więk sze obec nie przed się wzię cie fi nan so wa ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską

(z bu dże tem 6 mln eu ro) w za kre sie wal ki z nar ko ty ka mi. Skie ro wa ne jest do państw Ame -

ry ki Ła ciń skiej i Ka ra ibów. Pra com prze wo dzi Hisz pa nia. Po la cy jed nak gra ją pierw sze skrzyp -

ce, je że li cho dzi o roz po zna nie i wal kę z syn te ty ka mi. W li sto pa dzie ub.r. CBŚ

współ or ga ni zo wało kon fe ren cję na ten te mat, razem ze spe cja li sta mi z Hisz pa nii i Fran cji,

w sto li cy Ko lum bii Bo go cie. 

CBŚ w ra mach CO PO LA DU, przy go to wu je te raz mię dzy na ro do wą kon fe ren cję na te mat

nar ko ty ków syn te tycz nych w Ar gen ty nie. Pań stwa te go re gio nu do sko na le wie dzą, jak wal -

czyć z pro du cen ta mi ko ka iny, ma ri hu any, jak wy kry wać plan ta cje, nie ma ją jed nak za awan -

so wa nej wie dzy, je śli cho dzi o syn te ty ki i li kwi do wa nie nie le gal nych la bo ra to riów. 

PŁYN W PROSZ KU, CZY LI KA MU FLAŻ PRE KUR SO RÓW 
Dzia ła nia CBŚ nie sku pia ją się tyl ko na nar ko ty kach, ale tak że – wy prze dza ją co – na tro pie -

niu trans ak cji pre kur so ra mi, z któ rych wy twa rza się nar ko ty ki. Zna ne pre kur so ry ob ję te są już

w Eu ro pie za ka zem ob ro tu. Pro blem jest z pre pre kur so ra mi, sub stan cja mi cał ko wi cie le gal -

ny mi. Z nich po ob rób ce otrzy mu je się pre kur so ry, z któ rych po dal szych syn te zach wy ra bia

się nar ko ty ki. 

Re kor do wa ilość – 4600 li trów BMK – prze chwy co na w Pol sce mo gła po słu żyć do wy pro -

du ko wa nia pra wie 4 ton am fe ta mi ny. BMK nie ma już w Eu ro pie żad ne go le gal ne go za sto -

so wa nia. W Ro sji na to miast wy ko rzy sty wa ny był do my cia stat ków, sil ni ków okrę to wych. 

– Ro sja pod na ci skiem UE za mknę ła już jed ną z dwóch le gal nie dzia ła ją cych tam fa bryk

BMK – mó wi na czel nik Kraw czyk. – Wy cie ka ło z niej mnó stwo to wa ru, któ ry za le wał Eu ro -

pę. Źró dłem pre kur so rów jest wciąż Eu ro pa Wschod nia, dla te go tak waż ne jest szko le nie

tam tej szych służb. Gru py prze stęp cze pod czas prze my tu sto su ją nie tyl ko fi zycz ne ukry wa -

nie to wa ru. Wy ko rzy stu ją tak że ka mu flaż che micz ny, prze kształ ca jąc pre kur so ry w le gal ne

sub stan cje, z któ rych w pro sty spo sób mo gą po tem je od zy skać. Był np. prze myt z Ro -

sji 2600 kg BMK prze two rzo ne go w bia ły pro szek, któ ry prze wo żo ny był ja ko klej do drew -

na. Po zmie sza niu prosz ku z ogól nie do stęp nym na ryn ku środ kiem otrzy mu je się z po wro tem

BMK. Z 2600 kg prosz ku po wsta ło by więc 1300 l BMK, a z te go oko ło 1 to ny am fe ta mi ny. 

Po upo ra niu się z li nia mi pro duk cyj ny mi BMK w Ro sji świa to wym źró dłem pre kur so rów

są obec nie Chi ny. Gdy by Chi ny zde cy do wa ły się na kon tro lę pre kur so rów i ogra ni cze nie ich

pro duk cji, to od bi ło by się to na ca łym świe cie po zy tyw nym echem.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. CBŚ KGP 

t

12-16.03:Layout 6  2/23/12  10:59 AM  Page 14



cje nie są już tak po wszech nie do stęp ne. Ich

obec ność w skle pach mo gła prze cież wy wo -

ły wać u nie któ rych wra że nie, że są nie szko -

dli we. Ale ma pan ra cję, moż na je ku pić

w in ter ne cie. Dla te go tak waż na jest współ -

pra ca mię dzy na ro do wa, nie tyl ko z uwa gi

na moż li wo ści, ja kie da je glo bal na sieć, ale

tak że ze wzglę du na otwar cie gra nic.

Państwa ma ją róż ne usta wo daw stwa, co wy -

ko rzy stu ją prze stęp cy. Ser we ry, za po śred -

nic twem któ rych moż na ku pić do pa la cze,

czę sto umiesz czo ne są na in nych kon ty nen -

tach. Prze stęp cy prze kra cza ją gra ni ce, my

mu si my ro bić to sa mo. 

O syntetykach, w tym i dopalaczach, głośno
było w Europie właśnie za sprawą
fachowców z CBŚ. 

– To pod na ci skiem eks per tów z CBŚ,

któ rzy wy ko rzy sta li kra jo we do świad cze nia,

Unia Eu ro pej ska za ję ła się pro ble mem

dopalaczy. Pro duk cja nar ko ty ków syn te tycz -

nych jest jed nym z naj bar dziej do cho do -

wych pro ce de rów zor ga ni zo wa nych grup

prze stęp czych. Po zwa la osią gać więk sze zy -

ski niż pro duk cja i dys try bu cja tra dy cyj nych

nar ko ty ków, do któ rych wy twa rza nia po -

trzeb na jest ba za ro ślin na. Od pa da pro ces

we ge ta cji czy do glą da nia plan ta cji. La bo ra -

to rium moż na zor ga ni zo wać nie mal wszę -

dzie, pod wa run kiem, że do stęp ne są od-

po wied nie pre kur so ry, z któ rych wy twa rza

się syn te ty ki. 

Wal ka z nar ko ty ka mi by ła prio ry te tem

nr 1 re sor tu spraw we wnętrz nych pod czas

pol skiej pre zy den cji w Unii Eu ro pej skiej.

Ra da ds. Wy mia ru Spra wie dli wo ści i Spraw

We wnętrz nych UE już wcze śniej okre śli ła

kie run ki za an ga żo wa nia unii zwią za ne z za -

gro że nia mi stwa rza ny mi przez he ro inę i ko -

ka inę. Pol ska po sta no wi ła zwró cić uwa gę

państw człon kow skich na nar ko ty ki syn te -

tycz ne. Po chod ne am fe ta mi ny, po ma ri hu -

anie, są prze cież naj czę ściej uży wa ny mi

nar ko ty ka mi w UE. 

Na naszych łamach pisaliśmy
o konferencjach i sympozjach
przygotowywanych w okresie prezydencji
Polski, które zwracały uwagę państw
członkowskich na problem narkotyków

syntetycznych. Czy takie zaangażowanie
przynosi efekty i czy nie odciąga sił
od głównego celu CBŚ, jakim jest tropienie
zorganizowanych grup przestępczych? 

– Przy znam, że udział w tych gre miach ro -

bo czych był bar dzo ab sor bu ją cy, ale wy ni ki

są do sko na łe. To suk ce sy w kra ju zro bi ły

z nas eks per tów na ska lę świa to wą. Dzia łal -

ność na are nie mię dzy na ro do wej od by wa ła

się rów no le gle z co dzien ną wal ką z prze -

stęp czo ścią, a prze cież for mal nie nikt nas

do te go nie zmu szał i nikt nas z te go nie roz -

li czał. To by ły do dat ko wo wy krze sa ne przez

nas si ły i moż li wo ści. Mu si my an ga żo wać się

w ta ką dzia łal ność. To, że je dzie my do Mek -

sy ku i szko li my tam tej szych po li cjan tów, że

w Le gio no wie dzia ła Mię dzy na ro do we Cen -

trum Szko le nio we do wal ki z Nie le gal ny mi

La bo ra to ria mi Nar ko ty ko wy mi, że współ -

orga ni zu je my te ma tycz ne kon fe ren cje

w Ko lum bii czy przy go to wu je my, na proś bę

USA, tre nin gi dla funk cjo na riu szy z Pa na -

my, świad czy tyl ko o na szej si le i pro fe sjo -

na li zmie, któ re do strze żo no na świe cie. 

Nar ko ty ki by ły, są i bę dą. Z ro ku na rok

sy tu acja bę dzie się po gar szać. Na wet je że li

po daż nar ko ty ków utrzy ma się na tym

samym po zio mie, to z bie giem lat skut ki

spo łecz ne za ży wa nia sub stan cji psy cho ak -

tyw nych bę dą co raz więk sze. Prze cież po te

środ ki się ga ją co raz młod si. Być mo że, ma jąc

dwa ra zy wię cej funk cjo na riu szy, mo gli by -

śmy zli kwi do wać dwa ra zy wię cej grup zaj -

mu ją cych się nar ko ty ka mi, ale jest nas ty lu,

ilu jest, więc na si po li cjan ci mu szą być bar -

dzo kre atyw ni i wy cho dzić na prze ciw wy -

zwa niom, iść trop w trop za prze stęp ca mi.

Szko ląc funk cjo na riu szy z Ame ry ki Ła ciń -

skiej, jak szu kać pre kur so rów, jak od kry wać

nie le gal ne la bo ra to ria, zmniej sza my za gro -

że nie u nas. Nar ko ty ki le piej li kwi do wać

u ich źró deł, da le ko od Pol ski, niż wal czyć

z ni mi, kie dy po ja wią się na na szym ryn ku.

Kie run ki prze my tu i cen tra dys try bu cji

zmie nia ją się za ska ku ją co, ale trzy ma my

rękę na pul sie. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor

Zwalczanie produkcji i dystrybucji
narkotyków syntetycznych, w tym
dopalaczy, było jednym
z policyjnych priorytetów polskiej
prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej w drugiej połowie
minionego roku.

Eks per ci z CBŚ wy pra co wa li za ło że nia

do Eu ro pej skie go pak tu prze ciw ko nar ko -
ty kom syn te tycz nym, któ ry opie ra się

na czte rech fi la rach: 

– ogra ni cze nie po da ży, czy li

zwal cza nie pro duk cji syn te ty -

ków, dzi siaj już kla sycz nych,

takich jak am fe ta mi na, me tam fe -

ta mi na czy ec sta sy; 

– ogra ni cze nie ob ro tu, czy li

ści ga nie han dlu ni mi; 

– zmia na po dej ścia do tzw. do -

pa la czy, któ re trak to wa ne by ły

wcze śniej ja ko „le gal hi ghs” (le -

gal ne środ ki odu rza ją ce, używ ki

bę dą ce w nor mal nym ob ro cie),

a dzię ki pol skim eks per tom

zaczęto je po strze gać ja ko nie -

bez piecz ne „no we sub stan cje

psy cho ak tyw ne” i wi dzieć w nich

po ten cjal ne nar ko ty ki; 

– ujed no li ce nie szko leń w UE

w za kre sie zwal cza nia nie le gal -

nych la bo ra to riów nar ko ty ko -

wych. 

Przy re ali za cji ostat nie go ele -

men tu pak tu wy ko rzy sty wa ne

bę dzie Mię dzy na ro do we Cen -

trum Szko le nio we do wal ki

z Nie le gal ny mi La bo ra to ria mi

Nar ko ty ko wy mi (ITCCCL – In -

ter na tio nal Tra ining Cen tre for

Com ba ting Clan de sti ne La bo ra -

to ries) stwo rzo ne przez CBŚ,

a zlo ka li zo wa ne w Le gio no wie.

Pi sa li śmy o nim dwu krot nie

w „Po li cji 997”: „Pierw sze ta kie

cen trum w Eu ro pie” (czer wiec

2011 r.) oraz „An ty nar ko ty ko we

prio ry te ty” (sier pień 2011 r.).

Do tej po ry prze szko lo no w cen -

trum pra wie 100 osób z 42 kra -

jów świa ta. Naj bliż sze szko le nie

od bę dzie się w kwiet niu. Cen -

trum CBŚ wpi sa ne zo sta ło

do pak tu eu ro pej skie go ja ko pla -

ców ka przy sto so wa na do szko leń

po li cyj nych re ali zo wa nych przez

Unię Eu ro pej ską. 

Pra ce nad pak tem roz po czę ły

się na fo rum Ho ry zon tal nej Gru -

py Ro bo czej ds. Nar ko ty ków
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Rady Unii Eu ro pej skiej (HDG – Ho ri zon tal

Wor king Par ty on Drugs), któ rej prze wod ni -

czył mł. insp. dr Wal de mar Kraw czyk,

naczelnik Wy dzia łu Ope ra cji Mię dzy na ro do -

wych CBŚ KGP. Po tem prze szły przez Sta ły

Ko mi tet ds. Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go

UE (CO SI), któ re mu prze wod ni czył ów cze -

sny pod se kre tarz sta nu w MSWiA Adam Ra -

pac ki. 27 paź dzier ni ka 2011 r. pakt zo stał

przy ję ty przez Ra dę ds. Wy mia ru Spra wie -

dli wo ści i Spraw We wnętrz nych. 13 grud nia

ub.r. ra da przy ję ła kon klu zje w spra wie no -

wych sub stan cji psy cho ak tyw nych, któ re za -

kła da ją uspraw nie nie wy mia ny in for ma cji

na ich te mat oraz np. za wie sza nie ob ro tu

tego ty pu sub stan cja mi na czas oce ny ry zy ka

ich sto so wa nia (ich skład wy twór cy cią gle

zmie nia ją, sta ra jąc się za stę po wać środ ki

uzna ne za nie le gal ne no wy mi sub stan cja mi). 

Dzię ki eks per tom z CBŚ pod czas pol skiej

pre zy den cji zo sta ły też przy ję te kon klu zje

Ra dy UE w spra wie współ pra cy unii z pań -

stwa mi Eu ro py Wschod niej, je śli cho dzi

o ogra ni cze nie po da ży nar ko ty ków syn te tycz -

nych. By ły one wy ni kiem dwóch spo tkań

mię dzy na ro do wych, któ re w paź dzier ni ku

od by ły się w War sza wie i w Mo skwie. 

HDG pod pol skim prze wod nic twem przy -

go to wa ła spo tka nia ze wszyst ki mi, poza

Białorusią, pań stwa mi Part ner stwa Wschod -

nie go. Zor ga ni zo wa ła też dia log po li tycz ny

w spra wie nar ko ty ków z Ro sją, USA oraz

pań stwa mi Ame ry ki Ła ciń skiej i Ka ra ibów. 

Obec na, duń ska pre zy den cja po pro si ła

pol skich eks per tów, aby w jej imie niu kon ty -

nu owa li pro wa dze nie wszyst kich dia lo gów

po li tycz nych w ra mach gru py ho ry zon tal nej

z kra ja mi trze ci mi. To chy ba naj więk sze

uzna nie, ja kie mo gło spo tkać pol ską Po li cję.

Nie zda rzy ło się wcze śniej, aby kto in ny

prze wod ni czył gru pie, a in ne pań stwo pro -

wa dzi ło dia lo gi po li tycz ne.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
zdj. CBŚ KGP
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Co godzinę w wyniku przedawkowania
narkotyków umiera jeden obywatel Unii

Europejskiej – to 8500 osób rocznie. Obecnie
obserwuje się wzrost liczby przypadków

śmiertelnych. Na każdego zmarłego w wyniku
przedawkowania przypada 20–25 osób, które
wprawdzie przetrwały przedawkowanie, ale

zatrucie spowodowało u nich poważne,
chroniczne dolegliwości zdrowotne. 

(dane Europejskiego Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii) 

Patrol Policji Federalnej Meksyku

W ITCCCL w Legionowie wykładowcami są
także eksperci z Europolu

Specjaliści z CBŚ KGP szkolili meksykańskich funkcjonariuszy w Iztapalapa w Mexico City

t
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W trak cie tar gów, w dniach 28–30 mar ca, bę dzie moż na zo -

ba czyć i wy pró bo wać sprzęt, na rzę dzia i apa ra tu rę, któ re

mo gą być wy ko rzy sty wa ne w ba da niu miej sca zda rze nia,

do ku men to wa niu ma te ria łu do wo do we go oraz w la bo ra to ryj nych

ba da niach kry mi na li stycz nych. Uczest ni cy za po zna ją się z sys te -

ma mi in for ma cyj ny mi wspo ma ga ją cy mi pro ce sy iden ty fi ka cji oraz

z sys te ma mi ewi den cyj ny mi wspo ma ga ją cy mi za rzą dza nie obie -

giem ma te ria łu do wo do we go. 

BIO ME TRIA W KRY MI NA LI STY CE
Dru gie go i trze cie go dnia tar gów Cri me Lab od bę dzie się kon fe -

ren cja „Bio me tria w pra wie i kry mi na li sty ce” or ga ni zo wa na przez

In sty tut Ba daw czy 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. Ce lem kon fe ren cji jest przed sta wie nie

sta nu wie dzy na te mat za sto so wań bio me trii w kry mi na li sty ce oraz

w pra wie pol skim i mię dzy na ro do wym, a tak że stwo rze nie plat for -

my, któ ra umoż li wi dys ku sję o prak tycz nych kwe stiach zwią za nych

ze stan da ry za cją i roz wo jem tech no lo gii bio me trycz nych. 

– Pro blem stan da ry za cji ba dań kry mi na li stycz nych na po zio mie

mię dzy na ro do wym po ru szo no w trak cie na szej pre zy den cji, a na -

stęp nie sfor mu ło wa no ja ko kon klu zję Ra dy Unii Eu ro pej skiej,

a kon kret niej mi ni strów spraw we wnętrz nych i mi ni strów spra wie -

dli wo ści. Cho dzi o bu do wa nie tzw. ob sza ru eu ro pej skich na uk są -

do wych, któ ry mo że po wstać tyl ko na ba zie wspól nych stan dar dów,

tak że stan dar dów tech nicz nych – wy ja śnia mł. insp. Pa weł Ry bic -

ki, dy rek tor CLKP. 

Pre le gen ci z Pol ski i za gra ni cy po ru szą kwe stie do ty czą ce za gro -

żeń zwią za nych ze sto so wa niem tech no lo gii bio me trycz nych, 

bez pie czeń stwa da nych bio me trycz nych, iden ty fi ka cji kry mi na li -

stycz nej w kon tek ście tech no lo gii bio me trycz nych, a tak że aspek -

tom praw nym ich sto so wa nia. Dys ku sję nad stan dar da mi

w kry mi na li sty ce ma po pro wa dzić John Ket chell, do rad ca stra te -

gicz ny Za rzą du Eu ro pej skie go Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne go. 

Jak się oka zu je, już te raz pla no wa ne są ko lej ne edy cje kon fe -

ren cji.

– Na szym za my słem jest stwo rze nie cy klicz nej im pre zy, za wsze

to wa rzy szą cej tar gom Cri me Lab. Jed nak że za każ dym ra zem ja ko

te mat wio dą cy chce my przed sta wiać in ne spek trum dzia łań

w kry mi na li sty ce. Dzi siaj mó wi my o bio me trii, a w na stęp nym 

ro ku bę dą to ba da nia miej sca zda rze nia i wszyst kie tech ni ki to wa -

rzy szą ce po bie ra niu i za bez pie cza niu śla dów – pod kre śla dy rek tor

Ry bic ki.

EKS PER TY ZY SĄ DO WE BEZ TA JEM NIC
Rów no le gle In sty tut Eks per tyz Są do wych im. prof. dr. Ja na Seh -

na w Kra ko wie za pra sza na kon fe ren cję „Na uki są do we w służ bie

wy mia ru spra wie dli wo ści i or ga nów ści ga nia”. Uczest ni cy bę dą mo -

gli wy słu chać spe cja li stycz nych wy kła dów i do wie dzieć się m.in.,

w ja ki spo sób moż na uzy skać in for ma cje na te mat oso by zmar łej

i oko licz no ści jej śmier ci, ana li zu jąc ko ści. Bę dzie też moż na się do -

wie dzieć, czy na pod sta wie ba dań ge ne tycz nych szcząt ków ludz kich

moż na okre ślić ko lor oczu i wło sów de na ta oraz do ja kich in for ma cji

moż na do trzeć, ba da jąc po zo sta ło ści po wy strza ło we.

SY MU LA CJA ŚLEDZ TWA
W ra mach Cri me Lab od bę dzie się też I Stu denc ki Kon went Kry mi -

na li sty ki w Prak ty ce: War sza wa Kry mi nal na, któ re go or ga ni za to rem

jest Ko ło Na uko we Pra wa Kar ne go Stu den tów Uni wer sy te tu War -

szaw skie go „Te mi da”. Stu den ci prze pro wa dzą sy mu la cję po stę po -

wa nia kar ne go – od przy ję cia za wia do mie nia o prze stęp stwie

po wnie sie nie ak tu oskar że nia. Pod czas blo ku „Znajdź i za bez piecz”

uczest ni cy wcie lą się w ro lę śled czych i pod okiem eks per tów

z CLKP do ko na ją oglę dzin miej sca zda rze nia kry mi nal ne go, wy ko -

rzy stu jąc tech ni ki naj now szej ge ne ra cji. Ich za da niem bę dzie od na -

le zie nie i za bez pie cze nie śla dów kry mi na li stycz nych, któ re po zwo lą

na wy ty po wa nie spraw cy. Ko lej ny blok „Stwórz wer sję” po ka że pró -

bę stwo rze nia wer sji wy da rzeń, któ ra do pro wa dzi ich do spraw cy.

Ostat ni etap „I co na to sąd” to kon fron ta cja za bez pie czo ne go ma -

te ria łu do wo do we go z po sta wio nym za rzu tem oraz je go we ry fi ka cja

pod wzglę dem pro ce so wym. 

WSPÓŁ PRA CA SPE CJA LI STÓW 
Od bior ca mi ofer ty, oprócz po li cjan tów służ by kry mi nal nej, są przed -

sta wi cie le spe cja li stycz nych in sty tu cji zwią za nych z kry mi na li sty ką,

w tym m.in. la bo ra to riów, in sty tu tów na uko wo -ba daw czych, za kła -

dów me dy cy ny są do wej oraz ta kich in sty tu cji, jak Eu ro pol, In ter pol,

Fron tex oraz Ce pol. Nie za brak nie z pew no ścią pro ku ra to rów, bie -

głych są do wych, przed sta wi cie li agen cji de tek ty wi stycz nych oraz

stu den tów kie run ków zwią za nych z kry mi na li sty ką.

W or ga ni za cję tar gów za an ga żo wa ły się in sty tu cje zaj mu ją ce się

roz wo jem tech nik kry mi na li stycz nych. Pa tro na tu ho no ro we go pierw -

szej edy cji Mię dzy na ro do wych Tar gów Tech ni ki Kry mi na li stycz nej

Cri me Lab udzie li li Ja ro sław Go win, mi ni ster spra wie dli wo ści, oraz

Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych. Pa tro nem me ry to rycz nym

targów Cri me Lab jest Cen tral ne La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne Po -

li cji. Or ga ni za tor tar gów Cri me Lab pod jął tak że współ pra cę me ry -

to rycz ną z Cen tral nym Biu rem An ty ko rup cyj nym, Ko men dą Głów ną

Po li cji, Ko men dą Głów ną Stra ży Gra nicz nej, Ko men dą Głów ną Żan -

dar me rii Woj sko wej, Kra jo wą Szko łą Są dow nic twa i Pro ku ra tu ry, Pol -

skim To wa rzy stwem Kry mi na li stycz nym oraz Wyż szą Szko łą Po li cji

w Szczyt nie. „Policja 997” jest patronem medialnym targów.

Wię cej in for ma cji na te mat re je stra cji i uczest nic twa w kon fe ren -

cjach i tar gach na stro nie: www.cri me lab.pl/re je stra cja.

ALEK SAN DRA WZO REK

CrimeLab, czyli co w technice
kryminalistycznej piszczy
Pod koniec marca odbędą się w Warszawie
I Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej,
którymi powinni się zainteresować technicy
kryminalistyki oraz policjanci, którzy chcą znać nowinki
techniczne.
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R ze czy wi ście, da ne sta ty stycz ne nie

pre zen tu ją się do brze. Zgod nie ze

sta nem na czer wiec 2011 ro ku w pol -

skiej ba zie by ło za re je stro wa nych po nad

29 tys. pro fi li, w tym 2203 pro fi le nie zna -

nych spraw ców prze stępstw. Jest to wiel -

kość po rów ny wal na do te go, z czym

mo że my się spo tkać na Sło wa cji czy w Nor -

we gii, z tym że po pu la cja tych kra jów sta -

no wi nie wie le po nad 10 proc. po pu la cji

Pol ski. Ta kie dane z ca łą pew no ścią nie

mogą więc być sa tys fak cjo nu ją ce, ale oprócz

licz by miesz kań ców da ne go kra ju na le ży

wziąć pod uwa gę po pu la cję prze stęp ców.

– Śred nio je den za re je stro wa ny pro fil

przy pa da na 255 Eu ro pej czy ków, w Wiel -

kiej Bry ta nii je den na 15 Bry tyj czy ków.

U nas na to miast tyl ko je den na 1600 osób

– opo wia da pod insp. Ma ria Wal czuk, eks -

pert Za kła du Bio lo gii Cen tral ne go La bo ra -

to rium Kry mi na li stycz ne go Po li cji.

Licz ba za re je stro wa nych pro fi li nie jest

wy star cza ją ca, aby efek tyw nie ko rzy stać

z te go na rzę dzia. Od po cząt ku funk cjo no -

wa nia ba zy, czy li od kwiet nia 2007 ro ku,

stwier dzo no po wią za nie mię dzy 134 pro fi -

la mi przy po rów na niu oso ba – ślad i 91 pro -

fi la mi przy po rów na niu ślad – ślad. Jest to

je den z naj gor szych wy ni ków w ca łej Eu ro -

pie (wy pa da my sła biej niż du żo mniej sze

pań stwa, jak Ma ce do nia, Buł ga ria czy Wę -

gry).

– Jed nak gdy w ja kimś re gio nie jest du żo

re je stro wa nych śla dów, to tych tra fień jest

pro por cjo nal nie wię cej. Naj wię cej pro fi li

za re je stro wa no w wo je wódz twach opol -

skim, łódz kim oraz ma ło pol skim. Re je stru -

ją du żo osób, du żo śla dów i ma ją tra fie nia

– pod kre śla eks pert .

Py ta nie za sad ni cze brzmi więc: co zro bić,

aby zwięk szyć licz bę re je stra cji w ba zie?

Albo ina czej: dla cze go ba za nie roz wi ja się

tak, jak by śmy chcie li?

TRUD NE PO CZĄT KI
Uchwa łą Ra dy UE z 9 czerw ca 1997 r.

(97/C 193/02) pań stwa człon kow skie UE

zo sta ły za pro szo ne do utwo rze nia kra jo -

wych baz DNA. Do ty czy ło to tak że

państw do pie ro ubie ga ją cych się o człon -

ko stwo, wśród nich Pol ski. Po wsta łe ewi -

den cje mia ły po zwo lić na wy mia nę

wy ni ków ana liz DNA mię dzy ty mi pań -

stwa mi w od nie sie niu do ści ga nych prze -

stępstw. 

Pro jekt uru cho mie nia ba zy da nych DNA

w struk tu rach or ga ni za cyj nych Po li cji uzy -

skał po zy tyw ną re ko men da cję Przed sta wi -

ciel stwa

Ko mi sji Eu -

ro pej skiej w

Pol sce. Przy współ -

fi nan so wa niu ze środ -

ków Pha re do po sa żo no Wy dział Bio lo gii

CLK KGP i pra cow nie ge ne tycz ne la bo ra -

to riów kry mi na li stycz nych KWP/KSP

w sprzęt ba daw czy i ana li tycz ny.

W koń cu pol ska ba za da nych DNA ad -

mi ni stro wa na przez CLK KGP roz po czę ła

dzia ła nie w kwiet niu 2007 ro ku, kie dy de -

cy zję o jej re je stra cji pod jął Ge ne ral ny In -

spek tor Ochro ny Da nych Oso bo wych.

– Ja ko że ba za prze twa rza da ne wraż li -

we, przed wy da niem tej de cy zji nie mo gła

ona funk cjo no wać, choć wszyst ko by ło

przy go to wa ne znacz nie wcze śniej – wspo -

mi na Ma ria Wal czuk. – Kie dy w koń cu ru -

szy ła, za czę li śmy kam pa nię in for ma cyj ną,

jeź dzi li śmy ze szko le nia mi. Te pro wa dzo -

ne przez CLK szcze gól nie po trzeb ne by ły

tam, gdzie la bo ra to ria kry mi na li stycz ne

nie ma ją pra cow ni bio lo gicz nych.

PRO BLEM nr 1: 
NIE JA SNE PRZE PI SY
Aby pol ska ba za mo gła za cząć funk cjo no -

wać, w la tach 1999–2002 wpro wa dzo no

licz ne zmia ny w usta wie o ochro nie da nych

oso bo wych, w usta wie o Po li cji i w ko dek sie

po stę po wa nia kar ne go.

Wciąż jed nak sta łym pro ble mem po zo -

sta je in ter pre ta cja sta no wio ne go pra wa.

Policjanci czę sto nie wie dzą, w ja kich sy tu -

acjach oso ba lub ślad mo gą być re je stro wa -

ne w ba zie. Nie są też pew ni kon se kwen cji
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Baza DNA
– sukces czy
niewypał?
Na początku roku w mediach rozgorzała dyskusja na temat funkcjonowania
polskiej bazy DNA. Pojawiły się liczne zastrzeżenia związane z jej
efektywnością, liczbą przechowywanych profili oraz z działaniem organów
ścigania. 

Zestaw odczynników do badania DNA
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po dej mo wa nych dzia łań, zwią za nych z re je -

stra cją pro fi lu DNA.

– Mu si my po stę po wać zgod nie

z usta wą o Po li cji, któ ra okre śla,

ko go w ba zie się re je stru je

i w ja kich sy tu acjach – wy ja -

śnia pod insp. Ma ria Wal -

czuk.

I tu się po ja wia pierw sze

si to, bo po li cjant mo że

za re je stro wać daną oso -

bę, je śli cel te go dzia ła -

nia mo że zo stać opi sa ny

jako wy kryw czy, iden ty -

fi ka cyj ny lub do wo do wy

w pro wa dzo nym po stę -

po wa niu. Oce na tych

trzech kry te riów na le ży

do po li cjan ta. A co za tym

idzie, sam musi pod jąć się

in ter pre ta cji prze pi sów

i do sto so wa nia ich do kon -

kret nej, czę sto skom pli ko wa -

nej, spra wy.

– Ma my sy gna ły, że nie któ rzy

od stę pu ją od wpro wa dze nia pro fi -

lu do ba zy DNA w związ ku z ty mi za -

wi ły mi prze pi sa mi. Aby te mu za po biec,

opra co wy wa na jest zmia na art. 20 usta wy

o Po li cji. No we roz wią za nia ma ją mak sy -

mal nie upro ścić tę pro ce du rę – mó wi eks -

pert CLKP.

Ba za DNA za wie ra da ne za li cza ne

do wraż li wych, pod le ga ją cych szcze gól nej

ochro nie. Gdy by kon kret na oso ba uzna ła,

że jest nie zgod nie z pra wem za re je stro wa -

na w ba zie, mo gła by się zgło sić do GIO DO

i w dal szej per spek ty wie wno sić o od szko -

do wa nie za na ru sze nie dóbr oso bi stych.

– Obec nie de cy zja o re je stra cji spo czy wa

na po li cjan cie. Po li cjant oce nia to w kon -

tek ście ca łe go ma te ria łu do wo do we go, któ -

rym dys po nu je – pod su mo wu je Ma ria

Wal czuk. 

PRO BLEM nr 2: 
KWE STIE FI NAN SO WE
Prze pi sy wy ko naw cze wska zu ją, że do po bra -

nia wy ma zu ze ślu zów ki po licz ków do ana li -

zy DNA sto so wa ny jest spe cja li stycz ny

pa kiet kry mi na li stycz ny. Co za tym idzie, ta -

kie pa kie ty po win ny być do stęp ne w licz bie,

któ ra nie ogra ni cza moż li wo ści dzia ła nia po -

li cjan ta. Zwłasz cza że każ da prób ka po win -

na zo stać po bra na dwu krot nie: do ce lów

re je stra cyj nych i do ce lów pro ce so wych.

– Wia do mo, że je śli pa kie tów bę dzie

mniej, to po bie rze się w pierw szej ko lej no ści

prób ki do ce lów pro ce so wych – pod kre śla

eks pert . – Nie ro bi li śmy jesz cze ana li zy sy -

tu acji fi nan so wej w kwe stii ba dań DNA

w po szcze gól nych wo je wódz twach. Nie któ -

rzy ko men dan ci do strze ga ją po trze bę re je -

stra cji pró bek DNA na du żą ska lę, ale z roz -

mów z po li cjan ta mi wie my, że w róż nych

jed nost kach spra wy wy glą da ją bar dzo róż nie.

Ko lej ną istot ną spra wą jest za bez pie cze -

nie nie zbęd nych środ ków fi nan so wych na

od czyn ni ki i ma te ria ły do ba dań ge ne tycz -

nych. Trze ba mieć na uwa dze, że pro ce du ra

ich za ku pu, zgod na z usta wą Pra wo za mó -

wień pu blicz nych, trwa do syć dłu go.

CO Z ZA GI NIO NY MI?
Jed nym z od czu wal nych man ka men tów

bazy jest to, że nie ma moż li wo ści re je stra cji

pro fi li osób za gi nio nych oraz pro fi li osób spo -

krew nio nych z za gi nio ny mi, po nie waż nie

do pusz cza te go usta wa o Po li cji. To wciąż

wy wo łu je pro ble my przy spra wach po szu ki -

waw czych i nie po zwa la na szyb kie re ago wa -

nie w ra zie po trze by. Ale pro blem już zo stał

za uwa żo ny.

– W spra wę za an ga żo wa ła się fun da cja

ITA KA, któ ra chce wspie rać Po li cję w ra -

mach prac ko mi sji sej mo wych w ce lu prze -

for so wa nia zmia ny prze pi sów – pod kre śla

Ma ria Wal czuk.

Do dat ko wo pla nu je się zmia nę Za rzą -

dzenia 352 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji

w spra wie pro wa dze nia przez Po li cję po szu -

ki wa nia osób za gi nio nych oraz po stę po wa nia

w przy pad ku ujaw nie nia oso by o nie usta lo -

nej toż sa mo ści lub zna le zie nia nie zna nych

zwłok. (Dz.Urz. KGP z dnia 12 sierp nia

2003 r.). Ozna cze nie pro fi lu DNA i je go re -

je stra cja w ba zie po win na stać się czyn no ścią

ob li ga to ryj ną.

KIE DY BA ZA DZIA ŁA
Przy kła dem jak bar dzo re jestr DNA jest po -

trzeb ny, mo że być spra wa, kie dy w po cią gu

za trzy ma no męż czy znę po słu gu ją ce go się

fał szy wy mi do ku men ta mi. Po spraw dze niu

w ba zie oka za ło się, że je go pro fil jest zgod -

ny z nie zna nym spraw cą mo le sto wa nia sek -

su al ne go dziec ka. 

W in nej spra wie, po do ko na niu ana li zy

DNA śla du, uzy ska no mie sza ni nę ma te ria -

łów ge ne tycz nych. Po li cjant pra cu ją cy

nad spra wą pro sił o po moc CLKP.

– Pod po wia da li śmy, co jesz cze moż -

na w tej spra wie zro bić i w koń cu pro fil po -

ten cjal ne go spraw cy do pa so wa no do pro fi lu

oso by za re je stro wa nej wcze śniej w ba zie

– wspo mi na pod insp. Wal czuk. – Je śli tyl ko

mo że my, sta ra my się po ma gać po li cjan tom.

Za wsze je ste śmy do ich dys po zy cji. W koń -

cu wszyst kim za le ży na tym, że by ba za dzia -

ła ła jak naj le piej.

ALEK SAN DRA WZO REK
zdj. An drzej Mi tu ra, 

www.sxc.hu
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Mó wią tech ni cy kry mi na li sty ki:
– Re je stra cja osób i śla dów w ba zach na -
dal na po ty ka pro ble my, któ rych przy czy -
ny w na szej opi nii le żą m.in. w obec nie
ob owią zu ją cych nie jed no znacz nych prze -
pi sach w za kre sie re je stra cji. Po li cjan ci
oba wia ją się moż li wo ści prze kro cze nia
upraw nień po li cyj nych w wy ni ku nie uza -
sad nio ne go za re je stro wa nia osób. 
Pro ble mem są też du że oszczęd no ści
w Po li cji, któ re ob ję ły rów nież wy ko ny wa -
nie ba dań. W jed nost kach te re no wych
po ja wi ły się pi sma, w któ rych za le ca no 
ra cjo na li za cję kosz tów prze pro wa dza nia
ba dań. Nie spo wo do wa ło to zmniej sze nia
licz by za bez pie cza nych śla dów bio lo gicz -
nych ani nie za trzy ma ło po bie ra nia ma te -
ria łu bio lo gicz ne go, co jest oczy wi ste
i zro zu mia łe. Nie ste ty, w bar dzo wie lu
przy pad kach za bez pie czo ne do wo dy rze -
czo we i po bra ne ma te ria ły bio lo gicz ne
zo sta ły włą czo ne do akt po stę po wa nia
lub umiesz czo ne w ma ga zy nach do wo -
dów rze czo wych i ar chi wach po li cyj nych
bez wy od ręb nia nia pro fi lu DNA. 
Ko lej nym skut kiem wspo mnia ne go pla nu
oszczęd no ścio we go są bra ki w za opa -
trze niu w pa kie ty, czy li ze sta wy do po -
bie ra nia ma te ria łu ge ne tycz ne go GA 01, 
co unie moż li wia po bie ra nie ma te ria łu
bio logicz ne go od osób po dej rza nych
zarówno do re je stra cji, jak i dzia łań pro -
ce so wych. Bra ku je też jed no li tej me to dy -
ki w czyn no ściach, ja kie mu si wy ko nać
po li cjant pro wa dzą cy po stę po wa nie, aby
za re je stro wać w ba zie spraw cę lub ślad,
al bo wy re je stro wać w przy pad ku nie po -
twier dze nia się wo bec nie go za rzu tów.
Na dal pa nu je prze ko na nie, że sko ro kie -
row nic two Po li cji nie wy da ło w za kre sie
re je stra cji sto sow nych za le ceń, to po bie -
ra nie ma te ria łu do ba dań na dal za le ży
od in dy wi du al nych de cy zji po li cjan tów
pro wa dzą cych po stę po wa nia, któ rzy
uzna ją bądź nie, że ist nie je lub nie pod -
sta wa do za re je stro wa nia oso by w ba zie.
Licz ba re je stra cji osób w ba zach mo gła by
wzro snąć, gdy by utwo rzo no ka ta log prze -
stępstw, w któ rych re je stra cja by ła by ob -
li ga to ryj na. Na to miast obec nie pro ces
re je stra cji osób i śla dów w po li cyj nych ba -
zach moż na wes przeć, zwięk sza jąc nad -
zór nad pro wa dzo ny mi po stę po wa nia mi
przez prze ło żo nych od po wie dzial nych
bez po śred nio za ko or dy na cję pra cy po li -
cjan tów pro wa dzą cych po stę po wa nia.

st. asp. mgr WOJCIECH DUTCZAK
technik kryminalistyki KPP w Mrągowie;

administrator FTK 
userzy Forum Techników Kryminalistyki 

(www.techkrym.pl)
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Pod sta wa praw na – jak nie
utknąć w gąsz czu prze pi sów
Pod sta wo wy mi ak ta mi praw ny mi do ty czą cy mi po bie ra nia, gro ma dze -
nia i prze twa rza nia wy ni ków ana li zy DNA są:
• Usta wa o Po li cji (Dz.U. z 2011, nr 287, poz. 1687)
• Usta wa Ko deks po stę po wa nia kar ne go (Dz.U. z 1997 r., nr 89,
poz. 555)

Usta wa o Po li cji
Zgod nie z usta wą o Po li cji funk cjo na riu sze wy ko nu ją swo je za da nia
w ce lu roz po zna wa nia, za po bie ga nia i wy kry wa nia prze stępstw i wy -
kro czeń, wy ko nu jąc czyn no ści: ope ra cyj no -roz po znaw cze, do cho dze -
nio wo -śled cze i ad mi ni stra cyj no -po rząd ko we. Ma ją przy tym pra wo
mię dzy in ny mi do „po bie ra nia od osób wy ma zu ze ślu zów ki po licz ków
w try bie i przy pad kach okre ślo nych w prze pi sach ko dek su po stę po -
wa nia kar ne go, a tak że w ce lu iden ty fi ka cji osób o nie usta lo nej toż sa -
mo ści oraz osób usi łu ją cych ukryć swo ją toż sa mość, je że li usta le nie
toż sa mo ści w in ny spo sób nie jest moż li we, po bie ra nia ma te ria łu bio -
lo gicz ne go ze zwłok ludz kich o nie usta lo nej toż sa mo ści” (art. 14 i 15).
Po li cja mo że po bie rać, uzy ski wać, gro ma dzić, prze twa rzać i wy ko rzy -
sty wać w ce lu re ali za cji za dań usta wo wych in for ma cje, w tym ta kie 
da ne oso bo we, jak wy ni ki ana li zy DNA o:
• oso bach po dej rza nych o po peł nie nie prze stępstw ści ga nych z oskar -

że nia pu blicz ne go, 
• nie let nich do pusz cza ją cych się czy nów za bro nio nych przez usta wę

ja ko prze stęp stwa ści ga ne z oskar że nia pu blicz ne go, 
• oso bach o nie usta lo nej toż sa mo ści lub usi łu ją cych ukryć swo ją toż -

sa mość, 
• oso bach po szu ki wa nych. 
Mo że to ro bić tak że bez ich wie dzy i zgo dy. In for ma cji tych nie po bie -
ra się w przy pad ku, gdy nie ma ją one przy dat no ści wy kryw czej, do wo -
do wej lub iden ty fi ka cyj nej w pro wa dzo nym po stę po wa niu (art. 20
ust. 2a –2c). Jest to kwe stia kry tycz na dla ca łej pro ce du ry. Ro zu mie nie
tych po jęć przed sta wio no w informacji opra co wa nej w Biu rze Kry mi -
nal nym KGP, przy udzia le Biu ra Wy wia du Kry mi nal ne go KGP, Cen tral -
ne go La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne go KGP i Biu ra Praw ne go KGP:
„1) przy dat ność wy kryw cza – moż li wość wy ko rzy sta nia da nych pod -

czas re ali zo wa nia czyn no ści po le ga ją cych na uzy ski wa niu co raz to
no wych in for ma cji, w szcze gól no ści zwią za nych z wy ja śnia niem
oko licz no ści, w związ ku z któ ry mi pro wa dzo ne jest po stę po wa nie,
wy kry ciem spraw cy prze stęp stwa ści ga ne go z oskar że nia pu blicz -
ne go lub usta la niem skład ni ków ma jąt ku na po czet za bez pie cze nia
wy ko na nia orze czeń, 

2) przy dat ność do wo do wa – moż li wość wy ko rzy sta nia da nych w pro -
wa dzo nym po stę po wa niu przy go to waw czym lub w to ku wy ko ny wa -
nia czyn no ści wy ja śnia ją cych w spra wie nie let nie go, szcze gól nie
pod czas oglę dzin, oka zań, prze pro wa dza nych ba dań, zbie ra nia da -
nych oso bo po znaw czych lub po twier dza nia zgro ma dzo nych do wo -
dów,

3) przy dat ność iden ty fi ka cyj na – moż li wość wy ko rzy sta nia da nych
pod czas usta la nia lub po twier dza nia toż sa mo ści oso by”.

W obec nym sta nie praw nym nie ma moż li wo ści po bie ra nia in for ma cji
od każ de go po dej rza ne go nie za leż nie od te go, o ja kie prze stęp stwo
(czyn ka ral ny) pro wa dzo ne jest po stę po wa nie przy go to waw cze lub wy -
ko ny wa ne są czyn no ści w spra wie nie let nie go. 
Kwe stie pro wa dze nia ba zy da nych DNA re gu lu ją prze pi sy art. 21a –21d
usta wy o Po li cji. W ba zie da nych DNA gro ma dzi się i prze twa rza in for -
ma cje w od nie sie niu do osób wy mie nio nych w art. 74 i 192a ko dek su
po stę po wa nia kar ne go, osób o nie usta lo nej toż sa mo ści oraz osób usi -

łu ją cych ukryć swo ją toż sa mość, zwłok ludz kich o nie usta lo nej toż sa -
mo ści, śla dów nie zna nych spraw ców prze stępstw. Łącz nie z ba zą da -
nych DNA pro wa dzi się zbio ry pró bek po bra nych od oso by al bo ze
zwłok ludz kich, w ce lu prze pro wa dze nia ana li zy kwa su dez ok sy ry bo -
nu kle ino we go (DNA), w po sta ci wy ma zów ze ślu zów ki po licz ków, krwi,
ce bu lek wło sów lub wy dzie lin, a w od nie sie niu do zwłok ludz kich ma -
te riał bio lo gicz ny w po sta ci prób ki z tka nek.
In for ma cje te wpro wa dza się do ba zy da nych DNA na pod sta wie za rzą -
dze nia:
1) or ga nu pro wa dzą ce go po stę po wa nie przy go to waw cze lub są du
– w przy pad ku ana li zy kwa su dez ok sy ry bo nu kle ino we go (DNA) prze -
pro wa dzo nej w związ ku z po stę po wa niem kar nym lub po stę po wa niem
w spra wach nie let nich;
2) wła ści we go miej sco wo or ga nu Po li cji – w przy pad ku osób o nie usta -
lo nej toż sa mo ści, osób usi łu ją cych ukryć swo ją toż sa mość oraz zwłok
ludz kich o nie usta lo nej toż sa mo ści. Na le ży przy tym pa mię tać, że in for -
ma cji zgro ma dzo nych w ba zie da nych DNA udzie la się bez płat nie or -
ga nom pro wa dzą cym po stę po wa nie kar ne oraz or ga nom Po li cji
pro wa dzą cym czyn no ści iden ty fi ka cyj ne. 
Usta wa o Po li cji okre śla też za sa dy usu wa nia in for ma cji z ba zy.

Ko deks po stę po wa nia kar ne go 
Zgod nie z art. 74 par. 2 oskar żo ny jest obo wią za ny pod dać się po bra -
niu przez funk cjo na riu sza Po li cji wy ma zu ze ślu zów ki po licz ków, je że li
jest to ko niecz ne i nie za cho dzi oba wa, że za gra ża ło by to zdro wiu
oskar żo ne go lub in nych osób. Zgod nie z par. 3 rów nież od oso by po -
dej rza nej moż na po brać krew, wło sy, wy maz ze ślu zów ki po licz ków lub
in ne wy dzie li ny or ga ni zmu. Na to miast w art. 192a par. 1 wska za no, że
w ce lu ogra ni cze nia krę gu osób po dej rza nych lub usta le nia war to ści
do wo do wej ujaw nio nych śla dów moż na po brać wy maz ze ślu zów ki
po licz ków, wło sy, śli nę. Po ich wy ko rzy sta niu w da nej spra wie, w której
ma te riał zbęd ny dla po stę po wa nia mu si być nie zwłocz nie usu nię ty z akt
i znisz czo ny.
Szcze gó ło we roz wią za nia tech nicz ne zo sta ły za war te w trzech ak tach:
1. Roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów z 26 lip ca 2005 r. w spra wie spo so -

bu po stę po wa nia przy wy ko ny wa niu nie któ rych upraw nień po li cjan -
tów (Dz.U. z 2005 r., nr 141, poz. 1186).

2. Roz po rzą dze niu Mi ni stra Spra wie dli wo ści z 23 lu te go 2005 r. w spra -
wie pod da wa nia ba da niom lub wy ko ny wa nia czyn no ści z udzia łem
oskar żo ne go oraz oso by po dej rza nej (Dz.U. z 2005, nr 33, poz. 299).

3. Za rzą dze niu nr 1565 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 29 grud -
nia 2005 r. w spra wie wy ko ny wa nia przez po li cjan tów za dań zwią za -
nych z pro wa dze niem ba zy da nych za wie ra ją cej in for ma cje
o wy ni kach ana li zy kwa su dez ok sy ry bo nu kle ino we go (Dz.Urz. KGP
z 2006 r., nr 1, poz. 2).

Wy maz ze ślu zów ki po licz ków od osób lub ma te riał bio lo gicz ny ze
zwłok ludz kich o nie usta lo nej toż sa mo ści po bie ra się przy uży ciu prze -
zna czo nych spe cjal nie do tych ce lów pa kie tów kry mi na li stycz nych,
ozna ko wa nych in dy wi du al nym ko dem kre sko wym. Czyn no ści te wy ko -
nu ją funk cjo na riu sze Po li cji prze szko le ni w tym za kre sie, a w szcze gól -
nie uza sad nio nych przy pad kach upraw nie ni pra cow ni cy służ by
zdro wia al bo in sty tu cji na uko wej lub spe cja li stycz nej po wo ła nej
do prze pro wa dze nia ba dań ge ne tycz nych. Z po bra nia od osób wy ma -
zu ze ślu zów ki po licz ków po li cjant mu si spo rzą dzić pro to kół. W przy -
pad ku za sto so wa nia środ ków przy mu su bez po śred nie go wo bec oso by
w ce lu po bra nia wy ma zu ze ślu zów ki po licz ków, fakt ten po wi nien zo -
stać od no to wa ny. Pro to ko ły ozna cza się tym sa mym ko dem kre sko -
wym, ja kim zo stał ozna czo ny pa kiet kry mi na li stycz ny uży ty do
po bra nia.

A. Wz.
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Zro zu mieć mo ty wa cję, 
czy li dro ga do efek tyw nej pra cy

„Po pro stu mo ty wuj. Prak tycz ny po rad nik dla ka dry kie row ni czej

o tym, jak mo ty wo wać, by zmo ty wo wać” – to po rad nik o mo ty wo wa -

niu i mo ty wa cji, któ ry opra co wa no w Biu rze Kadr i Szko le nia KGP.

Po rad nik przed sta wia spo so by mo ty wo wa nia pod wład nych do efek -

tyw nej pra cy. Mo że sta no wić źró dło in spi ra cji i po moc dla osób

na sta no wi skach kie row ni czych w za rzą dza niu zmo ty wo wa nym i za -

an ga żo wa nym ze spo łem po li cjan tów i pra cow ni ków. Prze ło że ni znaj -

dą tu wie le wska zó wek o tym, jak utrzy mać mo ty wa cję pod wład nych.

Pu bli ka cja za wie ra rów nież po my sły i do bre prak ty ki sto so wa ne

przez kie row ni ków w wy bra nych jed nost kach or ga ni za cyj nych Po li -

cji, któ re in spi ru ją do wy pra co wa nia wła snych sku tecz nych spo so -

bów mo ty wo wa nia pod wład nych. Przed sta wio no też sy tu acje

i zja wi ska za gra ża ją ce sku tecz no ści sys te mu mo ty wa cyj ne go w or ga -

ni za cji. 

Mi mo że na pi sa no wie le ksią żek i ar ty ku łów o mo ty wo wa niu pra -

cow ni ków, w któ rych przed sta wia no czyn ni ki mo ty wu ją ce oraz de -

mo ty wu ją ce do pra cy, nie wie le z nich jest sto so wa nych przez

prze ło żo nych. Dla cze go? Po wo da mi mo gą być: brak świa do mo ści ist -

nie nia okre ślo nych me tod, brak cza su na re flek sję nad spo so bem

dzia ła nia lub po wta rza nie utar tych sche ma tów dzia ła nia. 

Pro blem ten zna lazł od zwier cie dle nie w Pla nie Przed się wzięć Ko -
men dy Głów nej Po li cji na la ta 2010–2012 (Prio ry tet V – Zwięk sze nie
po zio mu za do wo le nia po li cjan tó wi pra cow ni ków Po li cji po przez za pew -
nie nie opty mal nych wa run ków do re ali za cji za dań – za da nie nr 2 – We -
ry fi ka cja obo wią zu ją cych ure gu lo wań zwią za nych z roz wo jem
za wo do wym w Po li cji, opra co wa nie kon cep cji sys te mu mo ty wa cyj ne go).

Po rad nik re ali zu je to za da nie.

Pu bli ka cja zo sta ła po zy tyw nie oce nio na przez In sty tut Na uk Spo -

łecz nych Wy dzia łu Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go i Ad mi ni stra cji

Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie. Uzna no ją za in no wa cyj ną i uży -

tecz ną. Dla te go też au to rzy po rad ni ka ser decz nie za chę ca ją ka drę

kie row ni czą Po li cji do je go prze czy ta nia i ży czą owoc nej lek tu ry.

Ze spół Roz wią zań Sys te mo wych w ob sza rze Za rzą dza nia Za so ba mi 
Ludz ki mi w Po li cji Wy dzia łu Or ga ni za cji Po li cji BKiS KGP
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Po rad nik jest do stęp ny pod ad re sa mi:

• http://www.po li cja.pl/por tal/pol/1/74182/

• http://www.po li cja.pl/por tal/pol/132/74133/Po rad nik_o_tym_jak_mo ty wo wac_by_zmo ty wo wac.html

• http://isp.po li cja.pl/por tal/isp/24/2796/O_tym_jak_mo ty wo wac_by_zmo ty wo wac__prak tycz ny_po rad nik_dla_ka dry_kie row ni czej.html
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Ze statystyk Policji wynika, że w 2011 r.
wzrosła, w porównaniu z 2010 r., liczba
przestępstw dokonywanych przez dzieci
i młodzież.

– Do sta ty styk trze ba mieć dy stans. 

Są one tyl ko bia ło -czar ną fo to gra fią, 

ana li zą pła ską, przed sta wia ją cą licz by bez -

względ ne. Oczy wi ście, po ma ga ją przy

dia gno zo wa niu za bu rzeń i pro ble mów wy -

cho waw czych do ty czą cych dzie ci oraz mło -

dzie ży, ale ja ko pe da gog i so cjo log ocze ku ję

od au to rów ta kich opra co wań głęb szych

ana liz. Chciał bym się do wie dzieć, ile prze -

stępstw po peł nio nych zo sta ło w kon kret -

nych miej sco wo ściach, przy kon kret nej

uli cy, jak to się ma do licz by uczniów – a ta

ma le je – su cha in for ma cja, że np. w Ma zo -

wiec kiem po peł nio no 1000 prze stępstw,

ni cze go mi nie mó wi.

Faktem jest jednak, że coraz więcej
młodzieży wkracza na drogę
przestępczą. Jaka, Pana zdaniem, jest
tego przyczyna?

– Po pierw sze: de her me ty za cja pol skiej

ro dzi ny. Ro dzi ce nie ty le źle wy cho wu ją

dzie ci, co zna czą ca część prze sta ła w ogó le

je wy cho wy wać. Pra cu ją co raz dłu żej, mi -

gru ją, emi gru ją, wy dłu ża się czas do jaz du

do i z pra cy. Za pę dze ni w tym świe cie chcą

do tknąć każ dej rze czy – m.in. 214 ka na łów

w te le wi zji czy wy ciecz ki w nie dzie lę do

su per mar ke tu. I tak po wo li, ale co raz bar -

dziej wi docz nie roz pa da się nam pod sta wo -

wa ko mór ka spo łecz na, ja ką jest ro dzi na.

Za czy na ją nas zja dać dwa wiel kie pro ce sy

– kon sump cjo nizm oraz za nik umiar ko wa -

nia. Je śli gło śno nie za cznie my o tym mó -

wić, to pro ble my, które jesz cze dziś są

do opa no wa nia, mo gą wy mknąć się spod

kon tro li. Jeśli szu ka my przy kła dów, to są

ni mi dzicz na sta dio nach oraz ata ki na po -

li cję 11 li sto pa da.

Ko lej na przy czy na – za wcze śnie uczy ni -

li śmy z dzie ci do ro słych. Mo je po ko le nie,

czy li lu dzi obec nie w śred nim wie ku, do ra -

sta ło w świe cie czy tel nym – naj pierw by li -

śmy dzieć mi, póź niej mło dzie żą, wresz cie

sta li śmy się do ro sły mi. W cią gu ostat nich

dwu dzie stu lat sta ła się rzecz nie sa mo wi ta

– znik nę ła nam mło dzież. Ma my dzie ci,

któ re w szó stej kla sie koń czą pod sta wów -

kę, idą do gim na zjum i uwa ża ją się za do ro -

słych, a my, ro dzi ce i na uczy cie le,

oby wa te le, im na to po zwo li li śmy. Ja ko pe -

da gog i te ra peu ta mó wię: lu dzie, obudź cie

się. To są dzie ci, któ re na le ży gła skać, tu lić,

sza no wać i zde cy do wa nie wy cho wy -

wać. I bę dą dzieć mi tak że w szko le śred -

niej, bo do pie ro koń cząc ją, sta ją się

mło dzie żą, któ rą bę dą przez okres stu diów.

Do ro sły mi sta ną się, gdy we zmą ży cie we

W oj tek, lat 16. Po cho dzi z ro dzi ny wie lo-

dziet nej, nie wy dol nej wy cho waw-

czo. Po strach uli cy, dziel ni cy, szko ły

i ro dzi ny. Ki bol nisz czą cy oko licz ne ele wa cje

i przy stan ki. Prze ko na ny o swo jej bez kar no ści

miał okre ślo ne ce le – na paść, po bić, za ba wić

się cu dzym kosz tem. Do ko ny wał roz bo jów, na -

pa dał, za stra szał. Znie wa żał na uczy cie li, bił ro -

dzi ców. Pró bo wał rów nież su te ner stwa

– szu kał klien tów dla swo ich ko le ża nek. Po li -

cja udo wod ni ła mu 15 czy nów ka ral nych, m.in.

kra dzie że, znie wa że nie, znisz cze nie mie nia

i kie ro wa nie gróźb ka ral nych.

Ka sia, 14 lat. Ślicz na bu zia, fi gu ra mo del ki.

Naj młod sza z troj ga ro dzeń stwa, oczko w gło -

wie ro dzi ców, bar dzo przy zwo itych lu dzi. Ma

na swo im kon cie na pa dy na dziew czyn ki

w wie ku od dwu na stu do pięt na stu lat. Uży -

wa jąc no ża, bi jąc, du sząc, wy ry wa jąc wło sy

zmu sza ła je, aby na uli cy roz bie ra ły się, tań czy -

ły na go. Kra dła im ubra nia, te le fo ny, pie nią dze.

W na pa dach to wa rzy szy ły jej ko le żan ki. Zda -

rzy ło się, że ka za ły po krzyw dzo nej zjeść ich

ekskrementy.

Ma rek, 14 lat, i Woj tek, 15 lat. Pod pa la li

w szko le de ko ra cje, ta bli ce, ko le gom po cię li

kurt ki. Dy rek cja nie wy cią ga ła kon se kwen cji,

za wsze da wa ła im szan sę i nie za wia da mia ła

po li cji. Ad mi ni stra cja bu dyn ku, gdzie znisz czy -

li ele wa cję, ka za ła im za ma lo wać obrzy dli we

na pi sy, ale zgło sze nia nie zło ży ła. Wpa dli, gdy

pod pa li li dwie win dy w jed nym z blo ków. 

Ro dzi ce chłop ców są uza leż nie ni od al ko ho lu,

star sze ro dzeń stwo prze by wa w za kła dzie 

kar nym.

PRO GRA MY
– Za po bie ga nie prze stęp czo ści nie let nich jest

dla nas, po li cjan tów, prio ry te tem – mó wi mł.

insp. Ma rio la Go sław ska, na czel nik Wy dzia łu

ds. Nie let nich, Pa to lo gii i Pro fi lak ty ki Biu ra

Pre wen cji KGP. – Wszyst kie jed nost ki or ga ni -

za cyj ne Po li cji, po czy na jąc od ko mi sa ria tów,

po przez ko men dy miej skie, po wia to we i wo je -

wódz kie, pro wa dzą dzia ła nia pro fi lak tycz ne. 

Obec nie Po li cja re ali zu je po nad 200 lo kal -

nych pro gra mów pre wen cyj nych. A tak że 

ogól no pol skie pro gra my pro fi lak tycz ne, edu -

ka cyj ne, np. „Je stem Ki bi cem przez du że K”

(skie ro wa ny do wszyst kich grup wie ko wych,

tak że dzie ci i mło dzie ży, a do ty czą cy bez piecz -

ne go za cho wa nia na sta dio nach i im pre zach

ma so wych), w któ rym współ uczest ni czą re sor -

ty spraw we wnętrz nych, edu ka cji i spra wie dli -

wo ści. 

Pro gra mem stric te po li cyj nym jest „Pro fi -

lak ty ka a Ty”, skie ro wa ny prze ciw ko pa to-

lo giom spo łecz nym, pro po nu ją cy al ter na tyw ne

do nich dzia ła nia. KGP współ pra cu je z or ga na -

mi ad mi ni stra cji rzą do wej, sa mo rzą da mi, or ga -

ni za cja mi po za rzą do wy mi, cze go przy kła dem

mo że być wie lo let nia współ pra ca ze Sto wa rzy -

sze niem Pro du cen tów i Dzien ni ka rzy Ra dio -

wych w ra mach kam pa nii „Za cho waj trzeź wy

umysł”. 

– Współ dzia ła my też z pod mio ta mi ko mer -

cyj ny mi, np. ze Związ kiem Pra co daw ców Prze -

my słu Pi wo war skie go, re ali zu jąc pro gram

„Al ko hol, nie let nim do stęp wzbro nio ny” –

mó wi na czel nik Go sław ska. – W związ ku z

Eu ro 2012 ra zem z Fun da cją Dzie ci Ni czy je 

re ali zu je my kam pa nię „Nie prze graj”. Je ste -

śmy part ne rem Fun da cji Dzie ci Ni czy je

przy funk cjo no wa niu te le fo nu 116-111 i Fun -

da cji Ita ka przy dzia ła niu te le fo nu 116-000.

Prio ry te tem jest dla nas re ali za cja Rzą do we go

Pro gra mu Ogra ni cza nia Prze stęp czo ści i Aspo -

łecz nych Za cho wań „Ra zem bez piecz niej”,

w któ rym zo sta ły m.in. okre ślo ne za da nia po -

dej mo wa ne przez róż ne pod mio ty (w tym 

Po li cję) na rzecz bez pie czeń stwa w szko le. 

Pro gra my i kam pa nie spo łecz ne ma ją cha -

rak ter edu ka cyj no -in for ma cyj ny. 

PO LI CJA 
NIE ZA STĄ PI RO DZI CÓW
Po li cjan ci zaj mu ją cy się pro ble ma ty ką nie let -

nich uczest ni czą w wie lu szko le niach i se mi -

na riach. Biu ro Pre wen cji KGP opra co wu je,

wy da je i dys try bu uje spe cja li stycz ne ma te ria -

ły, w tym kon spek ty do ty czą ce pro wa dze nia

za jęć lek cyj nych na te mat prze mo cy.

– W wy cho wa niu dzie ci Po li cja nie za stą pi

jed nak ani ro dzi ców, ani opie ku nów, ani na uczy -

cie li – mó wi na czel nik Go sław ska. – My za wsze

bę dzie my ich wspie rać, pod po wia dać, edu ko -

wać. Ale, je śli za cho dzi ko niecz ność, ma my

usta wo wy obo wią zek pod jąć in ter wen cję.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK

TYLKO SŁUŻBA Przestępczość nieletnich POLICJA 997       marzec 2012 r.22

Nasze dzieci

Jeszcze nigdy tak niewielu nie uczyniło tak wiele złego – wynika z policyjnych
danych dotyczących przestępczości nieletnich za ubiegły rok. 47 207
nieletnich dopuściło się 96 999 czynów karalnych, 
w tym prawie 12,5 tysiąca rozbojów, kradzieży i wymuszeń rozbójniczych.
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Sami zgotowaliśmy
im ten los

Rozmowa 
z prof. dr. hab. Mariuszem Jędrzejko 
z Zakładu Profilaktyki Społecznej Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie oraz Mazowieckiego
Centrum Profilaktyki Uzależnień

wła sne rę ce – po dej mą pra cę, sa mo dziel nie za -

miesz ka ją, za ło żą ro dzi nę etc.

Wy mie nia jąc przy czy ny, nie na le ży też za po -

mi nać o de struk cyj nej ro li me diów – sce ny

prze mo cy, mor do wa nia, za bi ja nia są na po rząd -

ku dzien nym, co mo de lu je za cho wa nia i wzor -

cu je po sta wy. Nie bez zna cze nia jest mo del

pol skiej po li ty ki, w któ rej oso by pu blicz ne ob -

rzu ca ją się wy zwi ska mi (psy chol, głu pek, agent,

ko much…), za miast pro wa dzić me ry to rycz ne

dys ku sje. Dziec ko, wi dząc to wszyst ko, za cho -

wu je się we dług kla sycz nych teo rii psy cho lo -

gicz nych – je śli oni mo gą, ja też mo gę.

I przy czy na czwar ta: wiel ka SIEĆ z jej pu -

łap ka mi bra ku gra nic. Tam wszyst ko jest do -

pusz czal ne, nie roz róż nia się do bra od zła,

a bo ha te rem jest ten, kto „naj wię cej tru pów zo -

sta wi za so bą”. Dzie ci, wkra cza jąc w ten świat,

nie są do nie go ab so lut nie emo cjo nal nie przy -

go to wa ne. A ro dzi ce i opie ku no wie, za miast

tłu ma czyć, wy ja śniać, in sta lo wać od po wied nie

fil try, cie szą się bo… dziec ko ma za ję cie i nie

trze ba się nim opie ko wać. 

Uwa żam jed nak, że my, do ro śli, któ rzy im

taką rze czy wi stość zgo to wa li śmy, i tak ma my

szczę ście, że one ro bią tyl ko to, co ro bią. Prze -

cież mo gły by prze pę dzić nas z te go świa ta.

Po wyż sza syn te za jest oczy wi ście uprosz cze -

niem wiel kie go pro ce su, u pod staw któ re go

leży de mon taż toż sa mo ści kul tu ro wej.

Co robić, aby faktycznie do czegoś takiego
nie doszło?

– Je stem zwo len ni kiem sta rej mą drej te zy:

do my na le ży bu do wać na ska łach, nie na pia -

skach. A my prze sta li śmy ro zu mieć, że li czy się

nie tyl ko na sze ży cie tu i te raz, ale tak że my śle -

nie o przy szło ści (Mie czy sław Krą piec, wiel ki

pol ski fi lo zof mó wił tak: myśl o prze szło ści,

ana li zuj te raź niej szość, pla nuj przy szłość). Nie

je stem ka to li kiem, ale bę dę bro nił krzy ża

w Sej mie, bo na krzy żu, czy li na cy wi li za cji ła -

ciń skiej, Pol ska zo sta ła zbu do wa na. Za miast ko -

rzy stać z na szej 2000-let niej tra dy cji kul tu ro wej

i 1000-let niej pań stwo wej, opar tej na pra cy, so -

li dar no ści (przy kła dem jest Wiel ka Or kie stra

Świą tecz nej Po mo cy), czu ło ści, związ kach

emo cjo nal nych, co w su mie spra wia, że wy cho -

dzi my z kry zy su eko no micz ne go le piej niż in ne

pań stwa – idzie my w świat płyn nej no wo cze sno -

ści. Bo ja ki świat chce my zbu do wać z pseu do -

ar tyst ką, któ ra brak ta len tu i wie dzy nad ra bia

or dy nar nym słow nic twem i po ka zy wa niem go li -

zny? Czy oso bą od po wie dzial ną jest po li tyk, 

któ ry pro wa dzi kam pa nię na rzecz za le ga li zo wa -

nia nar ko ty ków? A jak trzy na sto -, czter na sto let -

nie dziec ko ma się nie po gu bić, je śli gu ru

pol skiej mo dy twier dzi, że nie na le ży no sić to -

reb ki in nej niż np. fir my X za 1000 zło tych, a do -

bry T -shirt to tyl ko ta ki za 600 zło tych. Czy więc

na le ży się dzi wić, że ma my ga le rian ki?

Jaki wpływ na zjawisko przestępczości
dzieci i młodzieży ma nasz system edukacji?
Jak Pan ocenia funkcjonowanie gimnazjów?

– Ma my fa tal ną po li ty kę edu ka cyj ną i oświa -

to wą – peł ną nie od po wie dzial no ści i nie spój -

no ści. W pierw szej ko lej no ści po win ny zo stać

zli kwi do wa ne gim na zja, a je śli chce my je po -

zo sta wić, po win ni śmy stwo rzyć kla sy 15–16-

-oso bo we, nad ta ką licz bą uczniów na uczy ciel

jest jesz cze w sta nie za pa no wać. Mo gę tę te zę

udo wod nić. W 2010 ro ku od wie dzi łem

112 szkół i tyl ko w jed nej spo tka łem się z po -

par ciem na uczy cie li dla utrzy ma nia te go ty pu

szkol nic twa. W 2011 roku by łem w 73 gim na -

zjach i żad ne nie opo wie dzia ło się za ich utrzy -

ma niem. W br. od wie dzi łem już 11 ta kich

pla có wek, wszyst kie są za li kwi da cją bądź

istot nym prze mo de lo wa niem gim na zjów. Nie -

ste ty, urzęd ni cy nie chcą słu chać ani na uczy -

cie li, ani na ukow ców. Pro po zy cja zmniej sze nia

licz by go dzin na uki ję zy ka pol skie go i hi sto rii

w li ce ach też na pa wa prze ra że niem. 

Ale jak my, dorośli, nauczyciele, rodzice,
opiekunowie, powinniśmy postępować
z tymi dziećmi, z tą młodzieżą?

– Mło dzi lu dzie nie są źli, są na szym od bi -

ciem, od bi ciem na sze go po gu bie nia. Je śli jed -

nak za cznie my od bu do wy wać w nich

kla sycz ną kul tu rę – na uczy my oka zy wa nia sza -

cun ku oso bom star szym, na uczy cie lom, po -

wie my, co zna czy tra dy cja, od po wie dzial ność,

ale rów nież za po zna my z ta ki mi sło wa mi, jak

np. pro szę, prze pra szam. Je śli dzie ci cze goś

współ cze śnie po trze bu ją, to od bu do wy czte -

rech cnót kar dy nal nych: roz trop no ści (dzie ła

ro zu mu), spra wie dli wo ści (ro zu mie nia, że ist -

nie ją gra ni ce wol no ści), mę stwa (zdol no ści

do ma łych od waż nych czy nów i od ma wia nia

rze czom głu pim) oraz umiar ko wa nia (nie

wszyst ko, nie od ra zu, nie na raz). W ich 

świe cie mu si być miej sce na fa ce bo oka czy 

i Pho ne’a, ale tak że na gra ni ce i nor my. 

Jak ocenia Pan rolę Policji
w przeciwdziałaniu przestępczości dzieci
i młodzieży?

– Na pew no bar dzo się sta ra, chce zro bić

jesz cze wię cej. Dla te go uwa żam, że Po li cja, 

ja ko jed na z naj waż niej szych in sty tu cji w pań -

stwie, aby sku tecz nie za po bie gać zja wi sku

prze stęp czo ści dzie ci i mło dzie ży, mu si wresz -

cie za cząć współ pra co wać ze świa tem na uki.

Obec nie funk cjo nu je ona na wła snym to rze,

a cho dzi o to, że by za czę ła ho li stycz nie po -

strze gać rze czy wi stość. Ja nie pró bu ję oce niać

po li cjan tów, je stem ich przy ja cie lem, chciał -

bym je dy nie, aby ko men dant głów ny, szef

pre wen cji czy kto kol wiek in ny, za pro sił nas,

so cjo lo gów i pe da go gów spo łecz nych, aby ra -

zem za sta no wić się, jak licz by prze kła da ją się

na zja wi ska spo łecz ne, na funk cjo nu ją ce tren -

dy i za cho dzą ce pro ce sy. Aby zwal czać da ną

pa to lo gię, trze ba po znać jej etio lo gię. W prze -

ciw nym ra zie dzia ła się na oślep, na za sa dzie

ga sze nia po ża ru. Ani ja, ani in ni na ukow cy

za na szą po moc nie chce my od Po li cji pie nię -

dzy. Oczy wi ście, naj pierw bę dzie my bu do wać

ma łe kład ki, po tem szer sze, a do pie ro na koń -

cu wiel ki most. A na ra zie to niech pan in -

spek tor Grze gorz Jach wraz ze swo im PaT -em

jeź dzi po ca łej Pol sce. To, co ro bi dla mło dych

lu dzi, a więc i bez pie czeń stwa nas wszyst kich,

jest god ne naj wyż sze go sza cun ku.

Dzię ku ję za roz mo wę.
GRA ŻY NA BAR TU SZEK

zdj. z archiwum prof. Mariusza Jędrzejko 
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1 kwietnia 2012 r. wejdzie w życie ustawa o języku
migowym, która nakłada na organy publiczne wiele
nowych obowiązków, w tym między innymi ma
umożliwić osobom niesłyszącym skorzystanie z usług
tłumacza języka migowego. Czy Policja jest na to
gotowa?

U sta wa uchwa lo na jesz cze w po przed niej ka den cji Sej mu mo że

mieć istot ny wpływ na funk cjo no wa nie Po li cji. Prze wi du je się,

że tzw. oso bie upraw nio nej zo sta ną uła twio ne kon tak ty z in -

sty tu cja mi pu blicz ny mi. W ten spo sób bę dzie ona mo gła bez piecz -

nie i wy god nie za ła twić spra wy urzę do we. 

Prze pi sy prze wi du ją, że zo bo wią za ne do od po wied nie go dzia ła nia

i do sto so wa nia swo jej or ga ni za cji pra cy do po trzeb osób nie sły szą -

cych bę dą or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej. Po wo ły wa ny w usta wie

o ję zy ku mi go wym art. 5 par. 2 pkt 3 usta wy Ko deks po stę po wa nia

ad mi ni stra cyj ne go (de fi ni cja or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej) obej -

mu je rów nież or ga ny ad mi ni stra cji rzą do wej w te re nie (ad mi ni stra -

cja ze spo lo na). A zgod nie z usta wą o Po li cji (art. 6) or ga na mi

ad mi ni stra cji rzą do wej na ob sza rze wo je wódz twa są ko men dant wo -

je wódz ki Po li cji, ko men dant po wia to wy (miej ski) Po li cji oraz ko -

men dant ko mi sa ria tu Po li cji. 

No wa re gu la cja uj mu je dwie pod sta wo we kwe stie:

1. ko rzy sta nie przez oso by upraw nio ne (nie sły szą ce) z po mo cy

oso by przy bra nej w kon tak tach z or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej;

2. szcze gól ną ob słu gę osób nie peł no spraw nych w kon tak tach z or -

ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej.

PO MOC OSO BY PRZY BRA NEJ
W ro zu mie niu usta wy oso bą przy bra ną mo że być każ dy, kto ukoń -

czył 16 lat i ma uła twić kon takt z nie peł no spraw nym oraz udzie lić

mu po mo cy w za ła twie niu spraw w wy bra nej in sty tu cji pu blicz nej.

Po li cja mu si się więc przy go to wać do ob słu gi osób ma ją cych pro ble -

my w ko mu ni ko wa niu się, z któ ry mi przy cho dzi opie kun. Co wię -

cej, w ta kim przy pad ku nie moż na wy ma gać od oso by przy bra nej

żad ne go cer ty fi ka tu po twier dza ją ce go zna jo mość ję zy ka mi go we go.

Pra wo do sko rzy sta nia z po mo cy oso by przy bra nej mo że zo stać

ogra ni czo ne tyl ko w sy tu acji, gdy jest to sprzecz ne z usta wą o ochro -

nie in for ma cji nie jaw nych, np. gdy oso ba nie sły szą ca chce prze ka zać

da ne, któ re mo gą być ob ję te klau zu lą taj no ści. 

Po li cja mu si też umoż li wić ko rzy sta nie przez oso by upraw nio ne

z po mo cy wy bra ne go tłu ma cza ję zy ka mi go we go lub tłu ma cza -prze -

wod ni ka. Co nie wy łą cza rów no cze snej moż li wo ści wspo ma ga nia się

oso bą przy bra ną.

UDO STĘP NIE NIE USŁUG
Or ga ny ad mi ni stra cji pu blicz nej są zo bo wią za ne do udo stęp nie nia

usłu gi po zwa la ją cej na ko mu ni ko wa nie się. Jak czy ta my da lej w usta -

wie, na le ży przez to ro zu mieć „w szcze gól no ści wy ko rzy sta nie środ -

ków wspie ra ją cych ko mu ni ko wa nie się”. Cho dzi o ta kie roz wią za nia,

jak: ko rzy sta nie z pocz ty elek tro nicz nej, prze sy ła nie wia do mo ści tek -

sto wych (wy ko rzy sta nie wia do mo ści SMS, MMS lub ko mu ni ka to -

rów in ter ne to wych), ko mu ni ka cję au dio wi zu al ną (np. Sky pe),

prze sy ła nie fak sów, stro ny in ter ne to we speł nia ją ce stan dar dy do -

stęp no ści dla osób nie peł no spraw nych.

Prze pi sy wy ma ga ją upo wszech nia nia in for ma cji o ta kiej usłu dze

w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej oraz re ali za cji jej z za cho wa niem

za sad wła ści wych dla spraw w po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym.

Usta wa prze wi du je rów nież, że or gan ad mi ni stra cji pu blicz nej za -

pew nia do stęp do świad cze nia usług tłu ma cza pol skie go ję zy ka mi -

go we go, sys te mu ję zy ko wo -mi go we go i spo so bów ko mu ni ko wa nia

się osób głu cho nie wi do mych. Za ło żo no przy tym, że świad cze nie to

mo że być re ali zo wa ne rów nież przez pra cow ni ka or ga nu ad mi ni stra -

cji pu blicz nej po słu gu ją ce go się ję zy kiem mi go wym lub wy ko rzy stu -

ją cym środ ki wspie ra ją ce ko mu ni ko wa nie się. Ta ka usłu ga jest

bez płat na dla oso by upraw nio nej, je że li po sia da ona sta tus nie pełno-

spraw ne go. 

SPE CJAL NA PRO CE DU RA KON TAK TO WA
Oso ba upraw nio na jest zo bo wią za na zgło sić chęć sko rzy sta nia ze

świad cze nia, ze wska za niem wy bra nej me to dy ko mu ni ko wa nia się,

PRAWO Ustawa o języku migowym POLICJA 997       marzec 2012 r.24

Czy policjanci będą migali?

Jak ob słu gi wać oso by nie sły szą ce w świe tle 
no wej usta wy?

Krzysz tof Łasz kie wicz, peł no moc nik KGP
ds. ochro ny praw czło wie ka:
– Nie uczest ni czy łem w pra cach le gi sla cyj nych
nad tą usta wą, ale pew ne sfor mu ło wa nia
brzmią dość enig ma tycz nie. Spra wy na pew no
nie roz wią żą or ga ni zo wa ne w nie któ rych jed -
nost kach Po li cji kur sy ję zy ka mi go we go, gdyż te uwraż li wią
funk cjo na riu szy, ale nie po zwo lą na w peł ni pro fe sjo nal ny kon -
takt. 
Wśród ofiar prze stępstw zda rza ją się oso by nie sły szą ce i nie
moż na mó wić o sy tu acji no wej dla po li cjan ta. Jest to jed nak
sy tu acja nie stan dar do wa. Po li cja na ogół re agu je dy na micz -
nie na ta kie sy tu acje, jak po peł nie nie prze stęp stwa, wy kro cze -
nia czy też pod czas in ter wen cji do mo wych. One sta no wią
więk szość co dzien nych re la cji z oso ba mi głu chy mi, głu cho -
nie my mi, czy też głu cho nie wi do my mi, ale i w tych sy tu acjach
po li cjan ci so bie ra dzą. Nie rzą dzą tu żad ne pro ce du ry, lecz
zwy kły roz są dek i do świad cze nie. 
W co dzien nych spra wach ad mi ni stra cyj nych oso by z te go
krę gu na ogół wspie ra ją się opie ku na mi, we dług no wej usta -
wy – oso ba mi przy bra ny mi. Po li cja we dług usta wy bę dzie mu -
sia ła za wie rzyć oso bie przy bra nej i nie bę dzie mo gła żą dać
przed sta wie nia cer ty fi ka tu po słu gi wa nia się ję zy kiem mi go -
wym. Wy star czy za tem pi sem ne oświad cze nie oso by przy bra -
nej. Do stęp do usłu gi tech no lo gicz nej wspie ra ją cej
ko mu ni ka cję z ta ką oso bą (na przy kład wi de okon fe ren cja
z tłu ma czem) na pew no dłu go jesz cze po zo sta nie w sfe rze
nie osią gal nej dla Po li cji, choć usta wa ta ki obo wią zek na kła da
na tzw. pod mio ty zo bo wią za ne, w tym Po li cję. Prak tycz ne in -
for ma cje bę dzie moż na uzy skać w two rzo nej Ra dzie Ję zy ka
Mi go we go, a pó ki co moż na kon tak to wać się z Za rzą dem
Głów nym Pol skie go Związ ku Głu chych, tel.: 22 841 40 71.

24-25.03:Layout 6  2/22/12  10:02 AM  Page 24



do wła ści we go ze wzglę du na wła ści wość spra wy or ga nu ad mi -

ni stra cji pu blicz nej co naj mniej na trzy dni ro bo cze przed tym

zda rze niem, z wy łą cze niem sy tu acji na głych. Usta wa nie wska -

zu je do kład nie, o któ re na głe sy tu acje cho dzi. Zgło sze nie po -

win no być do ko na ne w for mie okre ślo nej przez or gan

ad mi ni stra cji pu blicz nej, w spo sób do stęp ny dla osób upraw -

nio nych. Po do ko na niu zgło sze nia or gan jest zo bo wią za ny do za -

pew nie nia ob słu gi oso by upraw nio nej, w ter mi nie przez nią

wy zna czo nym lub z nią uzgod nio nym. 

W przy pad ku bra ku moż li wo ści re ali za cji świad cze nia or gan

ad mi ni stra cji pu blicz nej za wia da mia wraz z uza sad nie niem oso -

bę upraw nio ną, wy zna cza jąc moż li wy ter min re ali za cji świad -

cze nia lub wska zu jąc na in ną for mę re ali za cji jej upraw nień.

Oso ba re ali zu ją ca świad cze nie jest obo wią za na za cho wać w ta -

jem ni cy in for ma cje zwią za ne z oso bą upraw nio ną. Wy jąt kiem

od tej za sa dy jest sy tu acja, gdy za cho wa nie ta jem ni cy mo że sta -

no wić nie bez pie czeń stwo dla ży cia lub zdro wia oso by upraw nio -

nej lub in nych osób al bo gdy oso ba upraw nio na wy ra zi ła na to

zgo dę.

Ko men dan ci wo je wódz ki, po wia to wy oraz ko mi sa ria tu są obo -

wią za ni do udo stęp nia nia na wnio sek oso by upraw nio nej „do ku -

men tów nie zbęd nych do za ła twie nia spra wy”, od po wied nio

do sto so wa nych do po trzeb wnio sko daw cy. Po win ni też za miesz -

czać wszyst kie nie zbęd ne in for ma cje o or ga nie i spo so bach 

re ali za cji usta wy w miej scach do stęp nych dla osób upraw nio -

nych.

ALEK SAN DRA WZO REK

Podstawa prawna: ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o języku
migowym i innych środkach komunikowania się, Dz.U.
z 2011 r., nr 209, poz. 1243

marzec 2012 r.       POLICJA 997

Z opi nii do ty czą cych prze pi sów w fa zie 
pro jek to wa nia usta wy o ję zy ku mi go wym:

„Wąt pli wo ści bu dzi za kres re gu la cji pro jek to wa nej usta wy.
Sama bo wiem dzie dzi na re gu la cji sta no wi część szer szej
ka te go rii, tj. pro ble ma ty ki sta tu su osób nie peł no spraw -
nych. De dy ko wa nie usta wy wy łącz nie wspie ra niu ko mu ni -
ko wa nia osób głu chych i głu cho nie mych wy da je się
nie za sad ne”.

dr Mak sy mi lian Cher ka, Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
Uni wer sy te tu War szaw skie go

„Wąt pli wo ści bu dzi brak ob ję cia te go ro dza ju spe cjal ny mi
re gu la cja mi in nych grup nie peł no spraw nych rów nież po -
trze bu ją cych uła twień w róż nych sfe rach ży cia, a któ rym
brak jest praw nych moż li wo ści eg ze kwo wa nia swo ich po -
trzeb. Re gu la cje te są bar dzo ko rzyst ne dla osób upraw -
nio nych i mo gą mieć cha rak ter dys kry mi nu ją cy dla in nych
osób nie peł no spraw nych, któ rym nie przy słu gu ją te go ro -
dza ju upraw nie nia”.

dr Magdalena Szczepańska, ekspert ds. legislacji
w Biurze Analiz Sejmowych

24-25.03:Layout 6  2/22/12  10:02 AM  Page 25



1. Dotknąć delikatnie palcami, aby
wyczuć papier. Papier falsyfikatów
jest często zbyt wiotki albo zbyt
gruby i nie wydaje
charakterystycznego szelestu.

2. Wyczuć pod palcami, czy
elementy oznaczające nominał lub
bank są wypukłe w dotyku.

3. Sprawdzić, czy element
nadrukowany wypukłymi liniami
pionowymi na banknocie euro 
(w środkowej części u góry)
wydaje charakterystyczny dźwięk
przy drapaniu paznokciem.

4. Obejrzeć banknot pod światło 
i sprawdzić znak wodny,   
pamiętając, że nigdy nie jest on
widoczny na powierzchni.
Oryginalny znak wodny ma
nieostre linie brzegowe, jaśniejsze
i ciemniejsze elementy,  
a przejścia między nimi są płynne.
Znak wodny odpowiada głównemu
motywowi graficznemu na
banknocie. Na banknotach
polskich jest to lewy profil króla,
którego portret umieszczono na
banknocie, w przypadku euro to
motyw architektoniczny, którym
jest brama lub okno.

5. Zabezpieczenie obustronne
(recto-verso) występujące na
banknotach euro w górnej części
lewej części strony przedniej
widoczne są elementy oznaczenia
nominału, które pod światłem
tworzą pełną cyfrę. Na banknotach

waluty polskiej w prawej górnej
części strony przedniej to korona
umieszczona w owalu,  która w
świetle przechodzącym tworzy
wypełnioną koronę wewnętrzną.

6. Nitka
zabezpieczająca
wewnątrz banknotu
oglądana pod światło
widoczna jest jako
ciemna linia, na której
można odczytać
nominał banknotu oraz
walutę.

7. W banknotach o nominałach 50,
100 i 200 złotych oraz 50, 100, 200 
i 500 euro umieszczone są
zabezpieczenia z farby zmieniającej
barwę w zależności od kąta patrzenia
(OVI). W walucie polskiej
zabezpieczenie OVI zmienia barwę
fioletową na złotą, na banknotach
euro z fioletowopurpurowej na
oliwkowobrązową.

8
b
zł
p
tz
i 

Jak rozpoz
fałszywy ba
UWAGA !!!!!!

Sprawdzając autentyczność banknotu, nie należy polega
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a 8. Zabezpieczenie holograficzne – na
banknotach polskich o nominale 200
złotych oraz na banknotach euro po
przechyleniu banknotu widoczny jest
tzw. efekt tęczy oraz symbole 
i oznaczenia mikrodrukiem.

9. Efekt kątowy –
w banknotach
polskich 10 i 20
złotych 
w zależności od
kąta patrzenia
widoczny jest
nominał
banknotu, 
a w banknotach
50-, 100- i 200-
-złotowych
widoczny jest
nominał 
i korona.

znać 
banknot?

Falsyfikat (u góry) i banknot autentyczny
obserwowane w świetle przechodzącym

Video spectral comparator VSC6000 do obserwowania
banknotów w różnych zakresach promieniowania

Zabezpieczenia szaty graficznej strony przedniej
baknotu 200 euro  widoczne w świetle UV

olegać wyłącznie na jednym zabezpieczeniu.

zdj. A. Mitura, CLKP
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W okresie międzywojennym wśród
64 sklasyfikowanych przez policję
i ujmowanych w comiesięcznych
statystykach stanu bezpieczeństwa
przypadkach zbrodni, występków
i wykroczeń, fałszerstwa zajmowały
zawsze wysokie pozycje.
Na 14. miejscu w tym rankingu
zdarzeń zagrażających
bezpieczeństwu państwa
znajdowała się kategoria:
Fałszerstwa pieniędzy i papierów
wartościowych.

M iej sce 15. i ko lej ne zaj mo wa ły: Fał -
szer stwa do ku men tów i do wo dów, 
Fał szer stwa pie czę ci, Fał szer stwa ar ty -

ku łów żyw no ścio wych oraz Fał szer stwa in ne go
ro dza ju. Przed ni mi fi gu ro wa ły je dy nie prze -

stęp stwa zdra dy głów nej i in ne prze ciw ko wła -

dzy, si le woj sko wej i pań stwa, prze stęp stwa

urzę do we, szpie go stwo, de zer cja, za kłó ca nie

spo ko ju pu blicz ne go i spe ku la cja wa lu tą.

Za ni mi do pie ro na stę po wa ły za bój stwa, roz -

bo je i in ne zbrod nie prze ciw ko ży ciu i zdro -

wiu, a jesz cze ni żej prze stęp stwa go spo dar cze,

kra dzie że, oszu stwa, wy mu sze nia itp.

PRZE STĘP CZA ELI TA
Czym fał sze rze za słu ży li so bie na ta kie wy -

róż nie nie? To nie by li kry mi na li ści po słu gu -

ją cy się no żem i pi sto le tem. Ich orę żem by ła

głowa i nie prze cięt ny ta lent pla stycz ny. Pra -

co wa li w bia łych rę ka wicz kach (do słow nie),

z ze gar mi strzow ską pre cy zją. Fał sze rze mo -

net mu sie li do sko na le orien to wać się

w tech no lo gii ob rób ki me ta li, znać się na od -

le wach, sztan co wa niu i gal wa no pla sty ce. Fał -

sze rze bank no tów z ko lei bez zna jo mo ści

za sad tech nik dru kar skich, ro dza jów pa pie -

ru, farb, spo so bów spo rzą dza nia fi li gra nów,

czy li zna ków wod nych, a tak że zna jo mo ści

fo to gra fii, nie mie li by w tym rze mio śle cze -

go szu kać. 

Z za gro że nia, ja kie sta no wi li fał sze rze pie -

nię dzy dla mło de go pań stwa pol skie go, od -

bu do wu ją ce go zruj no wa ną po la tach nie wo li

go spo dar kę, do sko na le zda wa ły so bie spra -

wę ów cze sne wła dze. Fał szer ski pro ce der

ude rzał bo wiem w sła be jesz cze struk tu ry fi -

nan so we pań stwa, gro ził de sta bi li za cją ryn ku

wa lu to we go. Do te go sze rzą ca się bie da

i bez ro bo cie sprzy ja ły roz kwi to wi róż nych

przy do mo wych men nic i dru karń, pró bu ją -

cych kon ku ro wać z pań stwo wym mo no po -

lem pa pie rów war to ścio wych. Sy tu ację

po gar szał fakt, że ów cze sny po ziom tech ni -

ki kry mi na li stycz nej nie po zwa lał na szyb kie

P ierw szym pie nią dzem w obie gu by ły mo -

ne ty, za tem one ja ko pierw sze by ły obiek -

tem ata ku fał sze rzy. W sta ro żyt no ści

i śre dnio wie czu tech ni ka fał szo wa nia mo net po -

le ga ła na tzw. pla te ro wa niu, czy li po kry wa niu

cien ką war stwą zło ta lub sre bra mie dzia nych

albo cy no wych krąż ków, a na stęp nie przy bi ja niu

na nich stem pla. Ta ki mi po zła ca ny mi „fał szyw -

ka mi” w VI w. p.n.e. wład ca wy spy Sa mos za -

pła cił za cięż nej ar mii Spar tan za wy gra ną bi twę. 

Pierw sza zna na fał szy wa mo ne ta w Pol sce to

po sre brza ny krą żek mie dzi – de nar krzy żo wy,

po cho dzą cy z X wie ku, a więc z cza su, kie dy po -

ja wi ły się w Pol sce pie nią dze. Kto ko go nim

oszu kał, nie od no to wa no, kro ni ki do no szą na to -

miast, że w XIV wie ku w Sza fla rach na Pod ha lu

ist niał warsz tat fał szer ski, w któ rym wy ra bia no

zło te i srebr ne fal sy fi ka ty. 

Gdy jed ni szu ka li me tod fał szo wa nia pie nię -

dzy, in ni szu ka li spo so bów za bez pie cze nia się

przed tym pro ce de rem. Na przy kład, aby spraw -

dzić, czy mo ne ty nie są na dzie wa ne oło wiem,

na ci na no ich brze gi, prze bi ja no ostrzem szty le -

tu lub na gry za no je. 

Fał szer stwo pie nię dzy od za ra nia uzna wa no

za cięż kie prze stęp stwo, co znaj do wa ło wy raz

w do ku men tach praw nych. Naj star szym zna -

nym do ku men tem jest wy da ny za cza sów So lo -

na (VII/VI w p.n.e) w Ate nach edykt ska zu ją cy

fał sze rzy pie nię dzy na ka rę śmier ci. Kara ta obo -

wią zy wa ła w znacz nej czę ści Eu ro py aż

do XVII wie ku. Fał sze rzy czę sto pa lo no na sto -

sie jak cza row ni ce, ka rę śmier ci zaś po prze dza -

no wy myśl ny mi tor tu ra mi, jak go to wa nie

nie szczę śni ka w ole ju czy wle wa nie mu do gar -

dła roz to pio ne go oło wiu. Do pie ro cza sy na po le -

oń skie przy nio sły zła go dze nie tych kar. Ale sam

Na po le on też był fał sze rzem i to na wiel ką ska -

lę. W 1810 ro ku, szy ku jąc się do woj ny z Ro sją,

ka zał fał szo wać ro syj skie ru ble pa pie ro we we

fran cu skich wy twór niach pań stwo wych.

Kie dy Pol ska po od zy ska niu nie pod le gło ści

wpro wa dzi ła wła sną wa lu tę, by ła ona w pierw -

szych la tach ma so wo pod ra bia na przez fał sze -

rzy. Fał szo wa no głów nie bank no ty o du żych

no mi na łach, naj czę ściej 100-zło to we. Fał szer -

stwa by ły w więk szo ści do ko ny wa ne bar dzo pry -

mi tyw ną me to dą i ła twe do wy kry cia na wet dla

la ika – pod rób ki wy ko na ne by ły z cień sze go niż

ory gi nał pa pie ru, ry su -

nek był roz ma za ny,

a przede wszyst kim bank -

not nie miał zna ku wod ne go. Ostrze że nia

przed fał szyw ka mi pu bli ko wa no w pra sie co -

dzien nej, po da wa no też naj prost sze spo so by od -

róż nie nia fal sy fi ka tów od ory gi na łu. 

W 1933 ro ku mia ła miej sce naj więk sza afe ra

fał szer ska II Rzeczy po spo li tej – gru pa ka sje rów

z Dwor ca Głów ne go w War sza wie wpusz cza ła

do obie gu fał szy we 20-zło tów ki, wy pła ca jąc

nimi klien tom resz tę za ku po wa ne bi le ty.

W cza sie II woj ny świa to wej fał szo wa nie

przez Po la ków nie miec kich bank no tów, tzw.

mły na rek, by ło trak to wa ne ja ko ma ły sa bo taż

i do ko ny wa ne dość czę sto. Z ko lei Niem cy pro -

wa dzi li pod kryp to ni mem „Bern hard” ak cję de -

sta bi li za cji bry tyj skie go sys te mu mo ne tar ne go,

wpro wa dza jąc do obie gu fał szy we fun ty bry tyj -

skie, pro du ko wa ne w wy twór ni w obo zie kon -

cen tra cyj nym w Sach sen hau sen.

Naj słyn niej szy pol ski fał szerz, in ży nier bu -

dow la ny Cze sław Bo jar ski, po uciecz ce w 1945

ro ku z nie miec kiej nie wo li za miesz kał we Fran -

cji, gdzie przez 15 lat bez kar nie fał szo wał tam -

tej szą wa lu tę. Bo jar ski do sko na le się do te go

przy go to wał, przez dwa la ta stu diu jąc wy gląd

bank no tów fran ko wych i opra co wu jąc tech no -

lo gię ich fał szo wa nia. Pierw sze fal sy fi ka ty wpro -

wa dzo ne przez nie go do obie gu w 1949 ro ku

po zo sta ły cał ko wi cie nie zau wa żo ne przez pra -

cow ni ków ban ków. Po raz pierw szy fał szyw ka

bank no tu 1000-fran ko we go wzbu dzi ła wąt pli -

wo ści eks per ta ban ku na ro do we go do pie ro trzy

la ta póź niej. Fran cu ska po li cja szu ka ła fał sze rza

przez ko lej ne 12 lat. I za pew ne nie zna la zła by

go, gdy by nie przy słu żył mu się nie roz waż ny ku -

zyn, któ ry jed no ra zo wo chciał wy mie nić w ban -

ku zbyt du żą ilość fal sy fi ka tów. Cze sław

Bo jar ski, za trzy ma ny w 1964 ro ku, zo stał ska za -

ny na 20 lat wię zie nia. W cza sie swo jej dzia łal -

no ści wy pu ścił na ry nek bank no ty o łącz nej

war to ści po nad 1 mi lio na fran ków. 

Po woj nie pierw sze fal sy fi ka ty pol skich bank -

no tów po ja wi ły się w 1955 ro ku. Z cza sem bar -

dziej opła cal ne dla fał sze rzy sta ło się

pod ra bia nie ob cych wa lut. I tak jest do dziś.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. archiwum
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Odwieczna pokusa
Pieniądze fałszowano od początku ich istnienia. I od wieków też próbowano
zabezpieczać się przed ich fałszowaniem. Środki płatnicze wyposażane są
w coraz bardziej skomplikowane systemy znaków
zabezpieczających, które wcześniej czy później udaje się
pokonać fałszerzom. Zmienia się tylko technika.
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wy kry cie i za trzy ma nie pro du cen tów pod ra bia nych no -

mi na łów. W ca łym kra ju za czę ły więc po wsta wać i mno -

żyć się zor ga ni zo wa ne szaj ki fał sze rzy pro du ku ją cych

i pusz cza ją cych w obieg naj pierw mar ki pol skie, a na -

stęp nie pol skie go zło te go. 

Pod ko niec okre su mar ko we go (1922–1923) naj czę -

ściej fał szo wa no bank no ty o war to ściach od 10 ty się cy

do 10 mi lio nów mk. Jak po da je Ma rian Ko wal ski

w swym Ilu stro wa nym ka ta lo gu bank no tów pol skich, pod -

rób ki by ły sto sun ko wo ła twe do roz po zna nia z po wo du

uży wa nia przez fał sze rzy cień sze go pa pie ru, bez zna -

ków wod nych. Ry su nek na tych bank no tach był roz ma -

za ny, o ma ło wy ra zi stych, nie wła ści wych ko lo rach.

Na to miast pod rób ki bank no tów Ban ku Pol skie go po ja -

wi ły się już po kil ku ty go dniach od wpro wa dze nia

do obie gu pol skich zło tych. Fał szo wa no wszyst kie no -

mi na ły, ale naj czę ściej bank no ty 100-zło to we. Nie by ły

trud ne do roz po zna nia, bo tak że nie po sia da ły fi li gra nu

lub mia ły zna ki wod ne wy ko na ne far bą tłusz czo wą. Wy -

stę po wa ły na nich znacz ne od chy le nia od nor my ko lo ry -

stycz nej, ry su nek był nie ostry, roz ma za ny.

URZĄD ŚLED CZY NA TRO PIE
Funk cjo na riu sze Po li cji Pań stwo wej, a zwłasz cza jej wy -

spe cja li zo wa nej czę ści, czy li służ by śled czej, nie mie li

więc więk szych trud no ści z ujaw nia niem pod ró bek. Pro -

ble mem na to miast by ło wy kry cie i za trzy ma nie sa mych

fał sze rzy, dzia ła ją cych z re gu ły w do brze zor ga ni zo wa -

nych i za kon spi ro wa nych gru pach prze stęp czych. By ło

to za da nie dla wy wia dow ców z bry gad okre śla nych sym -

bo lem rzym skiej trój ki, któ re zaj mo wa ły się ści ga niem

oszu stów oraz fał sze rzy róż ne go au to ra men tu, m.in. pie -

nię dzy, blan kie tów we kslo wych, pa pie rów war to ścio -

wych, znacz ków pocz to wych, kart do gry, do ku men tów,

świa dectw i pie czę ci. W krę gu ich za in te re so wa nia znaj -

do wa li się rów nież tzw. pró bier cy, czy li spe cja li ści

od pod ra bia nia pró by na zło tych i srebr nych wy ro bach,

a tak że fał sze rze wag i miar.

Pod sta wo wą me to dą pra cy funk cjo na riu szy służ by

śled czej by ła in wi gi la cja i gro ma dze nie in for ma cji o oso -

bach po dej rze wa nych o pro du ko wa nie fał szy wek oraz

ich roz pro wa dza nie (wpro wa dza nie do obie gu). Do ści -

słej współ pra cy z wy wia dow ca mi urzę du zo bli go wa ni

by li rów nież po li cjan ci mun du ro wi, któ rzy – jak za pi sa -

no w roz ka zie ko men dan ta głów ne go PP – mie li oka zy -
wać jak naj da lej idą cą po moc funk cjo na riu szom Po li cji
Śled czej przy wy wia dach, po szu ki wa niach i ści ga niu prze -
stęp cy. Urzę dy i ich eks po zy tu ry mia ły być na tych miast

in for mo wa ne o naj po waż niej szych zda rze niach kry mi -

nal nych w kra ju. Do ta kich za li cza no tak że ujaw nia ne

przy pad ki fał szo wa nia środ ków płat ni czych. Wszel kie

te go ro dza ju da ne tra fia ły do eks po zy tur Urzę dów Śled -

czych, gdzie by ły skrzęt nie re je stro wa ne w pro wa dzo -

nych tam kar to te kach, al bu mach i wy ka zach. Każ da

ka te go ria prze stęp ców mia ła swo ją do ku men ta cję.
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Wpraw dzie więk szość taj nych in for ma cji po cho dzi ła

od wła snych wy wia dow ców, to jed nak cza sa mi zda rza ły

się też ta kie sy tu acje, jak ta opi sa na w ty go dni ku

„Na Po ste run ku” (nr 25 z 1925 r.): 3. czerw ca post. Ma -
lew ka Ro mu ald, bę dąc w pa tro lu w gmi nie rze szań skiej,
od le głej od Wil na o 40 km, za uwa żył prze cho dząc oko ło
fol war ku Cie cha no wisz ki, w oknie let ni ska po ło żo ne go
wśród la su, świa teł ka. Po nie waż let ni sko zwy kle by ło pu -
ste, po ste run ko wy za in try go wa ny tym, po sta no wił zba dać

do ku men ty miesz kań com

i wszedł
do środ ka.
Na je go wi dok
miesz kań cy let ni ska (Ży dzi) pod nie śli
tak wiel ki gwałt, że po ste run ko wy czu jąc, że tu taj coś
się świę ci, dał pa rę ra zy ognia w po wie trze. Ży dzi by li
tak prze ra że ni, że za po mnie li o uciecz ce, a tym cza sem
nad biegł st. post. Ja skół kow ski, któ ry za alar mo-
wał oko licz nych miesz kań ców i przy ich po mo cy
oto czył dom. Prze pro wa dzo na na tych miast re wi zja
ujaw ni ła do brze zor ga ni zo wa ną dru kar nię bank no tów
z ma szy na mi, far ba mi, du żym za pa sem spe cjal ne go
pa pie ru oraz wor kiem wy dru ko wa nych już bank-
no tów dwu zło to wych na ogól ną su mę 18 tys. zło tych.
Aresz to wa no za rzą dza ją ce go dru kar nią Le wi na
Lej bę oraz ro bot ni ków (…). W Wil nie aresz to wa no 
r ga ni za to ra im pre zy Hir sza, wła ści cie la dru kar ni
przy ul. Sub ocz.

ZŁO TY IN TE RES
Pie nią dze pod ra bia no od za wsze. I choć do XVIII w. fał -

sze rzom gro zi ły za to nie mi ło sier ne tor tu ry, a na wet kara

śmier ci, ry zy kan tów nigdy nie bra ko wa ło. Tak że i u nas.

W la tach mię dzy wo jen nych, jak wy ni ka z po li cyj nych

sta ty styk, nie by ło dnia, aby do eks po zy tur Urzę dów

Śled czych nie wpły wa ły ujaw nio ne fał szyw ki mo net

i bank no tów głów nie pol skich zło tych. Zde cy do wa nie

mniej szym po wo dze niem cie szy ły się pod ra bia ne no mi -

na ły bank no tów obcych – do la rów, ma rek czy fran ków.

Je śli już u nas by ły one pro du ko wa ne, to ra czej na ry nek

za chod ni.

Ro bert Li twiń ski, hi sto ryk z lu bel skie go UMCS,

w swej książ ce Kor pus Po li cji w II Rze czy po spo li tej za -

mie ścił cie ka we ze sta wie nie prze pro wa dzo nych w la -

tach 1923–1929 przez Po li cję Pań stwo wą do cho dzeń

w spra wach o fał szer stwa pie nię dzy i pa pie rów war to -

ścio wych. By ło ich w su mie 12 393. Ła two po li czyć, że

prze cięt nie każ de go ro ku wsz czy na no 1773 do cho dze -

nia z art. 175–186 k.k. (z 1932 r.), śred nio co mie -

siąc 146. Ilu fał sze rzy, dru ka rzy i kol por te rów tra fi ło

za to za krat ki – nie wia do mo. O ciem nej licz bie te go

zja wi ska rów nież nic nie wie my.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. archiwum

Za raz po zdra dzie
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Wędrując po Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu
łatwo znaleźć kwaterę, na której postawiono pierwszy
w Polsce pomnik poświęcony poległym
funkcjonariuszom przedwojennej Policji Państwowej,
Milicji Obywatelskiej i Policji. Jeśli przyjrzymy mu się
z bliska, odkryjemy świeże wpisy wyryte na kamieniu
obok smutno zapowiadających się niezapisanych
jeszcze pól. 
Dalej tablice z różnych okresów historii, aż do
najstarszej w tym monumencie: 
PAMIĘCI POLEGŁYCH POLICJANTÓW POLICJI
PAŃSTWOWEJ, KTÓRYCH PROCHY SPOCZĘŁY
W MIEJSCU ZŁOŻENIA

J a kie ta jem ni ce skry wa ten na pis? Co ozna cza „miej sce zło że -

nia”? Od po wiedź mo że być krót ka, choć nie dla wszyst kich

oczy wi sta. Jed nym z ta kich miejsc są Kre sy Wschod nie. Wie lu

lu dzi już nie ko ja rzy Wro cła wia, le żą ce go prze cież na za cho dzie Pol -

ski, z Kre sa mi. A wła śnie tam znaj du ją się ko rze nie więk szo ści wro -

cła wian.

SŁUŻ BA
Opo wiem tu hi sto rię mło de go czło wie ka, peł ne go am bi cji, na dziei,

chę ci bu do wa nia wspa nia łej przy szło ści. Opo wiem też o lo sach je go

ro dzi ny. Przy po mnĳ my so bie hi sto rię. 

Okres mię dzy pierw szą a dru gą woj ną świa to wą to II Rzecz po spo -

li ta, od ro dzo ne pań stwo pol skie, po wsta łe na no wo po la tach za bo -

rów, pań stwo, któ re na no wo mu si się zor ga ni zo wać. Po la cy cie szą
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Wspomnienie o Janie Słójkowskim, przedwojennym kresowym policjancie, napisała jego wnuczka.
„Policji 997” udostępnił je Pan Ryszard Zaremba, były rzecznik dolnośląskiej KWP, który działa w Towarzystwie

Miłośników Kultury Kresowej. W imieniu towarzystwa i redakcji apelujemy o nadsyłanie wspomnień
i informacji o przedwojennych policjantach. Najciekawsze materiały opublikujemy.

Dro dzy Po li cjan ci,

Za chę cam wszyst kich do zna le zie nia chwi li cza su w tym za bie ga nym świe cie i po roz ma wia nia w krę gu wła snej ro dzi ny o jej hi sto -
rii i ko rze niach. Uwierz cie mi, pó ki czło wiek jest mło dy, nie ma na to cza su. Póź niej nie ma z kim po roz ma wiać, bo naj star si z ro dzi -
ny ode szli na za wsze. 
Ja ko To wa rzy stwo Mi ło śni ków Kul tu ry Kre so wej je ste śmy za in te re so wa ni wszel ki mi in for ma cja mi na te mat przed wo jen nych po li cjan -
tów i ich ro dzin ży ją cych i słu żą cych na Kre sach. Na de sła ne przez Pań stwa in for ma cje, wspo mnie nia ro dzin ne, zdję cia zo sta ną opu -
bli ko wa ne na na szej stro nie in ter ne to wej (www.kresowianie.info) oraz w elek tro nicz nym Kre so wym Ser wi sie In for ma cyj nym. Za chę tą
niech bę dzie wspo mnie nie o Ja nie Słój kow skim.

Ry szard Za rem ba

Jan Słójkowski z Nowomalina
Kto nie zna hi sto rii i tra dy cji swo ich przod ków, nie jest go dzien no sić swo je go mun du ru

Jó zef Pił sud ski 

Jan Słójkowski
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się wol no ścią, two rzą od pod staw zrę by no wej pań stwo wo ści – nie

bez trud no ści. 

Jan Słój kow ski, mło dy czło wiek z cen tral nej Pol ski, wy brał za wód,

a wła ści wie służ bę – zo stał po li cjan tem. Wie lu mło dych lu dzi czu ło

ta kie po wo ła nie, chcie li słu żyć Pol sce, chcie li bro nić po rząd ku i pra -

wa. Jan był dum ny ze swe go wy bo ru, swą pra cę chciał trak to wać jak

mi sję, my ślał o ide ałach, a przy oka zji czuł się tak wy twor nie i dum -

nie w mun du rze, na ko niu. 

Za czął pra cę od po ste run ku w To ru niu. Po sa da by ła do brze płat -

na, miał miesz ka nie i mógł za cząć my śleć o za ło że niu ro dzi ny. Kraj

się roz wi jał i wszy scy pa trzy li od waż nie i z uf no ścią w przy szłość.

Nie ste ty, służ ba nie druż ba! Jan do stał prze nie sie nie służ bo we

na Kre sy. Nie by ła to szczę śli wa no wi na, czuł się jak na ze sła niu. Dla

Ja na, uro dzo ne go w środ ku Pol ski, wschod nie zie mie by ły ob ce i nie -

przy ja zne. Mu siał zre zy gno wać z ży cia, któ re tak do brze za czę ło się

ukła dać.

Nie on je den był w ta kiej sy tu acji. Kre sy po trze bo wa ły sił po rząd -

ko wych, bo nie ra dzi ły so bie w stre fie przy gra nicz nej. Po trze ba też

by ło lu dzi z róż nych służb, róż nych for ma cji. Mło de pań stwo pol skie

od bu do wy wa ło swą kul tu rę, mia sta i wsie, prze mysł i oświa tę

– wszyst ko. By ło to trud ne za da nie, a sy tu acja spo łecz na i po li tycz -

na nie by ła ła twa. Na Kre sach Pol ski miesz ka li Bia ło ru si ni i Ukra iń cy,

któ rzy ma rzy li o wła snym pań stwie. W do dat ku czę ste by ły wy pa dy

nad gra nicz ne bol sze wi ków, któ rzy na pa da li na pol skie wsie. Daw ni

oby wa te le Rze czy po spo li tej Oboj ga Na ro dów zo sta li rów nież po dru -

giej stro nie gra ni cy i by li pod da wa ni bru tal nej de po lo ni za cji. 

Ży cie na Kre sach, w re gio nach przy gra nicz nych, by ło więc o wie le

cięż sze niż w cen tral nej Pol sce, a ro la po li cji jesz cze trud niej sza.

Dlatego Jan na pi sał na od wro cie zdję cia: „prze ży wa my” (zdjęcie

powyżej). A mo że w pod tek ście chciał po wie dzieć jesz cze coś wię cej?

BRO NIA
Le kar stwem na sa mot ność i tru dy by ła dla Ja na Bro nia. Po znał mło dą,

ład ną dziew czy nę, Kre so wian kę – cór kę le śni cze go. Da ła mu ra dość

ży cia, czu łość i ro dzin ną bli skość, któ rej tak mu bra ko wa ło. Po bra li się

w 1930 ro ku. Wkrót ce uro dzi ła im się cór ka Wła dzia, a po pię ciu la tach

– Re nia. Nie wiem do kład nie, czy Jan był ko men dan tem te go po ste -

run ku – zda nia w ro dzi nie są po dzie lo ne, ale to nie jest waż ne. Miał

pra cę, któ rą lu bił, dom, ro dzi nę i czuł się szczę śli wy. 

W ich do mu był do sta tek. Bro nia mo gła po zwo lić so bie na mod ne

stro je, je dli do brze, a na wet mie li słu żą cą, opie kun kę do dzie ci. Dom

był du ży, z ogro dem, do brze wy po sa żo ny.

Sie lan ka ro dzin na skoń czy ła się, gdy Jan za cho ro wał. W sierp -

niu 1939 r. tra fił do szpi ta la. Praw do po dob nie w Tru skaw cu, choć

i to nie jest pew ne. Po tem wy pad ki po to czy ły się bły ska wicz nie. 

Nad szedł 17 wrze śnia. W No wo ma li nie Bro nia pa trzy ła ze zgro zą,

jak wszy scy po li cjan ci z po ste run ku sta nę li na bacz ność, przyj mu jąc

zwierzch nic two no wej sowieckiej wła dzy. Wszy scy pol scy po li cjan ci

zo sta li za aresz to wa ni i wy wie zie ni do obo zów. Bro nię za alar mo wa ła

jed nak są siad ka – Ukra in ka, któ ra przy szła do niej no cą i ka za ła jak

naj szyb ciej ucie kać. Ostrze gła Bro nię, że ro dzi ny po li cjan tów prze -

zna czo ne były do wy wóz ki na Sy be rię. Bro nia ucie ka ła no cą przez

las, z ma ły mi dzieć mi. Do brzy lu dzie po ra dzi li jej do tar cie do Ja no -

wej Do li ny – wzor co we go pol skie go osie dla przy ko pal ni ba zal tu.

Tam za miesz ka ła z cór ka mi przy bu dyn ku szko ły, do sta ła pra cę

sprze daw czy ni w miej sco wej spół dziel ni. W ogród ku ho do wa ła po mi -

do ry, przed do mem kwia ty.

Tam do sta ła wia do mość o śmier ci mę ża. Po dob no zo stał roz strze -

la ny, jak i in ni pa cjen ci szpi ta la. Być mo że by ło ina czej – od lat pró -

bu ję się te go do wie dzieć. Mo że ktoś mi po mo że? Mo że kro ni ki

po li cyj ne wspo mi na ją o po ste run ku w No wo ma li nie i o lo sach tam -

tej szych po li cjan tów?

Służ ba na Kre sach przy nio sła Ja no wi kil ka krót kich lat szczę ścia.

Kto wie, jak by by ło, gdy by żył... Bro nia nie raz mó wi ła, że Jan miał

szczę ście, że zgi nął na po cząt ku woj ny i nie mu siał prze cho dzić przez

okrop no ści, ja kie przy pa dły w udzia le jej i cór kom. 

Z WO ŁY NIA DO WROCŁAWIA
Ja no wa Do li na to jed nak nie był do bry wy bór. 23 kwiet nia 1943 roku

od dział UPA na padł na tę wieś i bru tal nie wy mor do wał więk szość

miesz kań ców. Bro nia z dzieć mi cu dem oca la ła. Ich lo sy to ma te riał

na od ręb ną hi sto rię. Opo wiem więc tyl ko w skró cie. Z Ja no wej Do -

li ny tra fi ły do Ko sto po la, po tem do Lwo wa, na stęp nie do War sza wy

– ścią gnę ła je tam ro dzi na Ja na i u nich się za trzy ma ły. Wkrót ce wy -

bu chło po wsta nie war szaw skie.

Znów zły wy bór.

Po wsta nie war szaw skie roz dzie li ło ro dzi nę na dłu go. Wła dzię po -

wsta nie za sta ło na Kra kow skim Przed mie ściu. Z da la od ma my i ro -

dzi ny prze trwa ła pie kło po wsta nia, po tem tra fi ła na wieś. Tam Bro nia

ją od na la zła. Za miesz ka ły w Kra ko wie u sio stry Bro ni. Nie by ło tam

jed nak wa run ków na wspól ne miesz ka nie dwóch ro dzin.

Bro nia zde cy do wa ła się na sa mo dziel ność. Sły sza ła o zie miach za -

chod nich go to wych do za sie dle nia. Wy ru szy ła w po dróż, zna la zła

miesz ka nie i pra cę we Wro cła wiu, w ho te lu Mo no pol, i tu zo sta ły.

Po zna ła przy stoj ne go kel ne ra, któ ry po ślu bie za opie ko wał się nią
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Jan, przesyłając to zdjęcie rodzinie, napisał: (...) ślę swoją podobiznę
w otoczeniu kolegów, z którymi przeżywam wspólnie na Wołyniu
pod granicą bolszewicką

Policjanci z posterunku w Nowomalinie. Wśród nich jest Jan
Słójkowski. Gdy opublikowałam to zdjęcie w internecie, odezwały się
do mnie dwie osoby, których przodkowie prawdopodobnie też są
na nim – to Franciszek Ossowski i Alojzy Pawłowski 

t

30-33.03:Layout 6  2/21/12  3:10 PM  Page 31



W li sto pa dzie ub.r. w ar ty ku le „Ocal -

my grób insp. So bo lew skie go” pi sa -

li śmy o dwóch ofi ce rach Po li cji,

za pa leń cach, któ rzy po sta no wi li od na leźć

i upo rząd ko wać do cze sne miej sce spo czyn -

ku oj ca pol skiej kry mi na li sty ki. Te raz wy stą -

pi li z ini cja ty wą utwo rze nia sto wa rzy sze nia,

któ re prze ję ło by na sie bie opie kę nad gro ba -

mi pol skich po li cjan tów na Wscho dzie. 

– Po mysł na ro dził już po opu bli ko wa niu

ar ty ku łu – mó wi kom. Pa weł Mar chliń ski

z Biu ra Kry mi nal ne go Ko men dy Głów nej

Policji. – Dzię ki nie mu ode zwa ło się do nas

wie lu lu dzi, któ rzy, po dob nie jak my, ko cha ją

Kre sy i któ rzy chcą dzia łać na rzecz ra to wa -

nia gro bów przed wo jen nych funk cjo na riu szy.

To są po li cjan ci i cy wi le przy wią za ni do tra -

dy cji. Ogó łem 43 oso by zło ży ły wstęp ną de -

kla ra cję przy stą pie nia do sto wa rzy sze nia, nie

wszy scy mo gli przy je chać na ze bra nie za ło -

ży ciel skie. 

Od by ło się ono 4 lu te go w gma chu KGP

przy ul. Pu ław skiej w War sza wie. Spo tka ło

się po nad dwa dzie ścia osób, któ re wy bra ły

wła dze sto wa rzy sze nia, za ak cep to wa ły sta tut

i wy stą pi ły do są du z wnio skiem o re je stra -

cję. Pre ze sem za rzą du zo stał An drzej Spry -

cha, wi ce pre ze sem Pa weł Mar chliń ski,

se kre ta rzem Piotr Sma ga, człon kiem za rzą -

du Mi ro sław Ku ma nek, a skarb ni kiem Sta ni -

sław Łu ka siń ski. W skład Ko mi sji Re wi zyj nej

we szli: Ani ta Fraj -Mil czar ska, Da mian Zby -

sław i Se ba stian Waw rzy niak. Mi ło nam do -

nieść, że wśród człon ków za ło ży cie li jest

nasz po przed ni re dak tor na czel ny Pa weł

Cho jec ki. 

Aby włą czyć się w pra ce or ga ni za cji, trze -

ba zło żyć de kla ra cję człon kow ską na pi śmie

i przed sta wić po zy tyw ną opi nię dwóch

człon ków sto wa rzy sze nia. Człon kiem nie

mo że być oso ba ska za na pra wo moc nym orze -

cze niem są du za prze stęp stwo prze ciw ko ży -

ciu, zdro wiu lub mie niu. 

Sta tut okre śla ce le Sto wa rzy sze nia Opie ki

nad Gro ba mi Po li cjan tów na Wscho dzie,

do któ rych w głów nej mie rze na le żą: za cho -

wa nie pa mię ci o funk cjo na riu szach Po li cji

Pań stwo wej oraz żoł nier zach Kor pu su

Ochro ny Po gra ni cza, po le głych w okre sie

dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go na by łych

Kre sach Wschod nich Rze czy po spo li tej Pol -

skiej, pie lę gno wa nie tra dy cji na ro do wych

oraz po pu la ry za cja pa trio tycz nych po staw

w śro do wi sku po li cyj nym, a tak że udzie la nie

po mo cy Po la kom, za miesz ka łym na te re nie

by łych re pu blik ZSRR. 

– Pierw szą rze czą, ja ką chce my pod jąć

po for mal nym za re je stro wa niu, jest za ję cie

się ra to wa niem gro bu dr. So bo lew skie go

– mó wi Pa weł Mar chliń ski. – Wte dy bę dzie -

my już wy stę po wać ja ko praw nie dzia ła ją cy

pod miot. Ma my obie ca ną po moc w tym

przed się wzię ciu Wyż szej Szko ły Po li cji

w Szczyt nie, Cen tral ne go La bo ra to rium Kry -

mi na li stycz ne go Po li cji oraz In sty tu tu Eks -

per tyz Są do wych z Kra ko wa. Chcie li by śmy

w tym ro ku na je sie ni zdą żyć przy naj mniej

za bez pie czyć gro bo wiec przed zi mą. Kon takt

z kon ser wa to ra mi za byt ków już ma my. Póź -

niej trze ba bę dzie wy stą pić o ofi cjal ne zgo -

dy stro ny ukra iń skiej. Aby nie po prze stać

na cze ka niu (re je stra cja po trwa kil ka mie się -

cy – przyp. aut.) już w kwiet niu wy bie ra my

się do Lwo wa. Chce my po ka zać mia sto tym

człon kom sto wa rzy sze nia, któ rzy go nie zna -

ją. Po byt bę dzie od by wał się w for mu le

– przed po łu dniem po rząd ko wa nie mo gił

na cmen ta rzach Ły cza kow skim, Ja now skim

oraz Or ląt Lwow skich, a po obie dzie zwie -

dza nie mia sta. Wszyst ko oczy wi ście we

współ pra cy z Pol skim To wa rzy stwem Opie ki

nad Gro ba mi Woj sko wy mi we Lwo wie,

z któ rym je ste śmy już za przy jaź nie ni. Otrzy -

ma li śmy rów nież kon kret ną po moc ze stro ny

Sto wa rzy sze nia „Na Po ste run ku”, sku pia ją -

ce go pa sjo na tów re kon struk to rów, za fa scy no -

wa nych hi sto rią Po li cji Pań stwo wej. Wie lu

człon ków te go sto wa rzy sze nia de kla ru je za -

an ga żo wa nie w na sze przed się wzię cia. Dzię -

ki ich uprzej mo ści będzie nas można znaleźć

w internecie, na por ta lu „Do bro ni”. Z cza -

sem, gdy okrzep nie my, za dba my o wła sną

do me nę in ter ne to wą. 

Oso by za in te re so wa ne włą cze niem się

w pra ce sto wa rzy sze nia mo gą kon tak to wać

się z Paw łem Mar chliń skim pod re sor to wym

nu me rem te le fo nu 72 133 86 (cy wil ny

(22) 60 133 86) lub z se kre ta rzem Pio trem

Sma gą 72 121 79 (cy wil ny (22) 60 121 79).

Dzia ła już tak że skrzyn ka e -ma ilo wa sto wa -

rzy sze nie.me mo ria@wp.pl

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
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Powstaje 
stowarzyszenie

i cór ka mi. To był mój dzia dek Zyg munt, któ -

re go zna łam i ko cha łam. 

Po woj nie przy zna nie się, że mąż czy oj -

ciec był przed wo jen nym po li cjan tem, by ło

jak igra nie z ogniem. Za bar dziej bła he rze -

czy by ło się prze słu chi wa nym przez UB czy

na wet szło do wię zie nia. Wła dzia i Re nia

mia ły więc su ro wo przy ka za ne, by nie przy -

zna wać się do te go. Ofi cjal nie w szko le po -

da wa ły, że ich oj ciec był urzęd ni kiem

pań stwo wym. 

Co za pa ra doks hi sto rii! Za miast być

dum ne z mę ża i oj ca po li cjan ta II RP, któ ry

był wów czas au to ry te tem i cie szył się za -

ufa niem i es ty mą wśród Po la ków, mu sia ły

ukry wać je go za wód. Pra ca dziad ka na wet

w gro nie zna jo mych czy ro dzi ny za wsze 

była te ma tem taj nym, za ka za nym na wet po

wielu la tach. Dla cze go? Bab cia nie chcia ła

mówić o szcze gó łach, jak by to by ła wiel ka

ta jem ni ca, któ ra nie mo gła jej przejść przez

usta. A mo że Jan miał jesz cze tam ja kąś inną

funk cję do speł nie nia? To już po zo sta nie

zagadką.

***

Nie wiem, gdzie le ży Jan. Bro nia na uczy -

ła cór ki mo dlić się za du szę oj ca, a one na -

uczy ły swo je dzie ci, nas, pa mię ci o dziad ku

Ja nie. Ry tu ałem ro dzin nym sta ło się sta wia -

nie zni czy na cmen ta rzu przed krzy żem dla

bez i mien nych zmar łych.

Kre so wian ka Bro nia spo czę ła we Wro cła -

wiu. I tam, pod po mni kiem po li cjan tów, 

cała ro dzi na za pa la zni cze, od da jąc hołd

dziad ko wi Ja no wi i je go zmar łym ko le gom.

tekst i zdję cia 
AN NA MAŁ GO RZA TA BU DZIŃ SKA

Jan Słójkowski z rodziną

t
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Będą nowe mundury wyjściowe! To już postanowione.
Nie wiadomo jeszcze jakie. Można się ich spodziewać
w 2015 r.

N o wy wzór wyj ścio we go uni for mu oprócz kurt ki bę dzie obej -

mo wał tak że: czap kę, spodnie, bu ty i płaszcz. O je go ko lo rze,

kro ju, ma te ria le, z któ re go zo sta nie uszy ty, w znacz nej mie -

rze zde cy du ją sa mi użyt kow ni cy. W tym ce lu Biu ro Lo gi sty ki Po li cji

KGP ro ze sła ło proś bę do wszyst kich ko mend wo je wódz kich i szkół

Po li cji o wy po wie dze nie się na ten te mat do 15 mar ca br. oraz o wy -

ty po wa nie osób, któ re bę dą w tej spra wie re pre zen to wa ły da ną jed -

nost kę Po li cji w kon tak tach z BLP KGP.

FA ZA WSTĘP NA
Pra ce pro jek to we nad no wym mun du rem wyj ścio wym, a więc okre -

śle nie ko lo ry sty ki, za ło żeń kon struk cyj nych, wy bór ro dza jów su row -

ców oraz kon sul ta cje z in sty tu ta mi ba daw czy mi spe cja li zu ją cy mi się

w tej bran ży, prze wi dzia ne są do czerw ca br. W lip cu ma po wstać

wstęp ny mo del wraz z do ku men ta cją tech nicz ną każ de go ele men tu

no we go umun du ro wa nia. We ry fi ka cja te go mo de lu, na nie sie nie po -

pra wek i za twier dze nie przez KGP wzo ru pro to ty pu do te stów 

ma ją zo stać za koń czo ne do paź dzier ni ka br. Prze targ na za kup par tii

prób nej do te sto wa nia po wi nien za koń czyć się w grud niu br. 

W przy szłym ro ku ma od być się te sto wa nie, prze pro wa dzo ne w ta -

kich wa run kach, aby zba dać wszyst kie ele men ty no we go mun du ru.

Cho dzi o to, by no we mun du ry prze te sto wać za rów no w chłod ne,

jak i upal ne dni. BLP KGP pla nu je, że do czerw ca 2013 r. na stą pi

ze sta wie nie wszyst kich uwag i pro po zy cji osób te stu ją cych no we

mun du ry wraz z ich grun tow ną ana li zą, a mie siąc póź niej roz pocz nie

się wpro wa dza nie po pra wek i przed sta wie nie osta tecz nych wzo rów

do ak cep ta cji kie row nic twu KGP.

RE ALI ZA CJA
Za kup do ku men ta cji tech nicz nej, po zwa la ją cej na prze pro wa dze nie

po stę po wań o udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne go na kup no pierw -

szej par tii umun du ro wa nia, prze wi dzia no na paź dzier nik 2013 r.,

natomiast praw ne usank cjo no wa nie wzo rów, uzy ska ne przez prze -

pro wa dze nie pro ce dur le gi sla cyj nych zwią za nych ze zmia ną Roz po -

rzą dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 20 maja

2009 r. w spra wie umun du ro wa nia po li cjan tów (Dz.U. nr 90,

poz. 738) pla nu je się na pierw szy kwar tał 2014 r. Pro jekt prze pi su

w wer sji prze zna czo nej do dal szych uzgod nień mo że zo stać opra co -

wa ny po za twier dze niu wzo rów przez kie row nic two KGP.

Re ali za cja za ku pów no we go umun du ro wa nia wyj ścio we go dla

wszyst kich funk cjo na riu szy za le ży w du żej mie rze od pro ce dur prze -

tar go wych. Uwzględ nia jąc czas ich trwa nia, wraz z od wo ła nia mi ofe -

ren tów na każ dym eta pie pro ce du ry, na le ży przy jąć, że pod pi sa nie

umów z wy ło nio ny mi wy ko naw ca mi na stą pi w po ło wie 2014 r. Ze

wzglę du z ko lei na wiel kość za ma wia nej par tii umun du ro wa nia czas

re ali za cji do staw wy nie sie mi ni mum pół ro ku, z cze go moż na wnio -

sko wać, że no we mun du ry wyj ścio we tra fią do po li cjan tów naj wcze -

śniej na po cząt ku 2015 r.

KOSZ TY
– Opra co wu jąc ten plan dzia ła nia, BLP KGP kie ro wa ło się do -

tych cza so wy mi do świad cze nia mi zwią za ny mi z wpro wa dza niem

no wych wzo rów umun du ro wa nia służ -

bo we go – mó wi mł. insp. To masz

Safjański, za stęp ca dy rek to ra BLP

KGP. – Na pod sta wie tych do -

świad czeń sza cu je my też, że

koszty nie zbęd ne do prze pro wa -

dze nia prac wstęp nych zwią za -

nych z wy ko na niem pro to ty pu

wzo ru oraz za ku pem par tii te -

sto wej (wraz z do ku men ta cją

tech nicz ną) bę dą kształ to wa -

ły się na po zio mie oko ło

0,5 mln zł. Na to miast za kup

umun du ro wa nia dla wszyst -

kich po li cjan tów bę dzie kosz -

to wał oko ło 140 mln zł.

Sza cu je my, że no wy kom -

plet ny mun dur wyj ścio wy,

zło żo ny z pię ciu wy mie nio -

nych na wstę pie przed mio -

tów, to koszt oko ło 1400 zł.

KON CEP CJE
– Kon cep cji do ty czą cej wy glą du

no we go mun du ru wyj ścio we go jest

obec nie kil ka – mó wi asp. Pa weł Szy -

fter, na czel nik Wy dzia łu Ko or dy na cji

Go spo dar ki Kwa ter mi strzow skiej

BLP KGP. – Od przed wo jen nych wzo -

rów z 1936 ro ku (stój ka, spodnie

z lam pa sem, gra na to wa weł na cze san -

ko wa wyż szej ge ne ra cji) aż do pro po -

zy cji cał ko wi te go odej ścia od tra dy cji

i stwo rze nia cze goś zu peł nie no we go.

Po środ ku na le ży umie ścić kon cep cje

po łą cze nia tra dy cji z no wo cze sno ścią.

Ocze ku je my więc me ry to rycz nych

su ge stii z KWP, biur KGP,

szkół Po li cji oraz opi nii ofi ce -

rów łącz ni ko wych z Eu ro py.

Któ ra opcja zwy cię ży, czy no wo cze sne, lek kie, czy bar dziej

tra dy cyj ne (pa mię taj my, że tzw. wzór 36 był uzna wa ny

za je den z lep szych na świe cie), trud no dziś wy ro ko wać.

Bar dzo wie le za le ży od opi nii sa mych użyt kow ni ków, któ re po win -

ny do nas na pły nąć w po ło wie mar ca. Zamierzamy współdziałać

z ITB „Mo ra te x” , któ ry pełni funkcję organu nadzorczego MSW

nad umundurowaniem.

W BLP KGP trwa ją tak że pra ce zmie rza ją ce do ujed no li ce nia

wzo rów wy po sa że nia spe cjal ne go dla po li cjan tów peł nią cych służ -

bę w pa tro lach ro we ro wych, na sto kach gór skich i w pod od dzia łach

kon nych, a tak że ma ją ce na ce lu opra co wa nie no we go wzo ru mun -

du ru ćwi czeb ne go oraz umun du ro wa nia dla człon ków or kiestr po -

li cyj nych. Stan prac nad ty mi przed mio ta mi umun du ro wa nia

przed sta wi my w ko lej nych nu me rach „Po li cji 997”.

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
zdj. Andrzej Mitura 

No wy mun dur wyj ścio wy

33.03:Layout 6  2/22/12  3:05 PM  Page 33



W Po li cji słu ży od 18 lat. Ki bi cem Le gii jest „od 

za wsze”. Dla cze go wła śnie ten klub? – To trud -

no wy ja śnić – uśmie cha się po li cyj ny ki bic. – Je -

stem z War sza wy, a do te go z Wo li, to na tu ral ne. 

PRZED GWIZDKIEM 
Ha sło wol skich le gio ni stów dum nie gó ru je nad mo ni to -

rem kom pu te ra To ma sza Skrzo sa, na któ rym oglą da my

zdję cia z me czów. 

– Mój pierw szy raz na sta dio nie to by ło spo tka nie

Legia – Ruch Cho rzów w War sza wie – wspo mi na po li -

cjant. – Po sze dłem z ko le gą oj ca z pra cy. Ta ta lu bił pił kę,

ale wo lał oglą dać me cze w te le wi zji. Pa mię tam, że wy -

gra li śmy 2:0. Pierw szą bram kę wi dzia łem, dru giej już nie,

bo pa dła w koń ców ce spo tka nia, a my za czę li śmy już wy -

cho dzić ze sta dio nu. Wte dy w la tach 80. nie by ło po wtó -

rek na te le bi mach i tej ak cji nie mo głem już zobaczyć. To

był pierw szy i ostat ni raz, gdy wy sze dłem z me czu

przed koń co wym gwizd kiem sę dzie go. 

Po tem by ły już sa mo dziel ne wy pra wy na me cze.

– Ca łe po dwór ko, ca ła pod sta wów ka ży ła pił ką, młod si

przej mo wa li za mi ło wa nie do klu bu od star szych – mó wi

pod kom. Skrzos. – Sa mi też gra li śmy, wszę dzie gdzie się

da ło: na lek cjach WF, na za ję ciach SKS, na po dwór ku. 

To mek Skrzos na ty le do brze so bie ra dził z dry blo wa -

niem, że tra fił na tre nin gi do uko cha nej Le gii. Miał też

epi zod z ćwi cze nia mi pił kar ski mi na Po lo nii. 

– W koń cu jed nak ma ma po wie dzia ła: al bo na uka, al bo

pił ka, z na ci skiem na na uka i tre nin gi się skoń czy ły

– kiwa gło wą po li cjant. – Wy star czy ło nie pójść raz czy

dru gi na za ję cia i wy le cia łem z klu bu. Mi łość do Le gii

jed nak po zo sta ła. 

Z OJ CA NA SY NA 
Te raz w śla dy To ma sza idzie je go dzie więcio let ni syn

Grze gorz. Naj pierw tre no wał w Unii War sza wa na Be mo -

wie, a od czerw ca ubie głe go ro ku… na Le gii. 

– I ra dzi so bie na ra zie bar dzo do brze – cie szy się oj -

ciec. – Dzie cia ki ma ją świet ne go tre ne ra. Ćwi czą dwa

razy w ty go dniu. W week en dy odbywają spo tka nia li go we

albo spa rin go we. Ma ją kar ne ty na Le gię, więc ra zem cho -

dzi my na me cze. 

By wa, że na me cze ro dzi na Skrzo sów cha dza w kom -

ple cie. Trzy na sto let nia cór ka Pau li na tre nu je siat ków kę

w MOS na Wo li, więc ro zu mie pa sje spor to we mę skiej

czę ści fa mi lii. Żo na An na, choć za pa lo nym ki bi cem nie

jest, to kil ka me czów na ży wo już za li czy ła, w tym spo tka -

nie Pol ska – Fin lan dia w Hel sin kach. Co tu du żo mó wić

– w 2006 ro ku Skrzo so wie spę dzi li Dzień Dziec ka

w Cho rzo wie – był Park Roz ryw ki, ale był i mecz Pol ska

– Ekwa dor. 

NIE JE STEM RA DY KA ŁEM 
– Le gia to mój klub – mó wi z du mą To masz Skrzos.

– Je dy ny ta ki w Pol sce. Za wsze je stem za Le gią i z Le -

gią. Na do bre i na złe. Ale je stem też ki bi cem

pił kar skim. „Za ma ło la ta” by ło mo że tro chę ina czej, ale

te raz ra dy ka łem już nie je stem. Cho dzi ło się na „ży le -

tę” (miej sce na sta dio nie dla za go rza łych ki bi ców,

umiej sco wio ne pod drew nia ną re kla mą ży le tek Pol -

si lver – przyp. P.Ost), ale to daw ne cza sy. W ubie głym

ro ku jed nak raz by łem na „ży le cie”. Te raz to jest ina -

czej zor ga ni zo wa ne. Od ra zu do sta łem cho rą giew kę,

uczest ni czy łem w ca łej opra wie cho re ogra ficz nej. Tam

nie ma ła wek i zbi ja nia bą ków. Po sie dzieć moż na na try -

bu nie ro dzin nej. Tu na to miast się śpie wa, ska cze i za -

grze wa dru ży nę do wal ki. 

To masz Skrzos ki bi cu je Le gii, ale tak że re pre zen ta cji

Pol ski, sta ra jąc się być tak że na jej me czach wy jaz do -

wych. Ra zem z pacz ką zna jo mych, wśród któ rych więk -

szość to po li cjan ci, był na spo tka niach w Hel sin kach,

Wied niu, Bruk se li i Bel gra dzie. Na me cze w Pol sce czę -

sto cho dzi nie tyl ko z naj bliż szą ro dzi ną, ale tak że z sio -
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Wola to Legia

Podkom. Tomasz Skrzos od ponad roku pracuje w Głównym Sztabie Policji KGP. 
Bezpośrednio zajmuje się przygotowaniami Policji do Euro 2012. 

Robi to, co lubi. Bo piłka i wszystko, co z nią związane, to jego pasja. 

Na meczu 
Polska–Austria (3:2) 
na Stadionie Śląskim 
w Chorzowie 
3 września 2005 r.
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– Był wie czór, wra ca li śmy ze sta dio nu w Cho rzo wie

po me czu ze Szwe cją – mó wi po li cyj ny ki bic. – Za uwa -

ży li śmy, że na pla cu ga nia ją się pseu do ki bi ce z po le -

wacz ką, rzu ca ją ka mie nia mi. Na sza grupa po sta no wi ła

obejść nie bez piecz ne miej sce. Szli śmy spo koj nie, a tu

z prze ciw ka po ja wi ło się na gle kil ka po li cyj nych bu sów.

Tam ta gru pa chu li ga nów rzu ci ła się w na szą stro nę,

ucie ka jąc z pla cu. Za dzia ła ła psy cho lo gia tłu mu i też za -

czę li śmy biec w kie run ku par kin gu. Na to wy sko czy li

po li cjan ci. Zna leź li śmy się w pu łap ce – mię dzy ogro -

dze niem a bu sa mi. Na wet nie zdą ży li śmy wy cią gnąć le -

gi ty ma cji, a by ło nas pię ciu po li cjan tów, ze bra li śmy

tro chę pał. Każ dy na wła sną rę kę prze bi jał się do par -

kin gu. Oj, przy wio zło się pa rę si nia ków… Nie, nie mam

pre ten sji. Mo że ła twiej mi to zro zu mieć, bo sam je stem

po li cjan tem. Chło pa ki do sta li roz kaz i ty le. Wie dzie li,

że bi je się grup ka chu li ga nów, by ło ciem no, tro chę za -

wę ża się wte dy po le wi dze nia. A my cóż, ta ki ma ły nie -

fart mie li śmy.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor (1) i z ar chi wum To ma sza Skrzo sa 

strą, bra tem, bra tan ka mi, wu jo stwem i ich dzieć mi. Ta -

kie ro dzin ne ki bi co wa nie. – Mam ko le gę, te raz już eme -

ry ta po li cyj ne go, z któ rym jeż dżę na me cze re pre zen ta cji

– wy ja śnia To masz Skrzos. – Ja je stem fa nem Le gii, on

Wi sły Kra ków. Gdy ja kaś pol ska dru ży na gra w pu cha rach,

a na wio snę grać bę dzie wła śnie Wi sła, to ki bi cu ję na sze -

mu klu bo wi. Dla mnie to oczy wi ste. Nie jestem z tej ka -

te go rii ki bi ców śle po za pa trzo nych w swój klub, któ rzy źle

ży czą in nej pol skiej dru ży nie na are nie eu ro pej skiej, bo

nie lu bią jej barw. Na stu le cie Wi sły Kra ków, gdy gra ła

z Se vil lą, też po je cha łem z ko le gą. Dla nie go był to wiel -

ki ju bi le usz, dla mnie wi do wi sko spor to we ze wspa nia łą

opra wą, obaj ba wi li śmy się świet nie. 

PO PIERW SZE TO LE RAN CJA 
Pod kom. To masz Skrzos pra cu je przy or ga ni za cji Euro

2012 ze stro ny Po li cji. Ob ser wo wał za cho wa nia in nych

eu ro pej skich służb przy oka zji wy jaz dów na me cze re pre -

zen ta cji. Pod czas mi strzostw bę dzie praw do po dob nie

w Cen trum Do wo dze nia Ope ra cją w Le gio no wie. 

– „3 x T”? – po li cjant za my śla się. – Ja bym po wie dział, że

przede wszyst kim to le ran cja. Przy je dzie spe cy ficz ne śro -

do wi sko. Na nie któ re za cho wa nia war to przy mknąć oko

lub po uczyć, aby nie po wo do wać nie po trzeb ne go wzro stu

na pię cia. Wiem, że po li cjan ci cza sa mi uwa ża ją, że nie są

od in for mo wa nia, np. jak i gdzie dojść, ale mu szą mieć

świa do mość, że z ta ki mi py ta nia mi bę dą zwra cać się

do nich ki bi ce z Eu ro py Za chod niej. Bo tak tam jest. Tro -

ska to po moc. A tłu mie nie? Tyl ko w osta tecz no ści! Ale

za to, gdy już po li cja wkra cza, to zde cy do wa nie, pro fe sjo -

nal nie i szyb ko. Nie mo że się bać. Mu si szyb ko za ła twić

spra wę. To już nie te cza sy, kie dy ko le ga do stał pał ką od

mi li cjan ta na Dwor cu Cen tral nym, bo nie chciał zdjąć klu -

bo we go sza li ka. Ot tak, bo pa nu wła dzy się nie po do ba ło. 

To masz Skrzos, jeż dżąc czę sto na me cze, miał tak że

jed no, zbyt bli skie, spo tka nie z ko le ga mi po fa chu. 
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Podkom. Tomasz Skrzos
zajmuje się
przygotowaniami 
do EURO 2012

7 marca – Warszawa – premiera filmu
„Więzienie–stracony czas”
zrealizowanego przez Okręgowy
Inspektorat Służby Więziennej
w Warszawie, Mazowiecką Komendę
Wojewódzką Policji zs. w Radomiu 
oraz aktorów siedleckiej grupy PaT

15 marca – Warszawa – konferencja
MSW podsumowująca rok 2011
w realizacji rządowego programu
ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem
bezpieczniej”

21–23 marca – Ostrów Mazowiecka
– realizacja działania PaT/M

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

Spektakl edukacyjno-profilaktyczny „Na krawędzi” w wykonaniu teatru
INACZEJ sokołowskiej grupy PaT podczas konferencji EUCPN
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P ierw szy wy szedł na uli cę post. Jan 

Bu kow ski, wy wia dow ca urzę du, za

nim – z kaj dan ka mi na rę kach – za trzy -

ma ny za na pa dy i roz bo je Ro man Mi chal ski,

czło nek ban dy Au gu sty na Ma ko wi cza, oraz

dru gi z eskor tu ją cych go po li cjan tów post.

Mi chał Mi krut. Ośle pie ni na głym bły skiem

pro mie ni sło necz nych funk -

cjo na riu sze zmru ży li

oczy, zsu nęli nieco

do przo du czap ki, po -

pra wili na ra mio nach

ka ra bi ny, po czym

wska za li aresz tan to -

wi kie ru nek mar szu.

Do przej ścia mie li nie -

wie le po nad 200 me -

trów, na są sied nią ul.

Se nac ką, do gma chu sądu

okrę go we go. Tam cze kał

już na prze stęp cę sę dzia

śled czy dr Wą tor, pro wa -

dzą cy do cho dze nie prze -

ciw ko Mi chal skie mu i je go

kom pa nom.

Pie szy po li cyj ny kon -

wój w tym miej scu

mia sta nie był ni czym

szcze gól nym. Kra ko -

wia nie przy wy kli do

ta kich wi do ków, bo

w tej czę ści Sta rów ki,

w kwar ta le ulic: Se nac -

kiej, Ka no nicz ej, Po sel -

skiej i pla cu Mag da le ny,

mie ści ły się gma chy re sor tu spra wie dli wo ści

Strzały pod Wawelem

Ciężkie dębowe drzwi krakowskiego aresztu śledczego przy ul. Kanoniczej 24, zwanego potocznie 
„Urzędem pod telegrafem”, uchyliły się punktualnie o 11.25. 

Był ciepły, słoneczny czwartek 20 sierpnia 1931 roku.

i or ga nów ści ga nia, m.in. ko men da po li cji,

sąd okrę go wy, urząd śled czy, wię zie nie św.

Mi cha ła, a tak że ma gi strat. Z ra cji te go bli -

skie go są siedz twa wszyst kie kon wo je za ła -

twia no szyb ko i sku tecz nie, bez po trze by

wzy wa nia wię zien nych ka re tek, jak wów czas

na zy wa no sa mo cho dy przy sto so wa ne do

trans por tu za trzy ma nych. Od lat prak ty ko -

wa no ta ką for mę po li cyj no -są do wej współ -

pra cy i nikt nie wno sił żad nych za strze żeń.

ZA SADZ KA W SER CU MIA STA
Dla te go na huk re wol we ro wych wy strza łów,

któ re pa dły u wy lo tu ul. Ka no nicz ej i Se nac -

kiej, prze chod nie za mar li na mo ment z prze -

ra że nia. Po tem jed ni rzu ci li się do pa nicz nej

uciecz ki, kry jąc się po oko licz nych bra mach,

in ni pa da li na zie mię, oba wia jąc się ry ko sze -

tów. Ci, któ rzy mie li wię cej od wa gi i pod -

nie śli gło wy, re la cjo no wa li póź niej do po-

li cyj nych pro to ko łów prze bieg wy da rzeń:

kie dy po li cyj ny kon wój zna lazł się na ul. Se -

nac kiej i mi nął bra mę skła du wę gla Ste in -

bre che ra, wy szło z niej ja kichś dwóch

mło dych męż czyzn z pi sto le ta mi w rę kach.

Za czę li strze lać w ple cy ni cze go się nie spo -

dzie wa ją cych po li cjan tów. Ża den z nich nie

zdą żył na wet się gnąć po ka ra bin.

Na past ni cy od da li do każ de go z funk cjo -

na riu szy po kil ka strza łów z od le gło ści nie

więk szej niż 5–7 me trów. Strze la li na wet

wów czas, gdy po ste run ko wi pa dli na bruk.

Nie by ło wąt pli wo ści, że ban dy ci chcie li ich

za bić (kil ka na ście go dzin póź niej oby dwaj

funk cjo na riu sze zmar li w szpi ta lu na sku tek

od nie sio nych ob ra żeń).

Za bój cy chwy ci li swe go kom pa na pod pa -

chy i po cią gnę li go w stro nę ul. Po sel skiej,

w dół ku Plan tom. Nim do pa dli par ko wych

ale jek, usły sze li za so bą strza ły. To po ste run -

ko wy Ka zi mierz Wit kow ski, któ ry w mo men -

cie na pa du wy cho dził z biu ra mel dun ko we go

ma gi stra tu, zo rien to waw szy się w sy tu acji,

wy cią gnął służ bo wą broń i wy mie rzył

do ucie ka ją cych ban dy tów. W bie gu jed nak

nie tra fił, sam na to miast otrzy mał po strzał

w brzuch i upadł na chod nik.

Na past ni cy po bie gli Plan ta mi w kie run ku

pla cu Na Gro blach. Tam za trzy ma li się

na mo ment, usi łu jąc uwol nić Mi chal skie go

z kaj da nek. Mu sie li jed nak prze rwać, bo

w ich kie run ku nad bie gał już post. Włoch,

któ ry na od głos strze la ni ny opu ścił swój po -

ste ru nek na skrzy żo wa niu Zwie rzy niec kiej

i Stra szew skie go i przy łą czył się do po ści gu.

Ban dy ci od da li do nie go kil ka strza łów i po -

bie gli da lej ul. Tar łow ską. Spie szy li się.

W od da li wi dać już by ło kil ku na stęp nych

funk cjo na riu szy, po ste run ko wych: Ma zia ka,

Gem ba lę, Set ko wi cza, Sty pu łę i Sob cza ka,

któ rzy wy bie gli z gma chu są du okrę go we go.

Przy łą czy ło się do nich trzech straż ni ków

z po bli skie go wię zie nia św. Mi cha ła: Mły nar -

czyk, Bęt kow ski i Ma du ra. Wszy scy mie li

broń w rę ku, ale ża den nie strze lał, za du żo

by ło prze chod niów. 

ULICZ NA KA NO NA DA 
Kra kow ski „Ilu stro wa ny Ku rier Co dzien ny”

nie szczę dził słów uzna nia pod ad re sem miesz -

kań ców, któ rzy spon ta nicz nie przy łą czy li się

do po ści gu za ban dy ta mi. Wśród nich zna lazł

się m.in. inż. Wło dzi mierz Ki siel nic ki, kie row -

nik tech nicz ny w od dzia le Pol skie go Ra dia

w Kra ko wie, a za ra zem wła ści ciel pół wy ści go -

we go Salm so na. Na wi dok ucie ka ją cych ban -

dy tów uru cho mił swój sa mo chód, za brał do

nie go post. Ma zia ka i straż ni ka wię zien ne go

Bęt kow skie go, po czym ru szy li w po ścig. 

– Po je cha li śmy za ni mi ul. Tar łow ską, ale ta
oka za ła się nie prze jezd na – opo wia dał póź niej

re por te ro wi IKC. – Za wró ci łem więc do (…)
Smo leń skiej. To pu blicz ność (…) wska za ła nam
do roż kę, z któ rej ban dy ci zrzu ci li do roż ka rza i pę -
dzi li ku ale jom. Do go ni łem ich na od le głośćCiemną linią zaznaczona trasa ucieczki bandytów. W kole post. Michał Mikrut

Post. Jan 
Bukowski

Post. Kazimierz
Witkowski
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jakichś 20–30 me trów, za czę li do mnie strze lać.
Wi dzia łem, jak się mo cu ją z kaj dan ka mi. Kie dy
uda ło im się wresz cie kom pa na oswo bo dzić, wy -
sko czy li z fia kra. 

I wte dy się roz dzie li li. Mi chal ski po biegł

w kie run ku bo iska Cra co vii, prze sa dził płot

i znik nął po ści go wi z oczu. Je go dwaj kom pa nii

pu ści li się pę dem ul. Sy ro kom li. Prze ska ku jąc

m.in. mur ko szar, zna leź li się na ru chli wej i peł -

nej prze chod niów ul. Ta de usza Ko ściusz ki.

Praw do po dob nie są dzi li, że tu uda im się znik -

nąć w tłu mie. Nie do ce ni li jed nak spo strze -

gaw czo ści post. Wło cha z II Ko mi sa ria tu PP,

któ ry wraz z dwo ma ko le ga mi z jed nost ki, po -

ste run ko wy mi Ma tra sem i Gem ba lą oraz straż -

ni kiem wię zien nym Ma du rą, z przy god nej

tak sów ki wy pa try wa li na uli cy ści ga nych ban -

dy tów.

– Szli swo bod nie pra wym chod ni kiem – opo -

wia dał póź niej post. Włoch. – Na ich wi dok wy -
sko czy łem z au ta, co wi dząc ban dy ci po czę li
do mnie na tych miast strze lać. Na co też od po wie -
dzia łem strza ła mi. (…) Ban dy ci po czę li ucie kać
w kie run ku ul. Włócz ków i tu, na skrę cie z ul.
Ko ściusz ki jed ne go z nich tra fi łem, padł ra nio ny
na zie mię. Pod nio słem je go re wol wer i po bie głem
da lej za tym dru gim, któ ry skrę cił w ul. Ta tar ską,
po tem w Le le we la, gdzie znik nął w jed nej
z bram. Po chwi li wy szedł z niej, ale już ro ze bra -
ny do ko szu li i ru szył w kie run ku pl. Sta wy.
Strze li łem do nie go, a on nie spo dzie wa nie usiadł
na zie mi, od rzu ca jąc re wol wer i pod da jąc się z re -
zy gna cją.

Nie dłu go też cie szył się wol no ścią nie daw ny

aresz tant Ro man Mi chal ski, od bi ty przez

swych kom pa nów przed gma chem są du.

Umknął, co praw da, na sta dio nie Cra co vii bie -

gną ce mu za nim po ste run ko we mu Ma zia ko wi

(ten z ra cji tu szy nie mógł do go nić mło de go,

spraw ne go ban dzio ra), ale kie dy zna lazł się na

kra kow skich Bło niach, zo stał osa czo ny przez

czte rech wy cho wan ków 1. Kor pu su Ka de tów,

po ste run ko we go Ba na sia oraz inż. Ki siel nic kie -

go. W ak cie roz pa czy rzu cił się jesz cze do Ru -

da wy, prze do stał na dru gi brzeg, usi łu jąc

zna leźć ja kieś schro nie nie na te re nie ogród ków

dział ko wych. Nie uda ło się. Po kil ku na stu mi -

nu tach na jego rę kach znów za trza snę ły się kaj -

dan ki.

CHI CA GOW SKIE OBY CZA JE
To, co wy da rzy ło się w Kra ko wie w sierp -

nio wy czwar tek 1931 r., nie mie ści ło się

w gło wach sta tecz nych i no bli wych oby -

wa te li te go mia sta. Nic więc dziw ne go,

że spo łe czeń stwo kra kow skie przy ję ło ten
ban dyc ki wy czyn z naj wyż szym za nie po ko -
je niem – pi sa ła pra sa, pod kre śla jąc, że

– re je stry po li cyj ne i pa mięć miesz kań ców
Kra ko wa nie za no to wa ły do tąd na pa dów
z bro nią w rę ku na eskor tę pro wa dzą cą oprysz -
ka do sę dzie go śled cze go, a da lej po ści gu i strze -
la ni ny na dłu gich i ru chli wych uli cach mia sta,
od sa me go cen trum aż do przed mie ścia.

Przy czy na te go sta nu by ła jed na: na uli cach
Kra ko wa za czy na ją pa no wać oby cza je chi ca -
gow skie – za wy ro ko wał „Ilu stro wa ny Ku rier

Co dzien ny”. I na do wód przy po mniał kro ni -

kę zda rzeń kry mi nal nych z ostat nich 8 dni:

wy stęp kie szon kow ca na Po czcie Głów nej; ta -
jem ni czy trup przy ul. Lu bicz; wła ma nie do
biur „Hu ty że la za”; wła ma nie do Ka sy Cho -
rych w Pod gó rzu; bój ki no żow ni cze ko ło „Pa -
vil lo nu”, na Ryn ku Głów nym i na
pl. Ka zi mie rza Wiel kie go; po li cjant strze la na
Plan tach do zło dzie ja. No i zda rze nia naj -

śwież sze, z ostat nich 48 go dzin: bój ka na
noże w są dzie okrę go wym; Jan Chmiel śmier -
tel nie ugo dzo ny no żem w śród mie ściu, obok
gma chu PKO; den ty sta Ta de usz Sau er po strze -
lo ny na ul. Flo riań skiej; wła ma nie do fir my
„Ber son” i kra dzież bli sko 24 tys. zł. Tak jak
jest, da lej być nie może – tłu stym dru kiem

alar mo wał IKC. – Jest bar do źle, iż spo koj ny
oby wa tel Kra ko wa, jed ne go z naj spo koj niej -
szych za wsze miast w Pol sce, nie jest pew ny
swo je go mie nia i bez pie czeń stwa.

Jak wy ka za ło wsz czę te śledz two, spraw ca -

mi te go ostat nie go wła ma nia do fir my „Ber -

son” by li trzej miej sco wi 30-lat ko wie:

Au gu styn Ma ko wicz, Fran ci szek Mi ko łaj czyk

i Ro man Mi chal ski. Ra zem two rzy li gru pę,

któ rej po li cja nada ła kryp to nim „Ban da Ma -

ko wi cza”. Bo on był jej twór cą i hersz tem.

Mi mo mło de go wie ku miał już na su mie niu

kil ka po waż nych prze stępstw kry mi nal nych,

w tym m.in. sfin go wa ny na pad ra bun ko wy

na swo ją oso bę: pra co wał wów czas ja ko in ka -

sent w ga zow ni miej skiej, przy własz czył

sobie kil ka ty się cy zło tych, po czym usi ło wał

prze ko nać śled czych, że padł ofia rą roz bo ju.

Mi sty fi ka cja nie po wio dła się i Ma ko wicz po -

wę dro wał na 2 la ta do wię zie nia. Po wyj ściu

na wol ność za ko le go wał się z Mi ko łaj czy -

kiem i Mi chal skim i wspól nie za czę li gra so -

wać w za chod niej Ma ło pol sce, sta jąc się

wkrót ce po stra chem tych oko lic. Kie dy

wresz cie po li cja wpa dła na ich ślad, prze nie -

śli się do Kra ko wa, aby znik nąć w wiel ko -

miej skim tłu mie. Szczę ście im po cząt ko wo

do pi sy wa ło, ale po wła ma niu do fir my „Ber -

son”, pod czas po li cyj nej ob ła wy w prze stęp -

czych me li nach, w rę ce wy wia dow ców wpadł

Mi chal ski. Ma ko wicz rzu cił wte dy po mysł

jego od bi cia z kon wo ju, bo po dob no tyl ko on

znał miej sce ukry cia łu pu…

Pró ba od bi cia aresz tan ta z rąk po li cji w bia -

ły dzień przez dwóch uzbro jo nych tyl ko w pi -

sto le ty ban dy tów, do te go w cen trum mia sta,

w re jo nie moc no na sy co nym służ ba mi mun -

du ro wy mi (i nie tyl ko), wła ści wie bez żad -

ne go pla nu uciecz ki i przy go to wa ne go środ ka

trans por tu z gó ry ska za na by ła na nie po wo -

dze nie. Bandyci po nie śli naj su row sze kon se -

kwen cje. Mi ko łaj czyk zmarł w wy ni ku otrzy -

ma ne go pod czas ak cji po strza łu, Ma ko wicz

po peł nił w ce li sa mo bój stwo, je dy nie Mi chal -

ski sta nął przed są dem, by usły szeć wy rok

– ka ra śmier ci. 

Trze ba przy znać, że ów cze sna pra sa do ce -

ni ła po sta wę służb strze gą cych pra wa i bez -

pie czeń stwa miesz kań ców Kra ko wa.

Na pi sa no o nich, że są bo ha te ra mi obo wiąz ku,
wo bec któ rych spo łe czeń stwo za cią gnę ło i cią -
gle za cią ga dług wdzięcz no ści.

JERZY PACIORKOWSKI
zdj. „Tajny Detektyw”, 

„Ilustrowany Kurier Codzienny”

Sprawcy bandyckiego napadu. Od lewej:
R. Michalski, A. Makowicz i F. Mikołajczyk

Pogrzeb post. Michała Mikruta
Pierwsze strzały padły na ruchliwej ul. Senackiej
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P ro jekt roz po czął się pod glą da niem in tra ne to -

wych roz wią zań w rze szow skich fir mach i kor -

po ra cjach. W po ło wie 2007 ro ku roz po czę ły się

pra ce pro gra mi stycz ne, któ re trwa ły dzie więć mie -

się cy. Po cząt ko wo plat for ma funk cjo no wa ła na wy -

słu żo nym ser we rze z od zy sku. Unik nię to tym

sa mym do dat ko wych kosz tów zwią za nych z za ku -

pem sprzę tu. 

Por tal in tra ne to wy po cząt ko wo słu żył głów nie

do prze ka zy wa nia po li cjan tom in for ma cji służ bo -

wych zwią za nych z funk cjo no wa niem Po li cji. Do stęp

do por ta lu zy ska li użyt kow ni cy sie ci we wnętrz nej

KWP.

SIEĆ SPO ŁECZ NO ŚCIO WA
Prze łom w funk cjo no wa niu plat for my na stą pił

w sierp niu 2010 ro ku. Z oka zji Świę ta Po li cji od da no

do użyt ku zmo der ni zo wa ny por tal, któ ry za czął ofe ro -

wać swo im użyt kow ni kom funk cjo nal no ści sie ci spo -

łecz no ścio wej. Po li cjan ci i pra cow ni cy Po li cji mo gli

za kła dać wła sne kon ta, wir tu al ne toż sa mo ści, zna ne

z por ta li spo łecz no ścio wych. Dzię ki te mu moż li wa

sta ła się wy mia na in for ma cji, zdjęć, fil mów itp. Ak -

tyw ność użyt kow ni ków na por ta lu jest na gra dza -

na punk ta mi. 

Głów nym ele men tem in tra ne tu są na dal wia do mo -

ści służ bo we i „bia ły wy wiad”. Od po cząt ku funk cjo -

no wa nia plat for my opu bli ko wa no na jej ła mach

nie mal 17 ty się cy in for ma cji skie ro wa nych do po li -

cjan tów i pra cow ni ków Po li cji. 

Obok bie żą cych in for ma cji użyt kow ni cy por ta lu

ma ją do dys po zy cji po rad ni ki i ma te ria ły po moc ne

w wie lu dzie dzi nach. Jest mię dzy in ny mi ob szer na

ga le ria por tre tów pa mię cio wych przy go to wa na przez

La bo ra to rium Kry mi na li sty ki KWP w Rze szo wie. 

Nie trze ba już po no sić wiel kich na kła dów, aby wy dać

album ze zdję cia mi po sz  u ki wa nych. Wy star czy opu -

bli ko wać je w in tra ne cie. 

Wdro że nie plat for my mia ło na ce lu rów nież

uspraw nie nie pra cy po li cjan tów. Od da no do ich dys -

po zy cji książ kę te le fo nicz ną za rzą dza ną przez wie lu

użyt kow ni ków. Każ dy wy dział mo że ją w do wol nej

chwi li zak tu ali zo wać. Za po śred nic twem por ta lu

moż na za re zer wo wać po kój wi de okon fe ren cyj ny, aulę,

do wie dzieć się o dy żu rach kie row nic twa oraz o tym,

co jest da niem dnia w po li cyj nym ba rze. 

Oso by, któ re nie ma ją moż li wo ści bie żą ce go śle dze -

nia wia do mo ści na por ta lu, mo gą za pre nu me ro wać

new slet ter. Dzię ki te mu na skrzyn kę pocz to wą bę dą

otrzy my wa ły co dzien ną por cję in for ma cji, któ re uka -

za ły się na je go ła mach. 

Por tal ofe ru je rów nież moż li wość spraw ne go i szyb -

kie go prze pro wa dze nia zło żo nych ba dań an kie to wych

wśród pra cow ni ków pod kar pac kie go gar ni zo nu Po li -

cji. Bez do dat ko wych na kła dów fi nan so wych moż -

na w krót kim cza sie prze pro wa dzić w gar ni zo nie

ba da nia opi nii spo łecz nej. 

Obec nie do użyt ku wdra ża ny jest in tra ne to wy czat. 

FRE KWEN CJA
Ze sta ty styk od wie dzin wy ni ka, że co czwar ty pra -

cow nik pod kar pac kie go gar ni zo nu Po li cji od wie dza

por tal przy naj mniej dwa ra zy dzien nie. Naj więk sza

ak tyw ność użyt kow ni ków no to wa na jest między go -

dzi ną 8.00 a 9.00 i po 14.30. 

Funk cjo nu ją cy por tal za rzą dza ny jest przez trzech

ad mi ni stra to rów przy współ pra cy z ofi ce ra mi pra so -

wy mi, przed sta wi cie la mi wy dzia łów i ko mó rek or ga -

ni za cyj nych KWP, związ kow ca mi i przed sta wi cie la mi

or ga ni za cji po li cyj nych. Dzię ki sta łej współ pra cy

por tal ofe ru je bar dzo zróż ni co wa ne i cie ka we in for -

ma cje. 

In tra net po sia da wie le za let, ale je go spraw ne funk -

cjo no wa nie wy ma ga utrzy ma nia na wy so kim po zio -

mie in fra stuk tu ry te le in for ma tycz nej oraz okre so wej

mo der ni za cji sprzę tu kom pu te ro we go i ser we rów. 

Przez wie le lat pod kar pac ki gar ni zon Po li cji bo ry -

kał się ze zbyt ni ską prze pu sto wo ścią łą czy in tra ne to -

wych, co sta no wi ło pew ną ba rie rę w do stę pie

do por ta lu głów nie w ma łych po ste run kach i ko mi sa -

ria tach. Te raz sy tu acja ta ule gła po pra wie. To do brze

ro ku je dla dal sze go roz wo ju pod kar pac kie go in tra ne -

tu oraz po dob nych pro jek tów po ja wia ją cych się w in -

nych gar ni zo nach.

st. asp. WOJ CIECH KU LIG
KWP w Rze szo wie 
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Intranet
na Podkarpaciu
Intranet w podkarpackim garnizonie w ciągu czterech lat
funkcjonowania stał się jednym z najważniejszych narzędzi
komunikacji wewnętrznej. Wielu policjantów i pracowników 
Policji rozpoczyna dzień od jego lektury. Platforma powstała
na bazie powszechnie dostępnego oprogramowania, 
tzw. otwartych źródeł, i wdrożona została siłami własnymi
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Nie zdecydowano się
na rozwiązanie dostarczane przez firmę zewnętrzną, gdyż koszty
wdrożenia szacowano na około 70 tysięcy złotych.
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Od 18 października 2011 roku obowiązuje
rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r.
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. nr 209, poz. 1245).

O kre śla ono ogół czyn no ści po dej mo wa nych i re ali zo wa nych

przez przed sta wi cie li jed no stek or ga ni za cyj nych po mo cy spo -

łecz nej, gmin nych ko mi sji roz wią zy wa nia pro ble mów al ko ho -

lo wych, Po li cji, oświa ty i ochro ny zdro wia, w związ ku z uza sad nio nym

po dej rze niem za ist nie nia prze mo cy w ro dzi nie. Roz po rzą dze nie jako

akt wyż sze go rzę du spo wo do wa ło ko niecz ność uchy le nia prze pi sów

we wnętrz nych w Po li cji re gu lu ją cych po wyż sze za gad nie nie. Dlatego

7 grud nia 2011 ro ku Ko men dant Głów ny Po li cji pod pi sał za rzą dze nie

nr 1313 uchy la ją ce za rzą dze nie w spra wie me tod i form wy ko ny wa nia

przez Po li cję za dań w związ ku z prze mo cą w ro dzi nie w ra mach pro -

ce du ry „Nie bie skie Kar ty” (Dz.Urz. KGP nr 10, poz. 75).

Rów nież 7 grud nia 2011 ro ku Ko men dant Głów ny Po li cji pod pi sał

wy tycz ne nr 2 w spra wie spo so bu po stę po wa nia po li cjan tów pod czas

re ali za cji pro ce du ry „Nie bie skie Kar ty” (Dz.Urz. KGP nr 10,

poz. 77). Wy tycz ne są ak ta mi nad zo ru wy da wa ny mi w ce lu wy ja śnie -

nia tre ści ak tów nor ma tyw nych i in struk ta żu co do spo so bu ich sto -

so wa nia. 

PO LI CJANT W ZE SPO LE I W GRU PIE
Wy tycz ne szcze gó ło wo okre śla ją spo sób po stę po wa nia po li cjan tów

pod czas re ali za cji pro ce du ry „Nie bie skie Kar ty”, spo sób oraz za kres

wy peł nia nia przez po li cjan tów for mu la rza „Nie bie ska Kar ta – A”,

a tak że za sa dy obie gu wy peł nio ne go for mu la rza „Nie bie ska Kar ta

– A”. Okre śla ją za sa dy uczest nic twa po li cjan tów w pra cach ze spo łu

in ter dy scy pli nar ne go oraz gru py ro bo czej. Zgod nie z par. 4 w pra cach

ze spo łu in ter dy scy pli nar ne go po wi nien uczest ni czyć ko or dy na tor

pro ce du ry „Nie bie skie Kar ty”. Do je go za dań na le ży ko or dy no wa nie

po wyż szej te ma ty ki, pro wa dze nie czyn no ści spraw dza ją cych, ini cjo -

wa nie i współ re ali zo wa nie dzia łań pro fi lak tycz nych dotyczących prze -

mo cy w ro dzi nie, or ga ni zo wa nie i pro wa dze nie do sko na le nia

za wo do we go w za kre sie tej pro ble ma ty ki. Dla te go po win na to być

oso ba naj le piej przy go to wa na do udzia łu w pra cach ze spo łu in ter dy -

scy pli nar ne go. Oczy wi ście na te re nie dzia ła nia KMP/KPP/KRP funk -

cjo nu je kil ka lub kil ka na ście ze spo łów in ter dy scy pli nar nych, więc

udział ko or dy na to ra pro ce du ry „Nie bie skie Kar ty” po wo ła ne go

w KMP/KPP/KRP w pra cach wszyst kich ze spo łów in ter dy scy pli nar -

nych mo że oka zać się nie moż li wy. Dla te go też ist nie je moż li wość

udzia łu in ne go funk cjo na riu sza wy zna czo ne go przez kie row ni ka ko -

mór ki or ga ni za cyj nej lub jed nost ki or ga ni za cyj nej Po li cji al bo po wo -

ła nie ko or dy na to ra pro ce du ry „Nie bie skie Kar ty” na szcze blu

ko mi sa ria tu lub po ste run ku Po li cji. W pra cach gru py ro bo czej po wi -

nien uczest ni czyć dziel ni co wy re jo nu, w któ rym za miesz ku je oso ba,

co do któ rej ist nie je po dej rze nie, że jest do tknię ta prze mo cą w ro -

dzi nie. W przy pad ku sto so wa nia prze mo cy w ro dzi nie wo bec dziec -

ka w pra cach gru py ro bo czej po wi nien rów nież uczest ni czyć po li cjant

z ko mór ki or ga ni za cyj nej do spraw nie let nich i pa to lo gii.

ZA DA NIA PO LI CJI
Wy tycz ne okre śla ją spo sób do ku men to wa nia przez dziel ni co we go za -

dań w ra mach pro ce du ry „Nie bie skie Kar ty”, w tym do ku men to wa -

nia za koń cze nia pro ce du ry. Wska za no rów nież, kto po wi nien

re ali zo wać za da nia Po li cji, o któ rych mo wa w par. 13 pkt 1–6 roz po -

rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z 13 wrze śnia 2011 r. w spra wie pro ce du -

ry „Nie bie skie Kar ty” oraz wzo rów for mu la rzy „Nie bie ska Kar ta”.

Za da nia okre ślo ne w par. 13 pkt 1–4 wy mie nio ne go roz po rzą dze nia:

– udzie le nie oso bie, co do któ rej ist nie je po dej rze nie, że jest do -

tknię ta prze mo cą w ro dzi nie, nie zbęd nej po mo cy, w tym udzie -

le nie pierw szej po mo cy, 

– zor ga ni zo wa nie nie zwłocz ne go do stę pu do po mo cy me dycz nej,

je że li wy ma ga te go stan zdro wia oso by, co do któ rej ist nie je po -

dej rze nie, że jest do tknię ta prze mo cą w ro dzi nie,

– po dej mo wa nie w ra zie po trze by in nych nie zbęd nych czyn no ści

za pew nia ją cych ochro nę ży cia, zdro wia i mie nia osób, co do któ -

rych ist nie je po dej rze nie, że są do tknię te prze mo cą w ro dzi nie,

włącz nie z za sto so wa niem na pod sta wie od ręb nych prze pi sów

w sto sun ku do oso by, wo bec któ rej ist nie je po dej rze nie, że sto -

su je prze moc w ro dzi nie, środ ków przy mu su bez po śred nie go

i za trzy ma nia,

– prze pro wa dze nie, o ile jest to moż li we, z oso bą, wo bec któ rej

ist nie je po dej rze nie, że sto su je prze moc w ro dzi nie, roz mo wy,

w szcze gól no ści o od po wie dzial no ści kar nej za znę ca nie się fi -

zycz ne lub psy chicz ne nad oso bą naj bliż szą lub in ną oso bą po zo -

sta ją cą w sta łym lub prze mi ja ją cym sto sun ku za leż no ści

od wspo mnia nej oso by, al bo nad ma ło let nim lub oso bą nie po rad -

ną ze wzglę du na jej stan psy chicz ny lub fi zycz ny,

– we zwa nie oso by, wo bec któ rej ist nie je po dej rze nie, że sto su je

prze moc w ro dzi nie, do za cho wa nia zgod ne go z pra wem i za sa -

da mi współ ży cia spo łecz ne go;

po wi nien re ali zo wać po li cjant wsz czy na ją cy pro ce du rę „Nie bie skie

Kar ty”.

Za da nie okre ślo ne w par. 13 pkt 5 roz po rzą dze nia, po le ga ją ce

na prze pro wa dza niu na miej scu zda rze nia, w przy pad kach nie cier -

pią cych zwło ki, czyn no ści pro ce so wych w nie zbęd nym za kre sie,

w gra ni cach ko niecz nych do za bez pie cze nia śla dów i do wo dów prze -

stęp stwa, re ali zu je w mia rę moż li wo ści gru pa ope ra cyj no -pro ce so wa.

Dzia ła nia okre ślo ne w par. 13 pkt 6 roz po rzą dze nia, ma ją ce na 

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

w szcze gól no ści skła da nie sys te ma tycz nych wi zyt spraw dza ją cych

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

do tknię ta prze mo cą w ro dzi nie, w za leż no ści od po trzeb okre ślo nych

przez ze spół in ter dy scy pli nar ny lub gru pę ro bo czą, po dej mu je dziel -

ni co wy. Na to miast dzia ła nia ma ją ce na ce lu za po bie ga nie za gro że -

niom mo gą cym wy stą pić w ro dzi nie po dej mu je rów nież in ny

funk cjo na riusz służ by pre wen cyj nej re ali zu ją cy za da nia w za kre sie

pro fi lak ty ki. 

W wy tycz nych wska za no, że kie row nik jed nost ki or ga ni za cyj nej

Po li cji, lub wy zna czo na przez nie go oso ba, spra wu je nad zór nad re -

ali za cją dzia łań Po li cji po dej mo wa nych w ra mach pro ce du ry „Nie -

bie skie Kar ty”.

Po wyż szy do ku ment ma na ce lu przede wszyst kim uspraw nie nie

pra cy po li cjan tów re ali zu ją cych dzia ła nia w ob sza rze prze mo cy

w ro dzi nie, co prze kła da się na bar dziej efek tow ną po moc oso bom,

co do któ rych ist nie je po dej rze nie, że są do tknię te prze mo cą w ro -

dzi nie.

oprac. WAN DA MEN DE
Wy dział ds. Nie let nich, Pa to lo gii i Pro fi lak ty ki BP KGP
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Niebieskie
Karty
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WESZŁO W ŻYCIE

1 marca 2012 r.

Waloryzacja rent i emerytur

Zgod nie z uchwa lo ny mi w tym ro ku prze pi sa mi wszyst kie

eme ry tu ry i ren ty bę dą pod wyż szo ne w 2012 r. o jed na ko wą kwo -

tę. Od 1 mar ca wa lo ry za cja po le ga na do da niu do kwo ty świad -

cze nia, w wy so ko ści przy słu gu ją cej 29 lu te go 2012 r., 71 zł. Ta kie

roz wią za nie za sto so wa no rów no cze śnie do eme ry tur i rent rol -

ni ków in dy wi du al nych, służb mun du ro wych oraz świad czeń po -

za ubez pie cze nio wych: za sił ków i świad czeń przed eme ry tal nych,

rent so cjal nych, eme ry tur po mo sto wych, na uczy ciel skich świad -

czeń kom pen sa cyj nych, rent dla kom ba tan tów oraz in wa li dów

wo jen nych i woj sko wych.

Kwo ty naj niż szej ren ty z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy wy no szą:

• 799,18 zł mie sięcz nie – dla osób cał ko wi cie nie zdol nych do

pracy;

• 613,38 zł mie sięcz nie – dla osób czę ścio wo nie zdol nych do

pracy.

Na to miast naj niż sza eme ry tu ra, a tak że ren ta ro dzin na osią -

gnę ły po ziom 799,18 zł mie sięcz nie.

(Usta wa z 13 stycz nia 2012 r. o zmia nie usta wy o eme ry tu rach
i ren tach z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych oraz nie któ rych in -
nych ustaw, Dz.U. z 2011 r., poz. 118)

30 marca 2012 r.

Weterani i weterani poszkodowani 

Uchwa lo ne w ze szłym ro ku prze pi sy okre śla ją, kto mo że uzy -

skać sta tus we te ra na dzia łań po za gra ni ca mi pań stwa i we te ra -

na po szko do wa ne go w dzia ła niach po za gra ni ca mi pań stwa,

a tak że ja kie upraw nie nia mu z te go ty tu łu przy słu gu ją. Ob ję ci

usta wą są rów nież funk cjo na riu sze Po li cji bio rą cy udział w dzia -

ła niach po za gra ni ca mi pań stwa w ra mach kon tyn gen tu po li cyj ne -

go (po li cjan tów do ty czą te prze pi sy, w któ rych mo wa

o „we te ra nach funk cjo na riu szach”). 

Sta tus we te ra na oraz we te ra na po szko do wa ne go przy zna je,

na wnio sek funk cjo na riu sza, mi ni ster spraw we wnętrz nych. De -

cy zja w tej spra wie mu si za wie rać in for ma cje o:

1) pro cen to wej wy so ko ści uszczerb ku na zdro wiu do zna ne go

wsku tek wy pad ku po zo sta ją ce go w związ ku z dzia ła nia mi po -

za gra ni ca mi pań stwa lub cho ro by na by tej pod czas wy ko ny wa nia

za dań lub obo wiąz ków służ bo wych w ra mach dzia łań po za gra ni -

ca mi pań stwa, z ty tu łu któ rych przy zna no świad cze nia od szko -

do waw cze;

2) wy so ko ści do dat ku we te ra na po szko do wa ne go, okre ślo ne go

w prze pi sach usta wy.

Sta tus we te ra na oraz we te ra na po szko do wa ne go nie przy słu -

gu je oso bie, któ ra zo sta ła ska za na pra wo moc nym wy ro kiem są du

za prze stęp stwo po peł nio ne umyśl nie lub prze stęp stwo skar bo -

we po peł nio ne umyśl nie w związ ku z wy ko ny wa niem za dań lub

obo wiąz ków służ bo wych pod czas udzia łu w dzia ła niach po za gra -

ni ca mi pań stwa, a tak że za prze stęp stwo prze ciw ko Rze czy po -

spo li tej Pol skiej. W przy pad ku wsz czę cia po stę po wa nia kar ne go

lub kar ne go skar bo we go prze ciw ko oso bie ubie ga ją cej się o sta -

tus we te ra na, pod za rzu tem po peł nie nia prze stęp stwa wy łą cza -

ją ce go na by cie ta kie go sta tu su, roz pa trze nie wnio sku mu si być

za wie szo ne do cza su je go pra wo moc ne go za koń cze nia.

Upraw nie nia
Usta wa prze wi du je wie le do dat ko wych upraw nień dla we te ra -

nów. We te ran funk cjo na riusz lub we te ran po szko do wa ny funk cjo -

na riusz oraz naj bliż si człon ko wie je go ro dzi ny ma ją pra wo

po za ko lej no ścią do bez płat nej po mo cy psy cho lo gicz nej udzie la -

nej w za kła dach opie ki zdro wot nej, utwo rzo nych i nad zo ro wa nych

przez mi ni stra spraw we wnętrz nych. Do ty czy to sy tu acji, gdy pro -

ble my zdro wot ne po li cjan ta są zwią za ne z dzia ła nia mi po za gra ni -

ca mi pań stwa.

We te ran po szko do wa ny funk cjo na riusz zwol nio ny ze służ by ma

pra wo do uzy ska nia po mo cy fi nan so wej na jed ną wy bra ną for mę

kształ ce nia (stu dia pierw sze go stop nia, dru gie go stop nia, jed no -

li te stu dia ma gi ster skie al bo stu dia po dy plo mo we) w wy so ko ści

do 400 proc. naj niż szej eme ry tu ry. Kie dy pro gram stu diów obej -

mu je tyl ko je den se mestr, wów czas po moc fi nan so wa się ga mak -

sy mal nie 50 proc. peł nej staw ki.

Po moc udzie la na jest przez czas trwa nia stu diów na wnio sek

we te ra na po szko do wa ne go funk cjo na riu sza, w każ dym ro ku aka -

de mic kim, w wy mia rze okre ślo nym pro gra mem stu diów na jed -

nym kie run ku wy bra nym przez funk cjo na riu sza.

We te ra no wi oraz we te ra no wi po szko do wa ne mu, po zo sta ją ce mu

w sto sun ku pra cy, przy słu gu je do dat ko wy urlop wy po czyn ko wy

w wy mia rze 5 dni w ro ku ka len da rzo wym. Jed nak jest on do nie -

go upraw nio ny tyl ko wów czas, gdy je go pra wo do urlo pu wy po -

czyn ko we go nie prze kra cza 26 dni w ro ku ka len da rzo wym. 

Pra wo do pierw sze go do dat ko we go urlo pu po wsta je z dniem,

w któ rym osta tecz na sta je się de cy zja ad mi ni stra cyj na o przy zna -

niu sta tu su we te ra na lub we te ra na po szko do wa ne go, przy czym

je go re ali za cja mo że na stą pić nie wcze śniej niż z dniem przed sta -

wie nia pracodawcy tej de cy zji. Co wię cej – we te ran po szko do wa -

ny po bie ra ją cy eme ry tu rę lub ren tę in wa lidz ką ma pra wo

do do dat ku we te rana po szko do wa ne go od mie sią ca zło że nia wnio -

sku do or ga nu eme ry tal no -ren to we go.

(Usta wa z 19 sierp nia 2011 r. o we te ra nach dzia łań po za gra ni ca -
mi pań stwa, Dz.U. z 2011 r., nr 205, poz. 1203)

Urlop policjanta

Zgod nie z art. 83 ust. 4 usta wy o Po li cji po li cjan tom, któ rzy nie 

wy ko rzy sta li urlo pu w da nym ro ku ka len da rzo wym, na le ży udzie lić

urlo pu w cią gu pierw szych 3 mie się cy na stęp ne go ro ku. Zmia ny do -

ty czą ce od bio ru nie wy ko rzy sta ne go urlo pu wy po czyn ko we go do

30 wrze śnia na stęp ne go ro ku ka len da rzo we go do ty czą obec nie wy -

łącz nie pra cow ni ków cy wil nych. 

Usta wa o Po li cji (Dz.U. z 2011, nr 287, poz. 1687)

ALEK SAN DRA WZO REK
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Zmiany w przepisach
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A u tor te go wpi su, za miesz czo ne go w li -

sto pa dzie ubie głe go ro ku na jed nym

z por ta li spo łecz no ścio wych, in for mo -

wał, że Po li cja w ra mach dzia łań pre wen cyj -

nych, ma ją cych na ce lu prze ciw dzia ła nie

nie trzeź wo ści na dro gach, otwo rzy ła sze ro -

ko po dwo je i bez płat nie udo stęp nia swój

sprzęt po mia ro wy, umoż li wia jąc chęt nym

spraw dze nie po zio mu za war to ści al ko ho lu

w wy dy cha nym po wie trzu. A na wet da je po -

twier dze nie w po sta ci wy dru ku kom pu te ro -

we go. In ny fo ru mo wicz skar żył się z ko lei,

że dy żur ny w je go ko men dzie po wia to wej,

do któ re go zwró cił się z ta ką sa mą proś bą,

ode słał go z kwit kiem. Więc jak to jest?

– py tał roz ża lo ny. 

NIE BY ŁO WY TYCZ NYCH
– Rze czy wi ście, mo gło się tak zda rzyć – mówi

insp. Ma rek Fi dos, dy rek tor Biu ra Ru chu

Dro go we go KGP. – Nie by ło do tąd wy tycz -

nych dla po li cjan tów w tej kwe stii, więc dy -

żur ni w jed nost kach po stę po wa li we dług

wła sne go uzna nia. Funk cjo na riu sze, któ rzy

umoż li wia li za in te re so wa nym prze ba da nie

się al ko ma tem w opcji „na proś bę”, mieli do

te go pod sta wę praw ną w art. 1 ust. 2 pkt 3

usta wy z 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji. Sta no -

wi on, że do pod sta wo wych za dań Po li cji na -

le ży m.in.: (…) ini cjo wa nie i or ga ni zo wa nie
dzia łań ma ją cych na ce lu za po bie ga nie po peł -
nia niu prze stępstw i wy kro czeń oraz zja wi skom
kry mi no gen nym (…). Jak więc wi dać, po stę -

po wa li jak naj bar dziej pre wen cyj nie, zgod nie

z in ten cją usta wo daw cy.

JEST PO LE CE NIE Z KGP 
18 stycz nia br. do wszyst kich ko men dan tów

wo je wódz kich Po li cji oraz ko men dan tów

szkół po li cyj nych ro ze sła ne zo sta ło w tej

spra wie pi smo pod pi sa ne przez nad insp.

Krzysz to fa Ga jew skie go, pierw sze go za stęp -

cę ko men dan ta głów ne go Po li cji. Ko men -

dant pod kre śla w nim, że wpraw dzie obec ne
re gu la cje praw ne wprost nie na kła da ją na dy -

żur ne go jed nost ki Po li cji bez względ ne go obo -
wiąz ku do ko na nia ba da nia trzeź wo ści, to jed -
nak po je dyn cze, uza sad nio ne przy pad ki
spraw dza nia trzeź wo ści „na proś bę” oso by zgła -
sza ją cej się do bro wol nie do jed nost ki Po li cji
wpi su ją się w ka ta log pro fi lak tycz no -pre wen -
cyj nych dzia łań Po li cji, za po bie ga ją cych prze -
stęp stwom i wy kro cze niom dro go wym, jak
rów nież wpły wa ją na wi ze ru nek Po li cji.

Z te go też wzglę du ko men dant Ga jew ski

po le cił:

1. Prze pro wa dza nie ba dań sta nu trzeź wo ści
osób do bro wol nie zgła sza ją cych się do jed -
no stek Po li cji przez służ by dy żur ne – o ile
są to przy pad ki po je dyn cze i uza sad nio ne.

2. Do ku men to wa nie wy ko na nych ba dań
w „Re je strze ba dań prze pro wa dzo nych
urzą dze nia mi elek tro nicz ny mi do ba da nia
na za war tość al ko ho lu w wy dy cha nym po -
wie trzu”, po przez wpi sa nie w ru bry ce „po -
wód ba da nia” – „na żą da nie oby wa te la”.

UZA SAD NIO NE CZY NIE?
Jak znam ży cie, dy le mat „ba dać – nie ba dać”

mo że w dal szym cią gu utrzy my wać się wśród

dy żur nych, zwłasz cza wśród tych z mniej -

szym do świad cze niem. W Biu rze Ru chu

Dro go we go KGP mo je wąt pli wo ści w du żej

czę ści zo sta ły jed nak roz wia ne.

– Dy żur ni do sko na le po tra fią roz po znać

oso bę rze czy wi ście po szu ku ją cą po mo cy

– mó wi mł. insp. Le szek Jan kow ski, rad ca

Ze spo łu Opi nio daw czo -Kon sul ta cyj ne go

w BRD KGP. – Wy star czy kil ka mi nut roz -

mo wy z za in te re so wa nym, wy słu cha nie

jego ar gu men ta cji, oce na je go za cho wa nia,

wy glą du, mi mi ki, ge sty ku la cji. Dy żur ny

z pew no ścią od mó wi ba da nia al ko ma tem

gru pie ko le gów, któ rzy wy łącz nie dla za -

spo ko je nia wła snej cie ka wo ści chcie li by

spraw dzić swój ,,wy nik”. Mo że rów nież od -

mó wić w sy tu acji, gdy bę dzie w trak cie wy -

ko ny wa nia in nych za dań służ bo wych,

wy ma ga ją cych nie zwłocz nej re ali za cji okre -

ślo nych czyn no ści. Za pew ne za pro po nu je

wów czas ocze ki wa nie al bo wska że in ną

jed nost kę. 

A ja ka bę dzie re ak cja dy żur ne go, je śli oka -

że się, że wy nik ba da nia jest po zy tyw ny, kie -

row ca przy je chał wła snym au tem i chce nim

od je chać do do mu?

– Za kła dam, że oso ba, któ ra świa do mie

zgła sza się na ba da nie, nie przy jeż dża oso bi -

ście sa mo cho dem, nie ma jąc pew no ści, czy

jest trzeź wa. Je że li jed nak do szło by do ta -

kiej sy tu acji, dy żur ny z pew no ścią uprze dzi

ta ką oso bę o od po wie dzial no ści za jaz dę

pod wpły wem al ko ho lu oraz wy da po le ce nie

za bra nia ją ce ko rzy sta nia z po jaz du. Nie ste ty,

sam wy nik po zy tyw ny nie upraw nia jesz cze

do za trzy ma nia klu czy ków od sa mo cho du

ani pra wa jaz dy, chy ba że dy żur ny lub in ny

po li cjant był świad kiem, że ten kie row ca

pro wa dził sa mo chód.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. Andrzej Mitura

Pytania i odpowiedzi (20) 

– alkomat na życzenie
Chciałem podziękować wolskiej policji. Wczoraj trochę sobie pozwoliłem…
Postanowiłem zbadać się alkomatem. Poszedłem więc na pobliski
posterunek i ze skruchą powiedziałem, co powyżej. Myślałem, że zostanę
wyśmiany, ale nic takiego się nie stało. Alkomat wykazał 0,8 promila.
Jeszcze raz bardzo dziękuję.
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W tym ro ku za pla no wa no 34 im pre -

zy, z któ rych więk szość ma sta tus

Mi strzostw Pol ski Po li cji. Zna la -

zły się w nim tak że im pre zy o cha rak te rze

in te gra cyj no -ro dzin nym, gdzie li czy się

głów nie re kre acja, a nie wy czyn. 

O 1000 WIĘ CEJ 
Ka len darz z ro ku na rok roz bu do wu je się.

W 2009 r. har mo no gram obej mo wał sie dem -

na ście im prez, w 2010 r. – dwa dzie ścia je -

den, a w 2011 r. – dwa dzie ścia czte ry. Z ra cji pa nu ją ce go

kry zy su nie wszyst kie im pre zy do cho dzi ły do skut ku.

W ubie głym ro ku nie od by ły się trzy. Mi strzo stwa Po li -

cji w Ka ra te Ky oku shin prze kła da ne by ły przez WSPol.

w Szczyt nie z wio sny na je sień, ale i tak w koń cu nie

do pi sa li uczest ni cy. Ogól no pol ski Tur niej Po li cyj nych

Pa tro li Ro we ro wych, współ or ga ni zo wa ny przez KWP

w Szcze ci nie, nie od był się z po wo dów fi nan so wych.

Z ko lei Mi strzo stwa Po li cji w Strze la niu Dłu go dy stan -

so wym, przy go to wy wa ne przez SP w Pi le od wo ła no

z po wo du bra ku ate stu dla osi strze lec kiej. Ogó łem

w ubie głym ro ku od by ło się 25 im prez (21 z ka len da rza

cen tral ne go, dwie or ga ni zo wa ne przez CBŚ pod pa tro -

na tem ko men dan ta głów ne go i dwie, któ re swo im pa -

tro na tem ob jął dy rek tor BKiS KGP). Z im prez,

or ga ni zo wa nych przez szko ły, ob ję tych pa tro na tem dy -

rek to ra BKiS KGP, ze wzglę dów fi nan so wych nie od by -

ły się: Wio sen ny Bieg Prze ła jo wy Służb Mun du ro wych

(SP w Ka to wi cach) oraz Mi strzo stwa Szkół i Ośrod ków

Szko le nia w Pił ce Siat ko wej Pla żo wej (SP w Słup sku). 

W 2010 r. we wszyst kich im pre zach cen tral nych wzię -

ło udział 1422 za wod ni ków. W ro ku ubie głym 2527

osób. 

STAR TY NA DE LE GA CJI 
W tym ro ku do cen tral ne go ka len da rza do da no dzie sięć

no wych im prez. Pierw sza z nich od by ła się dzień po da -

cie ozna czo nej ja ko pod pi sa nie przez ko men dan ta har -

mo no gra mu (pi sze my o niej na str. 46).

Mi strzo stwa Służb Mun du ro wych War sza wy w Pił ce

Ha lo wej im. pod kom. An drze ja Stru ja od by ły się zaś…

przed pod pi sa niem ka len da rza. Mi strzo stwa w nar ciar -

stwie al pej skim na to miast nie od bę dą się naj praw do po -

dob niej w prze wi dzia nym ter mi nie. Być mo że zo sta ną

prze su nię te na gru dzień. 

Ten rok, w związ ku ze zmia na mi w MSW i Po li cji, jest

wy jąt ko wy, ale spor tow cy mają nadzieję, że w przyszłości

kalendarz będzie znany wcześniej.

Ko men dant głów ny Po li cji nad insp. Ma rek Dzia ło szyń -

ski, pod pi su jąc ka len darz, za ak cep to wał tak że za sa dę

udzia łu w za wo dach re sor to wych w ra mach de le ga cji

służ bo wych. Je dy nie opła tę star to wą, któ ra za czy na już

obo wią zy wać w nie któ rych roz gryw kach, po wi nien po no -

sić za wod nik. Nie jest to jed nak wy móg ob li ga to ryj ny

(stra ża cy roz li cza ją tak że fak tu ry za te kosz ty), więc ko -

men dant jed nost ki może rów nież po kryć te wy dat ki. 

Na każ dą z im prez z ka len da rza cen tral ne go zo sta ły

zarezerwowane pie nią dze na pu char ko men dan ta głów -

ne go.

Szcze gó ło wych in for ma cji o im pre zach udzie la ją ko -

mór ki ka dro we jed no stek wy mie nio nych w ka len da rzu.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor

SPORT Kalendarz 2012 r. POLICJA 997       marzec 2012 r.44

Spor to wy, z na ci skiem
na re kre acyj ny
Komendant główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński podpisał
Kalendarz rekreacyjnych, centralnych imprez sportowych na 2012 r.,
które objął honorowym patronatem.
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Lp.  Nazwa:                                                                                                                     Organizator:                              Termin:

 1.  Policyjny Festyn Zimowy „Czarna Góra 2012”                                                                          KPP w Kłodzku                                luty 
 2.  Ogólnopolski Policyjny „Bieg Piastów”                                                                                    KMP w Jeleniej Górze                      marzec 
 3.  Mistrzostwa Służb Mundurowych i Ratowniczych MSW w Narciarstwie Alpejskim                    KWP w Krakowie                            marzec 
 4.  Mistrzostwa Policji w Wyciskaniu Sztangi Leżąc                                                                      WSPol. w Szczytnie                        kwiecień 
 5.  Mistrzostwa Policji w Maratonie „Dębno 2012”                                                                        KWP w Szczecinie                          kwiecień 
 6.  Mistrzostwa Policji w Pływaniu                                                                                                KWP zs. w Radomiu                       kwiecień 
 7.  Ogólnopolskie Zawody Policji w Strzelaniu                                                                               KGP                                                kwiecień/maj 
 8.  Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Piłce Siatkowej „Zawiercie 2012”                                KWP w Katowicach                         maj 
 9.  Mistrzostwa Policji w Biathlonie Policyjnym                                                                             WSPol. w Szczytnie                        maj 
 10.  Ogólnopolskie Zawody Policji w Piłce Nożnej pod hasłem „Gramy dla Marcela”                        KPP w Lubinie                                maj 
 11.  Mistrzostwa Policji w Strzelaniu                                                                                               SP w Katowicach                            maj 
 12.  Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Półmaratonie na trasie Ustka – Słupsk                         SP w Słupsku                                 maj 
 13.  Puchar Świata Policji w Piłce Siatkowej „Złotów 2012”                                                            KWP w Poznaniu                             maj 
 14.  Ogólnopolskie Zawody Policji w Kolarstwie Przełajowym „Łazy 2012”                                     KWP w Katowicach                         maj 
 15.  Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Policyjnym Szkół Ponadgimnazjalnych                                SP w Pile                                        maj/czerwiec 
 16.  Międzynarodowy Triathlon Policyjny                                                                                        KPP w Środzie Wlkp.                      czerwiec 
 17.  Mecz Piłki Nożnej Policja – Reprezentacja Artystów Polskich                                                   KGP                                                lipiec 
 18.  Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Pływaniu Długodystansowym „Wpław przez Kiekrz”    KWP w Poznaniu                             lipiec 
 19.  Mistrzostwa Policji w Piłce Siatkowej Plażowej „Turek 2012”                                                   KPP w Turku                                   lipiec 
 20.  Ogólnopolski Zlot Rowerowy Policji im. gen. Marka Papały                                                       KPP w Jarosławiu                           lipiec 
 21.  Mistrzostwa Policji w Biegu na Dystansie 10 km                                                                      KPP w Górze                                  sierpień 
 22.  Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym im. sierż. Grzegorza Załogi                                       KWP w Katowicach                         wrzesień 
 23.  Międzynarodowy Turniej Drużyn Policji Konnej                                                                         KMP w Częstochowie                     wrzesień 
 24.  Mistrzostwa Policji w Wędkarstwie Spławikowym                                                                   KWP w Gdańsku                             wrzesień 
 25.  Mistrzostwa Policji w Półmaratonie w ramach Międzynarodowego Półmaratonu Philipsa          SP w Pile                                        wrzesień 
 26.  Ogólnopolskie Zawody Policji w Piłce Nożnej Halowej                                                              KPP w Legnicy                               wrzesień 
 27.  Międzynarodowe Mistrzostwa MTB Policjantów                                                                       KWP we Wrocławiu                        wrzesień 
 28.  Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Wydziałów Techniki Operacyjnej                                         KWP w Gdańsku                             wrzesień/październik 
 29.  Mistrzostwa Policji w Strzelaniu Długodystansowym                                                               DP w Słupsku                                 październik 
 30.  Mistrzostwa Policji w Wielobojach Lekkoatletycznych                                                              WSPol. w Szczytnie                        październik 
 31.  Mistrzostwa Policji w Karate Kyokushin                                                                                   WSPol. w Szczytnie                        październik 
 32.  Mistrzostwa Policji w Judo                                                                                                      CSP w Legionowie                          październik 
 33.  Mistrzostwa Służb Mundurowych MSW w Pływaniu                                                                WSPol. w Szczytnie                        listopad 
 34.  Mistrzostwa Służb Mundurowych MSW w Piłce Nożnej Halowej „Mielno 2012”                       KWP w Szczecinie                          grudzień 

Kalendarz rekreacyjnych, centralnych imprez sportowych w Policji
zaplanowanych na 2012 r., 

objętych honorowym patronatem komendanta głównego Policji

miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji

Komendant główny Policji swoim patronatem, podobnie jak w latach ubiegłych, objął dwie imprezy organizowane przez CBŚ KGP: 
– Międzynarodowe Mistrzostwa Służb Mundurowych Warszawy w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja CBŚ KGP (luty) 
– Mistrzostwa Służb Mundurowych Warszawy w Pływaniu CBŚ KGP (październik/listopad) 

Ponadto pięć imprez zostało objętych honorowym patronatem dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP (trzy organizowane przez jednostki szkoleniowe
Policji i dwie organizowane przez KGP): 
– Wiosenny Bieg Przełajowy Służb Mundurowych SP w Katowicach (kwiecień) 
– Mistrzostwa Jednostek Szkoleniowych Policji w Piłce Siatkowej Plażowej SP w Słupsku (sierpień) 
– Międzynarodowe Mistrzostwa Jednostek Szkoleniowych Policji w Strzelaniu SP w Słupsku (listopad) 
– Turniej Tenisa Stołowego w Grze Pojedynczej w KGP BKiS KGP (listopad) 
– Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Trzyosobowych w KGP BKiS KGP (listopad) 
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Piłka halowa

Pamięci Andrzeja Struja 
W dniach 9–10 lu te go br.

w Dziel ni co wym Ośrod ku Spor tu

i Re kre acji na sto łecz nej Pra dze -

-Pół noc od by ły się 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. 

Go ściem ho no ro wym za wo dów

by ła wdo wa po tra gicz nie zmar łym

dwa la ta te mu pod kom. An drze ju

Stru ju, któ ry zgi nął od cio sów no -

żem, gdy na uli cy pod jął in ter wen cję w sto sun ku do dwóch chu li ga nów. Mi -

strzo stwa otwo rzył mi ni ster spraw we wnętrz nych Ja cek Ci choc ki, a dy rek tor

CBŚ nad insp. Adam Ma rusz czak wspól nie z cór ka mi po le głe go po li cjan ta

Mo ni ką i Kry sią wy ko na li pierw szą ak cję z pił ką. Tur niej od by wał się pod pa -

tro na tem bur mi strza dziel ni cy Pra ga -Pół noc, a głów nym tro feum był ol brzy -

mi pu char ufun do wa ny przez ko men dan ta głów ne go Po li cji, któ ry spra wo wał

nad im pre zą pa tro nat ho no ro wy. Nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski wrę czył pu -

char wspól nie z An ną Struj ze spo ło wi Stra ży Miej skiej z War sza wy. Dru gie

miej sce wy wal czy ła dru ży na Ko men dy Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po żar -

nej m.st. War sza wy, a trze cie re pre zen ta cja KWP w Ka to wi cach. 

W tur nie ju wzię ły udział 22 ze spo ły. Naj lep szą dru ży ną w kla sy fi ka cji jed -

no stek szko le nio wych zo sta ła re pre zen ta cja CSP w Le gio no wie. Kró lem

strzel ców zo stał Ra fał Pra żuch z war szaw skiej Stra ży Miej skiej, a naj lep szym

za wod ni kiem je go brat Mi chał z tej sa mej dru ży ny. Naj star szym za wod ni -

kiem oka zał się An drzej Chy liń ski z Za rzą du w Go rzo wie Wiel ko pol skim

CBŚ KGP. Naj lep szym bram ka rzem tur nie ju zo stał Krzysz tof Lie del z Biu -

ra Bez pie czeń stwa Na ro do we go. Dru ży ną fa ir play wy bra no ze spół Biu ra Lo -

gi sty ki Po li cji KGP. Za wod ni kiem fa ir play zo stał Piotr Ko besz ko z KWP

w Ka to wi cach, któ ry, mi mo że sę dzia nie za uwa żył nie czy ste go za gra nia,

przy znał, że ude rzył pił kę rę ką. 

Im pre za ma ją ca na ce lu nie tyl ko spor to we zma ga nia, ale tak że uczcze nie

pa mię ci tra gicz nie zmar łe go ko le gi, we szła już na sta łe do ka len da rza re sor -

to wych roz gry wek. Mi strzo stwa przy go to wa ły: Cen tral ne Biu ro Śled cze,

KSP, Re gion IPA CBŚ oraz DO SiR Pra ga -Pół noc.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 

Czarna Góra
2012

Festyn
na stoku 

Już po raz czwar ty po li cjan ci z Kłodz ka zor ga ni zo wa li Zi -

mo wy Fe styn Po li cyj ny. W tym ro ku po raz pierw szy zo stał

on wpi sa ny do Ka len da rza Re kre acyj nych, Cen tral nych Im -

prez Spor to wych na 2012 r., ob ję tych ho no ro wym pa tro na -

tem Ko men dan ta Głów ne go Po li cji. 

Fe styn od był się 11 lu te go na te re nie Ośrod ka Nar ciar skie -

go na Czar nej Gó rze, a je go głów ną ideą by ło pro mo wa nie

proz dro wot ne go spo so bu spę dza nia cza su w gro nie przy ja ciół

i ro dzi ny. 

Pod czas im pre zy ro ze gra no za wo dy w bie gu zjaz do wym.

W ka te go rii ko biet pierw sze miej sce za ję ła Mi cha ela We be -

ro wa z Re pu bli ki Cze skiej, z cza sem 28,49 s. Dru gie miej sce

wy wal czy ła Ali cja Iz deb ska -Ży lak z KPP w Ole śni cy

(31,85 s), a trze cie Ka ta rzy na Paź dzior z KWP we Wro cła wiu

(33,03 s). 

Wśród męż czyzn do 35. ro ku ży cia trium fo wał Mi chał Le -

liń ski z cza sem 28,54 s. Za nim upla so wał się An drzej Mi sion

z KP w Ża ro wie (28,90 s), a trze cie miej sce za jął Sła wo mir

Mysz kow ski z KP w Bie la wie (29,12 s). W ka te go rii męż -

czyzn po wy żej 35 lat pierw sze miej sce zdo był Ma rek So bie -

siak z KPP w Dzier żo nio wie (24,88 s), dru gie Da mian

Miel czar ski z KP w Bie la wie (25,34 s), a trze cie Krzysz tof

Bal z KPP w Kłodz ku (25,63 s).

P.Ost. 
zdj. KPP w Kłodz ku 

Spor to we za po wie dzi 
W mar cu od bę dzie się na pew no jed na im pre za z ka -

len da rza cen tral ne go. Dru ga stoi pod zna kiem za py ta -

nia, raz z uwa gi na wa run ki po go do we, a dwa z ra cji

krót kie go ter mi nu, ja ki po zo stał do re ali za cji. Ka len -

darz zo stał za twier dzo ny przez ko men dan ta głów ne go

do pie ro w po ło wie lu te go, cią gle jed nak nie ma wia do -

mo ści z MSW w spra wie or ga ni za cji im pre zy. 

2–4 mar ca – XIII Po li cyj ny Bieg Pia stów w ra -

mach XXXVI Bie gu Pia stów roz gry wa ne go na Po la nie

Ja ku szyc kiej ko ło Szklar skiej Po rę by. 2 mar ca mun du -

ro wi nar cia rze ma ją do prze bie gnię cia dy stans 10 km.

Oprócz te go 3 mar ca mo gą ry wa li zo wać w bie gu głów -

nym na dy stan sie 50 km, gdzie bę dzie dla nich pro wa -

dzo na od ręb na kla sy fi ka cja. 

W mar cu mia ły się tak że od być Mi strzo stwa Służb

Mun du ro wych i Ra tow ni czych MSW w Nar ciar stwie

Al pej skim, or ga ni zo wa ne w tym ro ku przez KWP

w Kra ko wie (patrz za miesz czo ny obok ka len darz), ale

z po wo dów wy mie nio nych wcze śniej praw do po dob nie

nie od bę dą się.

P.Ost. 

SPORT Rozmaitości POLICJA 997       marzec 2012 r.46
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Rozmowa z Marcinem Wrońskim

Pod koniec lutego ukazała się Skrzydlata
trumna – czwarty kryminał retro o lubelskim
komisarzu Zygmuncie Maciejewskim.
W planach ma Pan kolejne części, zatem
jeszcze nie znudził się Panu ten bohater? 

– Sam po sta no wi łem zo stać pi sa rzem,

więc nie ro bię cze goś, cze go nie chciał bym

ro bić. Ow szem, ma rzy mi się roz po czę cie

ko lej nej se rii z in nym bo ha te rem, ale to na

ra zie tyl ko pla ny. Mam w za na drzu jesz cze

kil ka po my słów na książ ki z Ma cie jew skim

i wła śnie pra cu ję nad to mem pią tym.

Kiedyś powiedział Pan, że posługujemy się
tylko kalkami i trudno wymyślić coś nowego
– czy kryminał retro, którym Pan się para,
ma szansę wnieść coś świeżego?

– Oczy wi ście, na przy kład mo że na świe -

tlić epo kę, o któ rej opo wia da, po dać cie ka -

we in for ma cje na jej te mat, czy li po pro stu

peł nić funk cję edu ka cyj ną. Po za tym kalk

nie na le ży się oba wiać: kry mi nał re tro jest

po wie ścią ga tun ko wą, więc nie da się tu zro -

bić wiel kich re wo lu cji pi sar skich – z dru giej

jed nak stro ny jest też po wie ścią re ali stycz -

ną, co da je spo re po le do po pi su au to ro wi,

któ ry mu si po szpe rać w wie lu źró dłach.

Powieści o Maciejewskim rozgrywają się
głównie w dwudziestoleciu międzywojennym,
ale mimo to mówią i o naszych czasach?

– Tak, kry mi nał re tro, ja ki upra wia się dzi -

siaj, po ka zu je prze szłość ja ko coś bar dzo po -

dob ne go do na szych cza sów. Do wo dzi, że

pew ne zja wi ska wca le się nie zmie nia ją i że

na si dziad ko wie też mie li pro ble my po dob -

ne do na szych, a na wet gor sze. Po za tym od -

zwier cie dla nasz po gląd na hi sto rię, któ ry też

ewo lu uje: cho ciaż by spoj rze nie na gra na to -

wą po li cję z cza sów II woj ny świa to wej by ło

kie dyś jed no znacz nie ne ga tyw ne, dziś na to -

miast ma my co raz wię cej świa dectw o gra -

na to wych po li cjan tach pa trio tach. Z dru giej

stro ny po ja wia się u hi sto ry ków pro blem sto -

sun ku pol skich po li cjan tów do Ży dów. Obok

ta kich lu dzi, jak uho no ro wa ny me da lem

Spra wie dli wy wśród Na ro dów Świa ta Bro ni -

sław Mar chle wicz, kie row nik po ste run ku

w Otwoc ku, by li też po li cjan ci, o któ rych

pisze Jan Gra bow ski w gło śnym Za ry sie kra jo -
bra zu: łą czą cy współ pra cę z kon spi ra cją

z mor do wa niem Ży dów nie tyl ko na roz kaz

oku pan ta, ale i z wła snej ini cja ty wy.

Pracuje Pan teraz nad piątym tomem pod
tytułem Pogrom w przyszły wtorek, który

będzie właśnie o sprawach
polsko-żydowskich. Jaką rolę odegra tam
lubelska policja?

– Ra czej nie po li cja, już mi li cja, bo ak cja

po wie ści roz gry wa się w 1945 r. Ro la bę dzie

jed nak zna czą ca: po grom lu bel ski nie do -

szedł do skut ku, bo tam tej szy UB za cho wał

się wła śnie po li cyj nie, a nie po li tycz nie. To

bar dzo cie ka we za gad nie nie, dla cze go tak się

sta ło, ale i wy zwa nie dla pi sa rza, by przed -

sta wić tę for ma cję tak że z po li cyj ne go punk -

tu wi dze nia.

Czego dzisiejsi policjanci mogą się nauczyć
od komisarza Maciejewskiego?

– Oso bi ście nie ra dził bym wzo ro wać się na

nim, bo po li cjant, któ ry weź mie so bie do serca

po sta wę lu bel skie go ko mi sa rza, mo że dłu go

nie po być po li cjan tem… A mó wiąc po waż nie,

to Ma cie jew ski na pew no jest funk cjo na riu -

szem z krwi i ko ści, a nie urzęd ni kiem – i ni -

niej szym ja ko przed sta wi ciel spo łe czeń stwa

pra gnę po pro sić o wię cej ta kich po li cjan tów,

a mniej urzęd ni ków. Jed nak, jak to wi dać we

wszyst kich to mach o ko mi sa rzu, by cie urzęd -

ni kiem w po li cji jest po nad cza so we i sam 

Ma cie jew ski ma przez to wiele pro ble mów,

cho ciaż by z prze ło żo ny mi.

Za to ja spo ro uczę się od Ma cie jew skie go:

ko mi sarz mi czę sto pod po wia da róż ne za cho -

wa nia, jak na przy kład bły snąć w to wa rzy -

stwie, czy ocza ro wać urzęd nicz kę… 

Zyga Maciejewski jest uparty i nie lubi się
podporządkowywać, a poza tym nie
roztkliwia się nad sobą i twardo stąpa po
ziemi. 

– Przy zna ję, że Ma cie jew ski zo stał nie co

ide ali stycz nie na kre ślo ny – na wzór we ster -

no we go sze ry fa, po li cjan ta z in nej gli ny. Tak

à pro pos, to na pi sa łem kie dyś opo wia da nie

o Ma cie jew skim wła śnie pod ty tu łem Gli ny
z in nej gli ny. Ko mi sarz funk cjo nu je w in nych,

prost szych cza sach, gdzie obo wią zek był naj -

waż niej szy i nie by ło wy mó wek dla wła snych

za nie dbań. 

Wróćmy na chwilę do najnowszej części
– Skrzydlata trumna opowiada m.in.
o produkowanych w lubelskiej fabryce
samolotach, które z niewiadomych przyczyn
spadają. 

– Oczy wi ście śledz twa w tej spra wie nie

mo że pro wa dzić ko mi sarz Ma cie jew ski, bo

le ży to w ge stii żan dar me rii woj sko wej. Zy ga

pro wa dzi na to miast jed no ze swo ich śledztw

i przy pad ko wo znaj du je się bar dzo bli sko

pro ble mów Lu bel skiej Wy twór ni Sa mo lo tów

i prze krę tów, któ re to wa rzy szą dzia ła niom

tej fa bry ki. W tle fa bu ły jest też etos pol skie -

go lot ni ka, ale na pierw szym pla nie jest oczy -

wi ście śledz two kry mi nal ne ko mi sa rza.

Z jaką największą trudnością musi się Pan
zmierzyć podczas pisania kolejnego tomu
o Maciejewskim?

– Przy pierw szej po wie ści cy klu nie ma

żad ne go pro ble mu, przy dru giej i trze ciej ów

pro blem był już więk szy… Po nie waż upar łem

się, że każ da książ ka bę dzie tro chę in na i bę -

dzie mia ła od mien ną od po przed nich kon -

struk cję, to w pew nym mo men cie skoń czy

mi się licz ba lo gicz nych wa rian tów z Ma cie -

jew skim i każ dy ko lej ny kry mi nał bę dzie co -

raz trud niej na pi sać. Moż na ko pio wać in nych,

ale naj go rzej na śla do wać sa me go sie bie. Ko -

rzy sta nie bo wiem ze wspól nych wzor ców nie

jest na gan ne, jed nak trze ba umieć to ro bić

tak, by nie za nu dzić czy tel ni ka. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Fi lip Mo drze jew ski

Glina z innej gliny

Mar cin Wroń ski
(ur. 1972 r.) – pi sarz,
któ ry był też fe lie to ni -
stą, dzien ni ka rzem ra -
dio wym, re dak to rem
i na uczy cie lem. Cykl
jego kry mi na łów re tro
o lu bel skim ko mi sa rzu
Zyg mun cie Ma cie jew -
skim otwie ra Mor der stwo pod cen zu rą
(2007), ko lej ne to my to Ki no „Ve nus”
(2008) i A na imię jej bę dzie Anie la
(2011). W lu tym te go ro ku uka za ła się
Skrzy dla ta trum na, a w przy go to wa niu
jest część piąta Po grom w przy szły wto -
rek. Z oka zji pre mie ry pierw sze go kry -
mi na łu Ma cie jew skie go w nr. 11 (32)
w 2007 r. za mie ści li śmy roz mo wę z au -
to rem i frag ment Mor der stwa…; pre -
zen to wa li śmy też frag men ty Kina
„Ve nus” (nr 12 (45) z 2008 r.) i Anie li
(nr 4 (73) z 2011 r.).
W 2010 r. uka zał się współ cze sny thril -
ler po li tycz no -teo lo gicz ny Mar ci na
Wroń skie go Of fi cium Se cre tum. Pies
Pań ski o do mi ni ka ni nie Mar ku Gliń -
skim, a rok wcze śniej za wkład ko mi -
sa rza Ma cie jew skie go w bu do wa nie
wi ze run ku mia sta re gio nal ne media
przy zna ły au to ro wi ho no ro wy ty tuł
Bene Me ri tus Ter rae Lu bli nen si (Do -
brze Za słu żo ny dla Zie mi Lu bel skiej).
Na spo tka niu pro mu ją cym „Skrzy dla tą
trum nę” pod ko niec lu te go te go ro ku
au tor zo stał uho no ro wa ny Me da lem
Pre zy den ta Mia sta Lu bli na. 
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Lu blin, 13 li sto pa da 1936 ro ku
Pan na An na Szpe tów na pra co wa ła w miej -

skiej bi blio te ce do pie ro nie ca ły rok, ale 

po chle bia ła so bie, że le d wie spoj rzy na wcho -

dzą ce go do czy tel ni, a już wie, po ja ką pra sę

się gnie lub ja ką książ kę za mó wi z ma ga zy nu.

Za wdzię cza ła to lek tu rom po wie ści psy cho -

lo gicz nych (o któ rych chęt nie opo wia da ła,

a raz na wet na pi sa ła list do „Wia do mo ści 

Li te rac kich”), de tek tyw nych (o któ rych nie

opo wia da ła ni ko mu, bo to mimo wszyst ko

wstyd, mi mo że wie lu jej zna jo mych też czy -

ty wa ło „Taj ne go De tek ty wa”), jak i wresz cie

oj cu ad wo ka to wi, przez któ re go ga bi net

prze wi nę ło się wie lu hochsz ta ple rów.

Jed nak że te go dnia, gdy ra no, za raz po

otwar ciu czy tel ni, pod szedł do niej nie chluj ny

męż czy zna w przy bru dzo nej ma ry nar ce, po -

staw ny i kie dyś pew nie cał kiem przy stoj ny,

pan na An na sta nę ła przed trud ną za gad ką.

– Na po czą tek „Skrzy dla tą Pol skę”, dwa

ostat nie rocz ni ki, i księ gę Ku czci po le głych
lot ni ków – po wie dział ku jej zdzi wie niu. Po -

skro bał za rost na bro dzie. – Aha, i „Pol skę

Zbroj ną” od po cząt ku ro ku – do dał ta kim to -

nem, jak by miał na my śli: „Aha, kró lo wo,

i jesz cze ma łe piw ko”. Po czym wpi sał się

do księ gi non sza lanc ki mi kul fo na mi: Zyg -
munt Ma cie jew ski, pra cow nik umy sło wy (zna -

mio nu ją cy mi si łę wo li, co wy czy ta ła gdzieś

Szpe tów na).

Wy peł nił re wer sy na ar chi wal ne rocz ni ki

tak szyb ko, jak by tu by wał co dzien nie.

Usiadł obok eme ry to wa ne go pro fe so ra Du -

bie la, któ ry w czy tel ni miał nie mal dru gi

dom, bo po dob no pi sał bio gra fię Ło pa ciń -

skie go, fun da to ra bi blio te ki. Pan na An na nie

lu bi ła go, od kąd te atral nym szep tem za czął

jej tłu ma czyć, że Ło pa ciń ski wca le nie wy -

padł z brycz ki na sku tek wy pad ku, ale był to

za mach ży do ko mu ni stycz nych ter ro ry stów.

Szpe tów na nie mia ła se mic kich ry sów, z wło -

sa mi w ko lo rze ciem ny blond i zna ko mi tą, li -

te rac ką wy mo wą swo bod nie mo gła ucho dzić

za Po lkę, więc pro fe sor pew nie nie wie dział,

z kim ma do czy nie nia. Nie mniej gdy no wy

czy tel nik bez ce re mo nial nie od su nął je go

zapiski zaj mu ją ce pół to ra sto li ka, a po tem

zga sił pro te sty spoj rze niem za wo do we go

mor der cy, pod eks cy to wa nej bi blio te kar ce

o ma ło nie spadł na pod ło gę sta ry nu mer

„Te atru i Ży cia Wy twor ne go”.

Tym cza sem Ma cie jew ski w prze raź li wie

ame ry kań skim tem pie wer to wał księ gę

Ku czci po le głych lot ni ków. Zu peł nie jak by

wca le jej nie czy tał, ale szu kał cze goś mię dzy

wer sa mi. Wy dał się pan nie Szpe tów nie ta jem -

ni czy i przez to jesz cze bar dziej in te re su ją cy.

Gdy by tak go roz gryźć!… Z ko lei przy ar ty ku -

łach w „Skrzy dla tej Pol sce”, któ re chłop cy

z gim na zjum po ły ka li jak ona „Wia do mo ści Li -

te rac kie”, Ma cie jew ski wy raź nie się za ty kał

i tra cił wą tek. Cza sem mi jał kwa drans, a on

tyl ko trzy mał pió ro mię dzy pal ca mi, jak by to

był pa pie ros, i na wet nie od wró cił stro ny.

Zaraz, czy miał na pal cu ob rącz kę?, pró bo wa -

ła so bie przy po mnieć bi blio te kar ka.

– Dzień do bry pa ni – wy rwał ją na gle z za -

my śle nia ak sa mit ny głos.

Nie usły sza ła otwie ra nych drzwi! Dla te go

te raz z głu pią mi ną pen sjo nar ki spoj rza ła na

przy stoj ne go męż czy znę z eks cen trycz nie

ko lo ro wym kra wa tem, wło sa mi błysz czą cy mi

od bry lan ty ny i czer wo nym, za ka ta rzo nym

no sem.

– Pan ży czy so bie… pra sę? – bąk nę ła.

– Pro szę pa ni, nie śmiał bym po wie dzieć,

cze go so bie ży czę – ge stem fil mo we go aman -

ta po pra wił fry zu rę, po czym kich nął. – Tym -

cza sem mam tyl ko dwa sło wa do te go pa na

– wska zał po grą żo ne go w lek tu rze Ma cie jew -

skie go.

Pan na An na po win na by ła za pro te sto wać,

w koń cu czy tel nia to czy tel nia, ale czy spra -

wił to nar ko tycz ny za pach wo dy ko loń skiej,

czy zwie rzę cy ma gne tyzm ko lej ne go nie ocze -

ki wa ne go go ścia, dość że sie dzia ła bez sło wa

i pa trzy ła, jak ele gant sia da na brze gu krze sła

obok nie chluj ne go zna jo me go. Szep nął mu

coś, pod su wa jąc zło żo ną kart kę. Wy glą da li jak

szef gan gu z Chi ca go i je go za ufa ny cyn giel.

„Jest dla cie bie ro bo ta, Tom my Gun. Na mo -

kro”, mó wił pew nie ten młod szy, ele ganc ki.

„Okay, Joh ny, ten fa cet ju tro bę dzie mar twy”,

od parł bez wąt pie nia Ma cie jew ski. Tyl ko czy -

je na zwi sko by ło na kart ce? Du bie la?! Na tę

myśl pan na Szpe tów na za chi cho ta ła ci cho.

Al bo to han dlarz ko bie ta mi!, bi blio te kar -

ka wpa dła na po mysł in nej in try gi. Wy bry lan -

ty no wa ny strę czy ciel i je go roz mi ło wa ny

w prze mo cy, sa dy stycz ny wspól nik. Nos zła -

ma li mu kon ku ren ci pod czas wo jen al fon sów,

ale on, cho ciaż ca ły okrwa wio ny, po du sił

wszyst kich go ły mi rę ka mi. Jed nak że w ta kim

ra zie ich upa trzo ną ofia rą mo gła być tyl ko

ona, je dy na ko bie ta w czy tel ni!

Ma cie jew ski się gnął do kie sze ni, za sze le -

ści ło pa złot ko. I pan na Szpe tów na znów nie

mo gła się nie uśmiech nąć, bo oto męż czy -

zna, któ ry urósł w jej oczach do po sta ci bez -

względ ne go prze stęp cy, wpa ko wał so bie do

ust cze ko lad kę. Jak ma ły chło piec!

Nim mi nął kwa drans, bi blio te kar ka mia ła

już w gło wie po mysł na elek try zu ją cą po -

wieść sen sa cyj no -ero tycz ną. Ban dyc ka szajka

po ry wa dziew czy nę, no wo cze sną i za ra bia ją -

cą na swo je skrom ne po trze by, jed nak że

córkę zna ne go ad wo ka ta. Po cząt ko wo chcą

sprze dać swą ofia rę mię dzy na ro do we mu gan -

go wi prze my ca ją ce mu mło de ko bie ty z Pol -

ski do Ar gen ty ny, ale szef ele gan cik wpa da

na po mysł, by za żą dać oku pu od jej oj ca.

Ojciec, dzię ki swym roz le głym kon tak tom

i wśród stró żów pra wa, i w pół świat ku, na -

pusz cza na po ry wa czy bry ga dę po ści go wą

policji oraz in ną ban dę bez względ nych kry -

mi na li stów. „Za bĳ ją!”, roz ka zu je szef, kie dy

są już w po trza sku, oto cze ni. „Prę dzej cie bie

za bi ję”, wy plu wa po gar dli wie Zyg munt Ma -

cie jew ski, a w je go oczach pa li się ogień

zbrod ni i na mięt no ści. Wy bu cha wal ka mię -

dzy nie daw ny mi wspól ni ka mi, wy bu cha

skry wa na mi łość prze stęp cy i je go ofia ry.

Razem ucie ka ją do Bra zy lii, gdzie…

Skrzyp nę ły ci cho drzwi i pan na Szpe tów -

na mu sia ła ode rwać my śli od swej przy szłej

gło śnej po wie ści. Stał przed nią umun du ro -

wa ny po li cjant z pa skiem czap ki pod bro dą,

na służ bie. Za sa lu to wał.

– Przy sze dłem po… – ro zej rzał się po 

bi blio te ce. – Po te go pa na – wska zał czy tel -

ni ka, któ ry w umy śle An ny roz po czął kry mi -

nal ną go ni twę my śli. 

Aresz tu je go!, bi blio te kar ka le d wie mo gła

ukryć pod nie ce nie. Nie ste ty, po li cjant za sa lu -

to wał służ bi ście „pra cow ni ko wi umy sło we mu”

i na chy liw szy się, po wie dział mu kil ka zdań.

Ma cie jew ski po spiesz nie ze brał swo je no -

tat ki.

– Pan już zwra ca czy odło żyć? – za py ta ła

pan na Szpe tów na.

– Dzię ku ję, zwra cam. – Spoj rzał pro sto na

nią i tyl ko do bre wy cho wa nie cór ki ad wo ka -

ta spra wi ło, że nie wy bu chła śmie chem.

Je go usta by ły wy ma za ne cze ko la dą.

Mar cin Wroń ski: Skrzy dla ta trum na. 
W.A.B., War sza wa 2012, s. 308
Co py ri ght©by Wy daw nic two W.A.B.,
2012, Wy da nie I, War sza wa 2012

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

O pannie Annie bibliotekarce
Frag ment kryminału retro Marcina Wrońskiego Skrzydlata trumna
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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 – we dług nie go są dzą, 4 – do wiel kie go pie ca, Gor ta ta – do ko sza, 7 – ma ją dzie ci, 
11 – po li cyj na – pod przy kry ciem, 14 – cięż ki me tal, 15 – ko le ga sa pe ra, 16 – ota cza la gu nę, 
17 – w pa sie, 18 – har cu ją, gdy ko ta nie ma, 20 – wśród ak to rek – Dym na, Neh re bec ka, 21 – czer -
wie nią się w zbo żu, 22 – miej sce za miesz ka nia, 23 – prze glą da się w wo dach Se kwa ny, 26 – nie -
je den ma pi ła, 27 – nie do zwo lo ny chwyt w za pa sach, 29 – u bo ku War sa, 30 – sprze daż ze słyn nym:
No ooo, kto da wię cej!, 32 – na ro do wy hisz pań ski – bo le ro, 33 – tłuszcz z ry by, 34 – ko ra lo we – pięk -
ne i groź ne, 35 – gorz kie to pieśń wiel ko post na, 37 – oku la ry ze sto ku, 40 – Wie sław, zna ny ak tor,
42 – ka ba ret z Kacz mar kiem i Droz dą, 43 – „żół ty” kon ty nent, 44 – nie spo dzie wa ne naj ście, 
45 – nie ca łość, 46 – do ko nu je eks per ty zy pi sma, 47 – … iac ta est.
Pio no wo: 1 – ko smicz ny lub ze Świ no uj ścia do Ystad, 2 – koń czy pa cierz, 3 – wy zie wy, 4 – do ga -
ra żu cza sa mi by wa trud ny, 5 – pi sze tek sty dla ka ba re tu, 6 – Fra nek, roz pę tał woj nę, 7 – po chy ła
zna na z lek cji fi zy ki, 8 – da je weł nę, 9 – barw ny ptak le śny, 10 – wciąż lu do we, 12 – gar ni tur do spa -
nia, 13 – stra żac ka lub tram wa jo wa, 19 – tak się wa bił pies Nel, 23 – po mysł, pro jekt, 24 – krach fi -
nan so wy, 25 – to czy się wo kół nas, 27 – zwy kle zbęd na, 28 – to, co w ka sie pod ko niec dnia, 
29 – prze stęp stwo po le ga ją ce na upo rczy wym nę ka niu, 31 – or ga nizm ludz ki, 35 – kaj da ny, pęta,
36 – współ czu cie, uczu cie ża lu, 38 – za ło ga ło dzi wio ślar skiej, 39 – do kie ro wa nia ko niem w za przę -
gu, 40 – Mar ce la – śpie wał, 41 – zdo bycz.

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 30:

(…...….....................)  (.......)  (.................................)  (...............................................)  (................................)
1   2   3   4   5   6   7   8     9   10     11   12   13   14   15   16     17   18   19   20   21   22   23   24    25   26   27   28   29   30

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 marca 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 2: „Z niczego będzie tylko nic”. Na gro dę, książki Wydawnictwa
W.A.B., wylosowali: Jagoda Becker z Wągrowca, Katarzyna Grodzińska z Ostrowa Wielkopolskiego
i Grzegorz Sobczyk z Olkusza.

KRZYŻÓWKA NR 3
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