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Jest wy rok 
16 kwiet nia 2012 r. Eu ro pej ski Try bu nał Praw Czło wie ka w Stras -

bur gu ogło sił pu blicz nie wy rok w spra wie pol skich skarg ka tyń skich,

któ re zło ży li krew ni za mor do wa nych przez NKWD po li cjan tów, ofi -

ce rów WP i in nych funk cjo na riu szy II RP. 

Try bu nał uznał, że Ro sja na ru szy ła Konwencję o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności, po ni ża ją co trak tu jąc skar żą cych, któ rzy wcze śniej

chcie li do cho dzić spra wie dli wo ści przed są da mi ro syj ski mi. Po nad to za rzu cił

Ro sji brak współ pra cy z try bu na łem, któ ra, po dob nie jak krew nym, nie prze -

ka za ła wszyst kich akt swo je go śledz twa, a zwłasz cza ko pii de cy zji o umo rze -

niu go. Stro na ro syj ska po wo ła ła się na utaj nie nie tej de cy zji, ar gu men tu jąc,

że „za wie ra ta jem ni ce, których ujaw nie nie mo gło by przy nieść uszczer bek bez -

pie czeń stwu kra ju”. 

Ko men ta to rzy zwra ca ją uwa gę, że do tej po ry

w ofi cjal nych wy po wie dziach przed sta wi cie le Fe -

de ra cji Ro syj skiej ba ga te li zo wa li zna cze nie zbrod -

ni, przy pi su jąc jej po spo li ty cha rak ter, a mord

na zy wa jąc „wy da rze nia mi ka tyń ski mi”. Utaj nia jąc uza sad nie nie de cy zji

o umo rze niu w 2004 r. wła sne go śledz twa, Ro sja sa ma wska zu je na in ny cha -

rak ter zbrod ni. 

Stras bur ski try bu nał za mor do wa nie 22 tys. żoł nie rzy i funk cjo na riu -

szy II Rze czy po spo li tej uznał za zbrod nię wo jen ną, któ ra nie ule ga przedaw -

nie niu. To nie za prze czal ny triumf stro ny pol skiej. 

Za rzą dził tak że, aby Ro sja wy pła ci ła skar żą cym łącz nie 5 tys. eu ro ty tu łem

kosz tów i wy dat ków, a jed ne mu ze skar żą cych, Je rze mu Ka ro lo wi Ma le wi -

czo wi, 1,5 tys. eu ro z te go sa me go ty tu łu. Try bu nał nie wy po wie dział się

w spra wie re ha bi li ta cji ofiar. Nie na ka zał też ujaw nie nia akt ro syj skie go

śledz twa.

Try bu nał orzekł też, że nie mo że oce nić ro syj skie go śledz twa z lat 1990–

2004, gdyż Ro sja przy ję ła eu ro pej ską Kon wen cję o ochro nie praw czło wie ka
i pod sta wo wych wol no ści już pod czas je go trwa nia w 1998 r., a po tej da cie

przez sześć lat nic istot ne go w ro syj skim śledz twie się nie dzia ło. 

Stro na pol ska za po wie dzia ła od wo ła nie się od wy ro ku do Wiel kiej Izby

Eu ro pej skie go Try bu na łu Praw Czło wie ka w Stras bur gu.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
zdj. au tor
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4 kwiet nia br. na te re nie na le żą cym do Szko ły Po li cji w Ka to wi cach

po sa dzo no dwa dę by upa mięt nia ją ce ofia ry zbrod ni ka tyń skiej –

funkcjonariuszy województwa śląskiego. Uro czy stość za po cząt ko wa ła

ob cho dy 90. rocz ni cy utwo rze nia Po li cji Wo je wódz twa Ślą skie go.

Dę by ka tyń skie po sa dzi li: Anie la Na pie ra ła  – cór ka asp. Po li cji

Wo je wódz twa Ślą skie go Ste fa na Gie la, Bo le sław Pią tek – syn asp.

PWŚl. Ja na Piąt ka i Ur szu la My szu da – cór ka asp. PWŚl. Fran cisz ka

Szym ko wia ka. 

Pod czas ce re mo nii, w uzna niu za sług w kul ty wo wa niu pa mię ci

o wal ce o nie pod le głość RP, od zna czo no Me da lem „Pro Pa tria”: ko -

men dan ta SP w Ka to wi cach insp. Ja ro sła wa Ka le tę, pre zy den ta Ka -

to wic Pio tra Uszo ka, ks. Hen ry ka Zga nia cza, Ja dwi gę Bia łos, Ma rię

No wak, Pio tra Kac przyń skie go, ks. Sta ni sła wa Pu cha łę, Grze go rza

Grześ ko wia ka, Anie lę Na pie ra łę i Hen ry kę Urbań czy k.

P.Ost. 
zdj. SP w Ka to wi cach

Dę by w ka to wic kiej szko le

Dzień Pamięci 
13 kwiet nia br., Dzień Pa mię ci Ofiar Zbrod ni Ka tyń skiej

usta no wio ny przez Sejm w 2007 r., w ca łym kra ju ob cho dzo -

no 72. rocz ni cę zamordowania przez NKWD 22 tys. po li cjan -

tów, ofi ce rów Woj ska Pol skie go i funk cjo na riu szy in nych

służb II Rze czy po spo li tej. 

W uro czy sto ściach przy Obe li sku „Po le głym Po li cjan tom

– Rzecz po spo li ta Pol ska” przed gma chem KGP, gdzie zło żo -

na jest zie mia z Pol skie go Cmen ta rza Wo jen ne go w Mied no je,

udział wzię li mi ni ster spraw we wnętrz nych Ja cek Ci choc ki,

kie row nik Urzę du ds. Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no wa nych

Jan Cie cha now ski oraz ko men dant głów ny Po li cji nad insp. Ma -

rek Dzia ło szyń ski. 

Ob cho dy by ły oka zją do wrę cze nia Zło tych Me da li „Opie -

kun Miejsc Pa mię ci Na ro do wej”, przy zna nych przez se kre ta rza

Ra dy Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa dla: Ro ma na Miś kie wi cza,

Mi cha ła Wy kow skie go, mł. insp. To ma sza Sa fjań skie go, 

mł. insp. To ma sza Ko wal czy ka, Mar ka Ko wa li ka i Ro mu al da

Stęp niew skie go. Kie row nik Urzę du ds. kom ba tan tów i Osób

Re pre sjo no wa nych uho no ro wał Me da lem „Pro Pa tria”: Be atę

Przy by szew ską -Ku ja wę, Mi cha ła Wy kow skie go, Ta de usza 

Ko no na i Zyg mun ta Ko wal czy ka.

P.Ost. 
zdj. au tor 

Jedną z osób skarżących Rosję przed trybunałem
w Strasburgu jest Krystyna Krzyszkowiak. O jej
ojcu pisaliśmy m.in. w lutym 2010 r. w artykule
„Aspirant Adamczyk i jego rodzina”. Na zdjęciu:
Krystyna Krzyszkowiak z portretem ojca 
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18 kwiet nia br. roz po czę ła dzia łal ność Ra da Kon sul ta cyj na Ko men -

dan ta Głów ne go Po li cji. W po sie dze niu in au gu ra cyj nym wzię ło

udział dzie wię ciu jej człon ków, nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski, ko -

men dant głów ny Po li cji i 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. 

Szef Po li cji przed sta wił ra dzie ce le krót ko - i dłu go ter mi no we for -

ma cji i pro po zy cje roz wią zań, któ re ma ją uspraw nić pra cę Po li cji. Mó -

wił m.in. o pro ce du rach zwią za nych z po szu ki wa niem osób

za gi nio nych i o szko le niu po li cjan tów oraz o płat nych nad go dzi nach.

W 2011 ro ku po li cjan ci wy pra co wa li oko ło 3,5 mln nad go dzin war -

tych łącz nie pra wie 77 mln zł (przyj mu jąc staw kę 22,06 zł za go dzi -

nę). Za 2 mln go dzin udzie lo no funk cjo na riu szom cza su wol ne go.

Resz ta po zo sta ła nie roz li czo na. Ja ko źró dło ich fi nan so wa nia od przy -

szłe go ro ku bie rze się pod uwa gę wa ka ty i re zy gna cję ze zwro tu kosz -

tów do jaz du po li cjan tów do miej sca peł nie nia służ by. 

Oży wio ną dys ku sję pro fe so rów wy wo ła ła pro po zy cja re je stro wa nia

au dio -wi deo nie któ rych in ter wen cji Po li cji (szcze gól nie AT) i włą -

cze nia GPS do Sys te mu Wspo ma ga nia Do wo dze nia. Człon ko wie 

ra dy ana li zo wa li też pro po zy cję kie row nic twa Po li cji do ty czą cą pod -

nie sie nia kwo to we go pro gu okre śla ją ce go ka ral ność tzw. czy nów

prze po ło wio nych (art. 119, 120, 124 k.w.) z 250 zł do 1000 zł. Przed -

sta wi cie le Ra dy Kon sul ta cyj nej wy ra zi li go to wość wspar cia Po li cji

w pra cach nad no wą usta wą o Po li cji oraz nad pro gra ma mi szko le nia

funk cjo na riu szy.

IF
zdj. An drzej Mi tu ra

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

Krzy że Za słu gi za Dziel ność
19 kwiet nia 2012 r. mi ni ster spraw we wnętrz nych Ja cek Ci choc -

ki wrę czył dzie wię ciu po li cjan tom Krzy że Za słu gi za Dziel ność,

przy zna ne przez Pre zy den ta RP. W uro czy sto ści uczest ni czył nad -

insp. Ma rek Dzia ło szyń ski, ko men dant głów ny Po li cji.

– Krzyż Za słu gi za Dziel ność to naj wyż sze wy róż nie nie, z pra wie

stu let nią tra dy cją, przy zna wa ne w szcze gól nych sy tu acjach – mó wił

mi ni ster Ja cek Ci choc ki. – Aby je otrzy mać, trze ba wy ka zać się od -

wa gą. Je ste ście bo ha te ra mi. Ra tu jąc in nych, sa mi mo gli ście stra cić

ży cie, a więc za pła cić naj wyż szą ce nę. Wa sze czy ny świad czą, jak

wie le zna czą dla was sło wa przy się gi, ja ką skła da cie, zo sta jąc po li -

cjan ta mi.

Krzy ża mi Za słu gi za Dziel ność od zna cze ni zo sta li:

Sierż. sztab. Ma rek To kar ski i sierż. Ma riusz Grą czew -

ski z Ogni wa Pre wen cji na Wo dach i Te re nach Przy wod nych Wy -

dzia łu Pre wen cji KMP w To ru niu – za ura to wa nie to ną ce go 28

li sto pa da 2011 r.

St. sierż. Se ba stian Par ty ka i st. sierż. Krzysz tof Szu kal -

ski z Ogni wa Kon tro li Ru chu Dro go we go Wy dzia łu Ru chu Dro go -

we go KPP w Bie ru niu – za ura to wa nie po szko do wa ne go

w wy pad ku dro go wym, w któ rym spło nął tir, 10 li sto pa da 2011 r.

Asp. Ja cek Ku dła i sierż. Grze gorz Sob czyk z KP w Klu -

czach – za ura to wa nie czło wie ka z pło ną ce go bu dyn ku, 28 grud -

nia 2011 r.

Sierż. Ka mi la Sta rzec ka i st. sierż. Grze gorz Ła twis

z Ogni wa Pa tro lo we go I Wy dzia łu Pre wen cji Ko mi sa ria tu II KMP

w Opo lu – za ewa ku owa nie lu dzi z pło ną ce go bu dyn ku, 8 paź dzier -

ni ka 2011 r. 

Mł. asp. Ma riusz Hert man z Ze spo łu Pa tro lo wo -In ter wen cyj -

ne go Wy dzia łu Pre wen cji i Ru chu Dro go we go KPP w Ja no wie Lu -

bel skim – za ura to wa nie czło wie ka z po ża ru, 4 grud nia 2011 r. 

G.B.
zdj. An drzej Mi tu ra

O po li cjan tach ra tow ni kach – bo ha te rach ostat nie go mie sią ca pi sze my
na stro nach 16–19. 

Na zdję ciu od le wej: prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, dr
Bartłomiej Biskup, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, prof. Tadeusz
Tomaszewski, prof. dr hab Jerzy Gawinecki, nadinsp. Marek
Działoszyński, prof. dr hab. Brunon Hołyst – przewodniczący Rady
Konsultacyjnej, prof. dr hab. Stanisław Pikulski, prof. dr hab. Janusz
Czapiński, prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, insp. Arkadiusz
Letkiewicz

Dziel ni co wi do do cho dzeń
Dziel ni co wi na te re nach miej skich bę dą mie li wię cej za dań.

W myśl no wych za pi sów zawar tych w za rzą dze niu nr 115 z 13

kwiet nia 2012 r. (Dz. Urz. KGP, poz. 17) kie row ni cy jed no stek

or ga ni za cyj nych Po li cji, zwłasz cza tych naj bar dziej ob cią żo nych

pro wa dze niem po stę po wań spraw dza ją cych i przy go to waw czych,

bę dą mo gli – w uza sad nio nych przy pad kach – przy dzie lać dziel -

ni co wym peł nią cym służ bę na te re nach miej skich pro wa dze nie

ta kich po stę po wań w for mie do cho dze nia, oczy wi ście pod wa -

run kiem, że prze stęp stwo zo sta ło po peł nio ne lub mo gło zo stać

po peł nio ne w ich re jo nie służ bo wym. 

Za kres spraw, w któ rych dziel ni co wi bę dą mo gli pro wa dzić po -

stę po wa nia spraw dza ją ce i przy go to waw cze, zo stał ogra ni czo ny

m.in. do nie któ rych prze stępstw prze ciw ko ro dzi nie i opie ce:

art. art. 206 k.k. – bi ga mia, 207– znę ca nie się, 208 – roz pi ja nie

ma ło let nie go, 209 – uchy la nie się od ali men ta cji i 210 § 1 – po -

rzu ce nie. 

Za rzą dze nie obo wią zu je od 28 kwiet nia 2012 r.

KK

Ra da Kon sul ta cyj na 
Ko men dan ta Głów ne go Po li cji
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Z tym ostat nim po my słem – nie ba cząc na dłu go-

trwa łe ne go cja cje mię dzy stro na mi: rzą do wą

i związ ko wą, na póź niej sze uzgod nie nia mię -

dzy re sor to we oraz kon sul ta cje spo łecz ne i na opar -

tą na nich osta tecz ną wer sję pro jek tu no wych

re gu la cji – wy stą pił w po ło wie mar ca mi ni ster fi -

nan sów Ja cek Ro stow ski.

„NA LE ŻA ŁO BY”
„(...) Uwa żam za tem, że w pro jek to wa nej usta wie

na le ża ło by pójść w kie run ku ob ję cia żoł nie rzy

i funk cjo na riu szy po wszech nym sys te mem eme ry -

tal nym bądź co naj mniej wy dłu że niem wie ku eme -

ry tal ne go do 60 lat i mi ni mal ne go sta żu służ by

do 30 lat (...)” – czy ta my w pi śmie, ja kie 14 mar ca

br. – z upo waż nie nia mi ni stra Ro stow skie go – skie -

ro wa ła do Mał go rza ty Hir szel, se kre ta rza Sta łe go

Ko mi te tu Ra dy Mi ni strów (SKRM), Ma ria E. Or -

łow ska, se kre tarz sta nu w re sor cie fi nan sów. Pa da -

ją w nim też in ne pro po zy cje:

„(...) – usta la nia pod sta wy wy mia ru eme ry tu ry

na pod sta wie upo sa że nia z ca łe go okre su służ by,

ana lo gicz nie jak w po wszech nym sys te mie eme ry -

tal nym,

– (...) ob ni że nia wskaź ni ka pod sta wy wy mia ru

w ta ki spo sób, aby sto pa za stą pie nia eme ry tu ry

mun du ro wej zbli żo na by ła do prze wi dy wa nej w sys -

te mie po wszech nym (...)”.

SKRM nie uwzględ nił jed nak po my słów mi ni stra

Ro stow skie go i 25 mar ca za re ko men do wał rzą do wi

wer sję przy ję tą i opu bli ko wa ną wcze śniej (wraz

z póź niej szy mi, ko sme tycz ny mi zmia na mi po kon -

sul ta cjach spo łecz nych).

PRO JEKT PRZE WI DU JE
Mi mo ar gu men tów sze fa re sor tu fi nan sów w pro -

jek cie 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,
Stra ży Gra nicz nej, Biu ra Ochro ny Rządu, 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 prze wi dzia no

m.in.:

– za cho wa nie do tych cza so we go, od ręb ne go sys -

te mu za opa trze nio we go,

– ob li ga to ryj ne ob ję cie no wy mi re gu la cja mi wy -

łącz nie żoł nie rzy i funk cjo na riu szy po wo ła nych

do służ by (po raz pierw szy) po 31 grud nia 2012 r.

(wy jąt ka mi od te go by ły by przy pad ki, gdy: 

a) funk cjo na riusz peł nił przed dniem wej ścia

w życie usta wy służ bę woj sko wą lub kan dy -

dac ką,

b) żoł nierz, któ ry zo stał po wo ła ny do za wo do -

wej służ by woj sko wej po 31 grud nia 2012 r.

bez po śred nio przed tem peł nił służ bę kan dy -

dac ką,

c) żoł nierz po wo ła ny do za wo do wej służ by woj -

sko wej po 31 grud nia 2012 r., je śli przed tą datą

peł nił służ bę w: Po li cji, Urzę dzie Ochro ny Pań -

stwa, Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go,

Agen cji Wy wia du, Służ bie Kontr wy wia du Woj -

sko we go, Służ bie Wy wia du Wojsko we go, Cen -

tral nym Biu rze An ty ko rup cyj nym, Stra ży

Gra nicz nej, Biu rze Ochro ny Rządu, Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej lub Służ bie Wię zien nej, do

któ rej zo stał po wo ła ny przed wej ściem w ży cie

usta wy),

– pra wo wy bo ru mię dzy obo wią zu ją cym a no wym

sys te mem eme ry tal nym dla funk cjo na riu szy i żoł -

nie rzy za wo do wych po zo sta ją cych w służ bie w dniu

wej ścia w ży cie pro jek to wa nej usta wy,

– na by cie pra wa do przej ścia na eme ry tu rę po

osią gnię ciu 25 lat sta żu i wie ku 55 lat (gdy zda rzy

się sy tu acja, że funk cjo na riusz lub żoł nierz zo sta -

nie zwol nio ny ze służ by, ma jąc od po wied ni staż, ale

nie prze kro czyw szy gra ni cy wie ku, bę dzie miał

rów nież pra wo do eme ry tu ry mun du ro wej po osią -

gnię ciu sto sow ne go wie ku – je śli zwol nie nie na -

stą pi z przy czyn nie le żą cych po stro nie za-

in te re so wa ne go),

– za li cza nie do wy słu gi eme ry tal nej okre sów po -

zba wie nia wol no ści, od by wa nia ka ry po zba wie nia

wol no ści oraz za wie sze nia w obo wiąz kach służ bo -

wych – je śli na stą pi ło unie win nie nie bądź umo rze -

nie po stę po wa nia, al bo gdy nie orze czo no ka ry

dys cy pli nar ne go wy da le nia ze służ by,

– śred nią z trzech ko lej nych lat służ by – wraz

z na gro dą rocz ną i do dat ka mi o cha rak te rze sta łym

– ja ko pod sta wę wy mia ru eme ry tu ry,

– eme ry tu rę w wy so ko ści 60 proc. pod sta wy

po 25 la tach służ by i wzrost świad cze nia o 3 proc.

za każ dy na stęp ny rok służ by do wy so ko ści

75 proc. pod sta wy ja ko mak sy mal ne go wy mia ru

eme ry tu ry (po dob nie, jak obec nie eme ry tu ra 

bę dzie mo gła być pod wyż sza na o 0,5 proc. za każ -

dy mie siąc służ by na fron cie w cza sie dzia łań wo -

jen nych lub w stre fie dzia łań wo jen nych, ale li czyć
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25/55 i 3 czy 30/60 i 30
Wygląda na to, że żołnierze i funkcjonariusze, którzy zostaną
przyjęci do służby po 31 grudnia 2012 r., będą musieli
osiągnąć 25 lat stażu i 55 wieku, by móc myśleć o emeryturze.
Jej wysokość będzie zależała od średniej z trzech kolejnych lat
służby. Chyba że przyszli stróże ojczyzny i prawa trafią
do powszechnego systemu emerytalnego lub przyjdzie im służyć
co najmniej 30 lat, przynajmniej do 60. roku życia, a emerytura
będzie wyliczana na podstawie średniej z całego okresu służby...

O emeryturach
mundurowych piszemy
od zawsze. To okładka
nr. 8 z 2008 r., wybrana
przez Czytelników
najlepszą z 50
pierwszych numerów
pisma
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się bę dą tyl ko peł ne mie sią ce, a nie roz po czę ty, jak

obec nie),

– brak do tych cza so wej moż li wo ści łą cze nia eme -

ry tu ry z ren tą in wa lidz ką orze czo ną w związ ku ze

służ bą.

UWA GI 
Pro jekt opi nio wa ło na po cząt ku ro ku kil ka dzie siąt

in sty tu cji i or ga ni za cji, w tym m.in.: Rzą do we Cen -

trum Le gi sla cji, Biu ro Bez pie czeń stwa Na ro do we -

go, mi ni ster stwa, któ rych dzia łal ność pod le ga ła by

w ja kimś stop niu prze pi som no wej usta wy, po -

szcze gól ne służ by mun du ro we re sor tu MSW, Kon -

went Dzie ka nów Kor pu su Ofi ce rów Za wo do wych

Woj ska Pol skie go, Fe de ra cja Związ ków Za wo do -

wych Służb Mun du ro wych i związ ki za wo do we

wszyst kich for ma cji mun du ro wych, OPZZ, NSZZ

„So li dar ność”.

Ogó łem zgło szo no nie co po nad 260 uwag, z któ -

rych więk szość nie zo sta ła przy ję ta. Prze szły dru go -

rzęd ne, cza sem po pro stu re dak cyj ne.

Wśród od rzu co nych uwag zna la zły się tym cza sem

te naj waż niej sze, bę dą ce echem roz wią zań, któ rych

stro nie związ ko wej nie uda ło się wy ne go cjo wać

w trak cie wcze śniej szych, wie lo mie sięcz nych roz -

mów ze stro ną rzą do wą. Cho dzi o pro po zy cję, by

żoł nie rze za wo do wi i funk cjo na riu sze służb mun -

du ro wych na by wa li pra wo do eme ry tu ry po od słu -

że niu 25 lat i osią gnię ciu wie ku 50 lat, a wy so kość

eme ry tu ry by ła wy li cza na, jak obec nie, na pod sta -

wie ostat niej pen sji. Rząd nie chce o tym sły szeć,

więc w pro jek cie po zo sta ła wer sja: 25/55 i 3 (25 lat

sta żu, 55 – wie ku; śred nia z ko lej nych trzech lat

służ by). 

Prze pa dła też pro po zy cja związ ków, by za cho wać

obec ną moż li wość łą cze nia eme ry tu ry z ren tą in wa -

lidz ką orze ka ną w związ ku ze służ bą. Zda niem rzą -

du – al bo eme ry tu ra, al bo ren ta.

Nie uwzględ nio no uwa gi BBN, do ty czą cej żoł -

nie rzy i funk cjo na riu szy zwal nia nych ze służ by (nie

z ich wi ny) po osią gnię ciu 25 lat sta żu, lecz

przed ukoń cze niem 55. ro ku ży cia: (...) moż li wość
wy pła ty eme ry tu ry ule gnie swo iste mu „za wie sze niu”
do cza su osią gnię cia przez nie go wie ku 55 lat. (...)
szcze gól ne wąt pli wo ści bu dzi fakt, iż pro jekt w sto sun -
ku do tych osób nie two rzy żad nych me cha ni zmów
o cha rak te rze ochron nym bądź osło no wym, co od czy ta -
ne zo stać mo że ja ko po zo sta wie nie przez pań stwo osób
słu żą cych w struk tu rach mun du ro wych co naj mniej
ćwierć wie ku i zwol nio nych z przy czyn nie za leż nych
od nich prak tycz nie „sa mym so bie” przez okres mo gą -
cy wy no sić na wet kil ka na ście lat. Na tym tle na le ży
do strzec, że wą ska spe cja li za cja za wo do wa żoł nie rzy
i funk cjo na riu szy jest czyn ni kiem utrud nia ją cym moż -
li wość pod ję cia za trud nie nia bez po śred nio po za koń -
cze niu służb, tak w sek to rze pu blicz nym, jak
i pry wat nym, nie wia do mo przy tym, na ile wy dol ne
po zo sta ną w przy szło ści sys te my re kon wer syj ne (...).
Od mo wa uwzględ nie nia uwa gi zo sta ła umo ty wo wa -
na na stę pu ją co: Bu dżet pań stwa po wi nien fi nan so wać
ak ty wi za cję osób, a nie wy pła cać do dat ko we za sił ki.
Nie uza sad nio nym jest po gląd, że pań stwo po zo sta wia

oso by słu żą ce w struk tu rach mun du ro wych bez me cha -
ni zmów ochron nych. Np. żoł nie rzo wi zwal nia ne mu ze
służ by przy słu gu je 6-mie sięcz ny okres wy po wie dze nia
oraz 6-mie sięcz na od pra wa. Po nad to (...) po dej mo wa -
nych jest sze reg dzia łań w ra mach tzw. re kon wer sji
(...) prze kwa li fi ko wa nie, do radz two za wo do we, prak -
ty ki za wo do we oraz po śred nic two pra cy. War tość tej
po mo cy mo że wy nieść max. 5,6 tys. zł.

In ną nie uwzględ nio ną uwa gą by ła su ge stia cel ni -

ków, by funk cjo na riu szy Służ by Cel nej – for ma cji

umun du ro wa nej ma ją cej wszel kie obo wiąz ki z tego

wy ni ka ją ce (np. służ ba w mun du rze, dys po zy cyj -

ność, wy ma ga nia co do sta nu zdro wia ostrzej sze

niż np. w Po li cji), a nie ma ją cej zwią za nych z tym

upraw nień/przy wi le jów – wy łą czyć z po wszech ne go

sys te mu eme ry tal ne go i ob jąć ich sys te mem za opa -

trze nio wym. 

To, z ra cji ogra ni czo nej ob ję to ści ar ty ku łu, tyl ko

przy kła do we uwa gi i przy czy ny od mo wy ich

uwzględ nie nia.

CO DA LEJ?
Te raz już wszyst ko w ge stii Par la men tu. Fe de ra cja

Związ ków Za wo do wych Służb Mun du ro wych

– któ ra opo wie dzia ła się za od rzu ce niem rzą do -

we go pro jek tu w ca ło ści, je śli nie zo sta ły by

uwzględ nio ne, przy naj mniej naj waż niej sze, roz wią -

za nia po stu lo wa ne pod czas ne go cja cji z rzą dem

i w kon sul ta cjach spo łecz nych – li czy, że 23-oso bo -

wy (a ma się on jesz cze roz ro snąć) Po sel ski Ze spół

ds. Służb Mun du ro wych sku tecz nie za po bie gnie

„czar ne mu sce na riu szo wi”. 

– Rząd w trak cie ne go cja cji i póź niej nie wy wią -

zał się z wie lu wspól nych usta leń, nie mo że my

mieć peł ne go za ufa nia i wy klu czyć, że na gle, deus
ex ma chi na, nie znaj dzie się ja kieś no we, nie ko -

rzyst ne dla służb roz wią za nie – mó wi An to ni Duda,

prze wod ni czą cy NSZZ Po li cjan tów. – Je śli zo ba czy -

my, że coś krę cą, na przy kład chcą, wbrew de kla ra -

cjom, na ru szyć pra wa na by te lub bę dzie pró ba

po wro tu do pro po zy cji mi ni stra fi nan sów, wia do mo,

co mu si my zro bić i wia do mo, ja kie moż li wo ści dzia -

ła nia ma NSZZ Po li cjan tów oraz Fe de ra cja Związ -

ków Za wo do wych Służb Mun du ro wych. Ale mo że

nie ma co stra szyć na wy rost. Li czy my na nasz ze -

spół po sel ski i na zdro wy roz są dek wszyst kich

posłów.

PRZE MY SŁAW KA CAK
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– Li czy my na nasz ze spół po sel ski
i na zdro wy roz są dek wszyst kich

posłów – mówią policyjni
związkowcy.
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(...) je śli praw dą jest, że śred nia ży cia eme ry ta mun -
du ro we go wy no si 58 lat, a na to wska zu ją da ne sta ty -
stycz ne (łącz ne – przyp. PK) dla obu płci, to zgod nie
z po wszech ną usta wą eme ry tal ną, obo wią zu ją cą od
1 stycz nia 1999 r., ko bie ta bę dzie mo gła przejść na eme -
ry tu rę 2 la ta, męż czy zna zaś 7 lat po... swo jej śmier ci
– kwie cień 2002 r.; frag ment wy stą pie nia śp. po sła

Je rze go Ży że le wi cza z Ko mi te tu Oby wa tel skiej Ini -

cja ty wy Usta wo daw czej pod czas sej mo wej de ba ty

o no we li za cji usta wy o eme ry tu rach mun du ro wych

i przy wró ce niu sys te mu za opa trze nio we go rów nież

dla po li cjan tów przy ję tych po 1 stycz nia 1999 r., któ -

rych obej mo wał sys tem po wszech ny.

(...) Mo że na ra żę się śro do wi skom mun du ro wym, ale
my ślę, że moż li wość przej ścia na eme ry tu rę po 15 la tach
– oczy wi ście nie peł ną, w wy mia rze 40 proc. – w obec -
nych re aliach mi ze rii bu dże tu i znacz nej sfe ry ubó stwa
jest jed nak pew ną for mą przy wi le ju. (...) Oso bi ście
za bar dziej spra wie dli wy uwa żam wa riant, kie dy by ła -
by moż li wość prze cho dze nia na eme ry tu rę np. po 20 la -
tach ze wskaź ni kiem ok. 53 proc. pod sta wy. Są dzę, że
dla mło dych po li cjan tów, a tym bar dziej dla przy szłych
kan dy da tów do służ by w Po li cji, by ło by to roz wią za nie
do przy ję cia. Być mo że kie dyś do ta kie go wa rian tu ktoś
wró ci. By ło by to na pew no ła twiej sze niż maj stro wa nie
np. przy sys te mie na li cza nia eme ry tur po li cyj nych czy
woj sko wych (...)” – ma rzec 2004 r.; Krzysz tof Pa ter,

se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki, Pra cy

i Po li ty ki Spo łecz nej, w wy wia dzie dla „Ga ze ty Po li -

cyj nej” nr 9/2004.

(...) eme ry tu ry mun du ro we, na li cza ne je dy nie od upo -
sa że nia za sad ni cze go, czy li gru py za sze re go wa nia, bez
do dat ku za sto pień oraz do dat ku służ bo we go lub funk -
cyj ne go, fak tycz nie zmniej szy ły by się do wy so ko ści tych,
któ re otrzy my wa ne są w sys te mie po wszech nych ubez -
pie czeń spo łecz nych. Nie kie dy by ły by na wet niż sze. (...)
usta wa (...) mó wi wy raź nie, że: pod sta wę wy mia ru
eme ry tu ry lub ren ty in wa lidz kiej sta no wi upo sa że nie
na leż ne funk cjo na riu szo wi na ostat nio zaj mo wa nym
sta no wi sku, a to upo sa że nie ozna cza upo sa że nie za sad -
ni cze wraz z do dat ka mi o cha rak te rze sta łym i na gro dą
rocz ną. Trze ba tak że przy po mnieć, że pro test służb mun -
du ro wych jesz cze się nie za koń czył. A prze cież wszyst -
kim po li ty kom po win no za le żeć na tym, aby mun du ro wi
nie ujaw nia li swych uczuć na uli cy – ma rzec 2004 r.;

po seł Ma rian Mar czew ski, prze wod ni czą cy Po sel -

skie go Ze spo łu na rzecz Po li cji, w wy po wie dzi dla

„Ga ze ty Po li cyj nej” nr 9/2004.

(...) Zmia ny na le ży wpro wa dzać stop nio wo, np. co
dwa, trzy la ta wy dłu żać służ bę o rok al bo raz w ro ku
o dwa, trzy mie sią ce. Oczy wi ście, ca ły pro ces bę dzie
trwał wte dy wie le lat, ale gwa ran tu je pew ną sta bil ność,
prze wi dy wal ność. Lu dzie nie lu bią nie ja snych sy tu acji

– wte dy ucie ka ją. A tak bę dą wie dzieć, co ich cze ka
za 5, 10, 15 lat (...) – sier pień 2008 r.; dr Piotr Szu -

kal ski z Wy dzia łu Eko no micz no -So cjal ne go Uni wer -

sy te tu Łódz kie go, eks pert In sty tu tu Spraw

Pu blicz nych w War sza wie, w wy po wie dzi dla mie -

sięcz ni ka „Po li cja 997” nr 8/2008.

(...) Ne ga tyw na oce na do ty czy (...) wy mo gów osią -
gnię cia 25 lat służby i 55 lat ży cia. Roz wią za nie to
może spo wo do wać za ha mo wa nie do pły wu kan dy da tów
do służ by w Po li cji w wie ku 20–30 lat i wzrost licz by
chęt nych do służ by 30-lat ków (...) próg wie ko wy 55 lat
dla ko biet i męż czyzn upraw nia ją cy do przej ścia
na eme ry tu rę na le ży uznać za zbyt wy so ki. Pod kre ślić
na le ży w tym miej scu, że funk cjo na riu sze są zwal nia ni
z ko niecz no ści za li cze nia spraw dzia nu ze spraw no ści
fi zycz nej w wie ku 45 lat – ko bie ty i 50 lat – męż czyź ni
(co wią że się ze spad kiem ich spraw no ści fi zycz nej) (...)
– ma rzec 2009 r.; przed sta wio ne w ra mach kon sul ta -

cji we wnątrz re sor to wych, frag men ty opi nii KWP we

Wro cła wiu i Biu ra Kry mi nal ne go KGP o ów cze snych

za ło że niach do pro jek tu no wej usta wy eme ry tal nej.

(...) Je śli uda się zdjąć pre sję po li ty ki z prac nad tym
pro jek tem, to przy go tu je my na praw dę do brą usta wę.
Taką, któ ra nie za bie rze praw na by tych, a da no we
moż li wo ści, za gwa ran tu je do brą pła cę i eme ry tu rę (...)
– kwie cień 2009 r.; Grze gorz Sche ty na, wi ce pre mier,

mi ni ster SWiA, w wy wia dzie dla mie sięcz ni ka „Po li -

cja 997” nr 4/2009

(...) Wiem, że plot ka i nie praw dzi we in for ma cje po -
tra fią spo wo do wać ne ga tyw ne skut ki i wy wo łać nie uza -
sad nio ne oba wy. Dla te go, uci na jąc wszel kie spe ku la cje,
chcę Was za pew nić, że w mo im rzą dzie nie są i nie będą
pro wa dzo ne żad ne pra ce zmie rza ją ce do ode bra nia
upraw nień eme ry tal nych oso bom, któ re pra cu ją dziś
w służ bach mun du ro wych. Pod kre ślam z ca łą sta now -
czo ścią: wa run ki prze cho dze nia na eme ry tu rę i zwią-
za ne z tym od pra wy i wy so kość świad czeń dla za trud -
nio nych już żoł nie rzy, po li cjan tów czy funk cjo na riu szy
in nych służb mun du ro wych nie ule gną zmia nie! Prze -
strze gam za sa dy praw na by tych – dys ku sja o no wych
uzgod nie niach mo że do ty czyć tyl ko osób, któ re w przy -
szło ści po dej mą pra cę w tych for ma cjach. (...) – czer -

wiec 2010 r.; Do nald Tusk, pre zes Ra dy Mi ni strów

RP w przed wy bor czym li ście z 25 czerw ca 2010 r.

do żoł nie rzy i funk cjo na riu szy służb mun du ro wych.

My ślę, że to mo że być burz li wa dys ku sja – ma rzec

2012 r.; Ja cek Ci choc ki, mi ni ster spraw we wnętrz -

nych po wy po wie dzi mi ni stra fi nan sów o po trze bie

wpro wa dze nia sys te mu 30/60 i wy li cze nia wy so ko -

ści na pod sta wie śred niej z ca łe go okre su służ by.

ze brał: PRZE MY SŁAW KA CAK
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Przeczytane, zasłyszane
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P rzed Eu ro 2012 w Po li cji ćwi czą wszy -

scy: spot ter si, szta bow cy, pre wen cju -

sze, kry mi nal ni, lo gi sty cy, a na wet

kry mi na li sty cy. Tak że ko nia rze, psia rze i an -

ty ter ro ry ści. Ćwi czą w jed nost kach, na sta -

dio nach, dwor cach i lot ni skach. Są dząc

po ska li przy go to wań – nic nas nie po win no

za sko czyć. 

Po raz pierw szy Po li cja bę dzie za bez pie -

cza ła tak wiel ką im pre zę, któ ra bę dzie od -

by wa ła się pra wie w ca łym kra ju. Bo prze cież

nie tyl ko czte ry mia sta go spo da rze bę dą za -

an ga żo wa ne w Eu ro 2012. Kra ków, Rze szów,

Go rzów czy Ko ło brzeg to mia sta, w któ rych

me cze nie bę dą roz gry wa ne, ale bę dą tam

dru ży ny i ki bi ce re pre zen ta cji, nie tyl ko tych

gra ją cych na pol skich sta dio nach. 

Po za tym Po li cja nie zo sta nie na czas mi -

strzostw zwol nio na ze swo ich zwy kłych za -

dań. 

– Pod od dzia ły bę dą się prze miesz cza ły

do miast, w któ rych bę dą od by wać się me -

cze, ale funk cjo na riu sze mu szą być rów nież

tam, gdzie to czy się nor mal ne ży cie – mó wił

w kwiet niu nad insp. Krzysz tof Ga jew ski, za -

stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji od po -

wie dzial ny za pre wen cję i za przy go to wa nia

do Eu ro 2012. – Nie po wie my prze cież, że

ma my za mknię te jed nost ki Po li cji, bo jest

Eu ro.

IF
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˚eby nas nic nie ˚eby nas nic nie 

WARSZAWA

W ramach seminarium dotyczącego szkolenia i użycia koni
służbowych w Policji swoje umiejętności sprawdzali nie tylko jeźdźcy
(zdj. na okładce numeru), ale także przewodnicy psów służbowych 

zdj. An drzej Mi tu ra

POZNAŃ

Policjantom ćwiczącym na
poligonie w podpoznańskim
Biedrusku towarzyszyła seria
eksplozji. Ich zadaniem było
przeprowadzenie oględzin
miejsca zdarzenia, np. ataku
terrorystycznego przy użyciu
materiałów wybuchowych

zdj. Łukasz Jujeczka

zdj. Andrzej Borowiak
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RADOM

W kwietniu w Radomiu policjanci i żołnierze
wspólnie odpierali atak na ochronę lotniska.
Ramię w ramię z terrorystami walczyli
i zakładników odbĳali funkcjonariusze CBŚ,
antyterroryści i żandarmi wojskowi. Szkolenie
teoretyczne zorganizowano też
w Laboratorium Kryminalistycznym
mazowieckiej KWP

zdj. Ra fał Je żak

PRZEMYŚL

Scenariusz ćwiczeń
przewidywał wkroczenie
policjantów do pociągu i
wyprowadzenie z niego grupy
nietrzeźwych, agresywnych
kibiców. Pozostali mieli
pozostać w wagonach.
Niestety, kibice podjęli próbę
niekontrolowanego
opuszczenia składu 

zdj. Woj ciech Ku lig

e zaskoczyłoe zaskoczyło

BYDGOSZCZ

Policjanci z kujawsko-pomorskiego oddziału prewencji ćwiczyli
przywracanie porządku na stadionach: m.in. wyciągali z tłumu
najbardziej agresywne osoby dopuszczające się bezprawnych
działań, udzielali pomocy atakowanym pracownikom ochrony,
a także tłumili zamieszki na trybunach

zdj. KWP w Bydgoszczy

Zadaniem policjantów z Samodzielnych Pododdziałów Policji w Zielonej Górze 
i Gorzowie Wlkp. było m.in. wyprowadzenie z autokaru i zatrzymanie kibiców,
którzy popełnili przestępstwa. Ponieważ kibice nie reagowali na wezwania
policjantów, konieczne było użycie siły

ZIELONA GÓRA

zdj. KMP w Zielonej Górze
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Spora część zarówno rosyjskich, jak
i angielskich, duńskich, holenderskich czy
niemieckich kibiców spożywa duże ilości
alkoholu, przy czym lubią to robić
w miejscach publicznych. O ile jednak fani
futbolu z zachodniej Europy ograniczają się
zwykle do piwa, o tyle miłośnicy Sbornej nie
stronią od trunków wysokoprocentowych.
Wśród Duńczyków i Holendrów jest sporo
pań. O ile Duńczycy nie mają tzw. bojówek
i są spokojni, to z Holendrami sprawa ma się
na odwrót. Krakowska policja stworzyła
„portret psychologiczny” kibiców
na Euro 2012.

P or tret to oczy wi ście prze no śnia, nie spo sób bo wiem

po ku sić się o stwo rze nie szcze gó ło we go, jed no li te -

go wi ze run ku ja kiejś na ro do wo ści w gru pie tak róż -

no rod nej, jak ki bi ce pił ki noż nej. Na Euro przy ja dą

prze cież ta tu sio wie z ro dzi na mi – ocze ku ją cy mi do brej

roz ryw ki nie tyl ko na sta dio nie, ki bi ce za pa leń cy – po -

dró żu ją cy za swo imi re pre zen ta cja mi po ca łym świe cie,

ale pew no też ja kieś gro no zwy kłych za dy mia rzy.

– Opi sy te do ty czą oczy wi ście tyl ko pew nej gru py ki -

bi ców z po szcze gól nych kra jów i pew ne go ro dza ju ten -

den cji, któ re mo gą, ale nie mu szą wy stą pić – za strze ga

An na Zbro ja z Ze spo łu Pra so we go KWP w Kra ko wie. –

Zo sta ły spo rzą dzo ne na pod sta wie wła snych ob ser wa cji

z wy jaz dów na me cze kra jo we i za gra nicz ne, ale tak że

kon tak tów z po li cjan ta mi z tych państw.

Z MY ŚLĄ O IN NYCH
Auto rem ana li zy jest kom. Ma riusz Po ta czek z Wy dzia łu

ds. Zwal cza nia Prze stęp czo ści Pseu do ki bi ców KWP w Kra -

Kto? Gdzie?
Za ile?

Nad za pew nie niem po rząd ku w trak cie Mi -

strzostw Eu ro py w Pił ce Noż nej 2012 bę dzie czu -

wa ło po nad 9 tys. po li cjan tów. Ile pie nię dzy do sta ną

za służ bę prze kra cza ją cą nor mę cza su, jest teo re -

tycz nie ja sne. Po ja wia się jed nak jed no „ale”.

Zgod nie ze zno we li zo wa ny mi prze pi sa mi usta wy

o bez pie czeń stwie im prez ma so wych (Dz.U. z 2009 r.,

nr 62, poz. 504 ze zm.) funk cjo na riu szom Po li cji, któ rzy

od 1 do 30 czerw ca 2012 r. bę dą peł ni li służ bę zwią za ną

z za pew nie niem bez pie czeń stwa pod czas Eu ro 2012

w cza sie prze kra cza ją cym usta wo wo okre ślo ną ty -

go dnio wą nor mę cza su służ by, wy pła ca ny bę dzie

ekwi wa lent. Ma on przy słu gi wać nie za leż nie od zaj mo -

wa ne go sta no wi ska służ bo we go, rów nież po li cjan to wi de -

le go wa ne mu do peł nie nia służ by w in nych in sty tu cjach.

„Staw kę go dzi no wą ekwi wa len tu za każ dą roz po czę tą

go dzi nę służ by, usta la się w wy so ko ści 1/172 prze cięt ne -

go upo sa że nia funk cjo na riu szy Po li cji, okre śla ne go we dług

prze pi sów od ręb nych do ty czą cych tych funk cjo na riu szy

ja ko wie lo krot ność kwo ty ba zo wej” – mó wi usta wa. Zgod -

nie z naszymi wstęp ny mi wy li cze nia mi staw ka ta ob li -

czo na w mar cu 2012 r. wy no si 23,47 zł.

Mak sy mal nie na do dat ko we wy pła ty prze zna czo no

w usta wie ogó łem po nad 21 mln zł, w tym 20 803 600 zł

z bu dże tu pań stwa, 349 500 zł z bu dże tów sa mo rzą dów

wo je wódz kich, 101 700 zł z bu dże tów sa mo rzą dów po wia -

to wych oraz 48 600 zł z bu dże tów sa mo rzą dów gmin nych.

Je że li te środ ki nie bę dą wy star cza ją ce, wy miar go dzin,

za któ re wy pła ca się ekwi wa lent, ma zo stać pro por cjo -

nal nie ob ni żo ny do po zio mu, na ja kim bę dzie moż li we

sfi nan so wa nie tych upraw nień.

W War sza wie tur niej bę dzie za bez pie czać 2,4 tys. po -

li cjan tów. W Gdań sku – 1,2 tys. funk cjo na riu szy, w Po -

zna niu – 1,3 tys., a we Wro cła wiu – 1,1 tys. Do dat ko wo

prze wi dzia no, że po li cjan ci bę dą chro ni li Kra ków (po -

nad 1 tys. po li cjan tów), Rze szów (719 funk cjo na riu szy)

oraz Lu blin (738). 

13 pol skich po li cjan tów bę dzie od po wie dzial nych

za bez pie czeń stwo re pre zen ta cji pił kar skich, któ re bę dą

prze by wa ły na te re nie Pol ski. 

Zgod nie z in for ma cja mi Mi ni ster stwa Spraw We -

wnętrz nych, po li cjan ci bio rą cy udział w za bez pie cze niu

tur nie ju otrzy ma li 5,5 tys. no wo cze snych kom ple tów

odzie ży ochron nej, w tym spe cjal ne ka mi zel ki ochron ne,

ochra nia cze nóg i ra mion oraz rę ka wi ce.

oprac. AWz

W przybliżeniu na jednego policjanta
przeznaczono na wypłaty
ekwiwalentów 2,3 tys. zł

AN GLI CY:

– spożywają duże ilości 
alkoholu niskoprocentowego,

– głośno śpiewają, często wulgarnie,
– „okupują” puby i bary, głównie te, w których

można obejrzeć transmisje sportowe,
– wszędzie starają się rozwieszać swoje flagi,
– są podatni na prowokacje, na które

odpowiadają agresją,
– nie mają tzw. bojówek,
– mają negatywne nastawienie do służb ochrony,
– istnieje obawa, że przyjadą osoby

z międzynarodowymi zakazami stadionowymi
wydanymi przez Football Policing Unit
(angielska „policja futbolowa” – red.).

„P
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ko wie, któ ry od 2006 r. – w ra mach dzia łań za le -

ca nych przez re zo lu cję Ra dy Eu ro py od no szą cą

się do mię dzy na ro do wej współ pra cy z za kre su

dzia łań pre wen cyj nych i kon tro l nych zwią za nych

z ak ta mi prze mo cy i za kłó ce nia po rząd ku pu -

blicz ne go pod czas mię dzy na ro do wych me czów

pił ki noż nej (2010/C 165/01) – wy jeż dża na za -

gra nicz ne me cze pił kar skiej re pre zen ta cji Pol ski

oraz Wi sły Kra ków.

– Kie dy Wi sła gra ła z Fey eno or dem i Tot ten -

ha mem i pod czas wy jaz do wych me czów re pre -

zen ta cji, mia łem moż li wość po czy nie nia

wła snych ob ser wa cji, na pod sta wie któ rych opra -

co wa łem tę ana li zę – mó wi. – Roz ma wia łem tak -

że z ko le ga mi z in nych państw, wy mie nia li śmy

uwa gi.

„Por tret psy cho lo gicz ny” mo że być w ja kimś

stop niu uży tecz ny dla po li cjan tów, zo stał jed nak

opra co wa ny z my ślą o funk cjo na riu szach in nych

służb oraz o pra cow ni kach firm ochro ny, peł nią -

cych swo je obo wiąz ki w miej scach, w któ rych

na pew no ze tkną się z ki bi ca mi z za gra ni cy.

– Cho dzi na przy kład o funk cjo na riu szy Straży

Ochrony Kolei, pra cow ni ków ochro ny dwor ca

au to bu so we go, ga le rii han dlo wej itp. – wy ja śnia

au tor ana li zy. – Oni zna ją pol skie go ki bi ca, 

któ ry jest jed nak od mien ny od ki bi ców z in nych

kra jów. 

„Por tre to wa” li sta obej mu je ki bi ców dru żyn,

któ re bę dą kwa te ro wać lub prze jeż dżać przez

Kra ków.

PRZE MY SŁAW KA CAK

CHOR WA CI I GRE CY: 

– zbierają się w duże grupy w centralnych
miejscach miasta,

– ich żywiołowe usposobienie nie idzie
w parze z agresją,

– chętnie używają środków
pirotechnicznych (petard, rac świetlnych),

– mocno utożsamiają się z barwami narodowymi,
– ich nastawienie do służb ochrony jest z reguły pozytywne.

DUŃ CZY CY:

– spożywają duże ilości niskoprocentowego
alkoholu,

– podróżują w grupach, często samochodami
z przyczepami kempingowymi,

– nie mają tzw. bojówek,
– duży odsetek kibiców stanowią kobiety,
– prezentują niski stopień agresji,
– mają obojętne bądź nawet pozytywne nastawienie

do policji i ochrony, raczej wykonują wszystkie polecenia.

HO LEN DRZY:

– podobnie jak Duńczycy spożywają duże
ilości alkoholu niskoprocentowego, 

– wśród kibiców jest wiele kobiet,
– mają niebezpieczne bojówki związane z klubami (Ajax,

Feyenoord, Twente),
– lubią prowokować swoim zachowaniem,
– są agresywni; m.in. często agresywnie reagują

na interwencje policji i służb ochrony,
– podróżują transportem lotniczym, kołowym (autokary)

i prywatnym (często samochody z przyczepami
kempingowymi),

– spora ich część z rezerwą odnosi się do innych nacji. 

NIEM CY:

– spożywają alkohol w miejscach publicznych, najczęściej
niskoprocentowy,

– chętnie pokazują swoją przynależność narodowościową, mocno
identyfikując się z barwami narodowymi,

– mają tzw. bojówki, które demonstrują swoją przynależność do określonej
frakcji politycznej lub kulturowej (narodowcy, lewicowcy, skini),

– cechuje ich spora agresja,
– negatywnie nastawieni do służb ochrony, 
– podróżują transportem lotniczym i kolejowym.

RO SJA NIE:

– spożywają duże ilości alkoholu, w tym
wysokoprocentowego,

– utożsamiają się z barwami narodowymi; często podkreślają, że są
Rosjanami,

– ich tzw. bojówki są agresywne, niebezpieczne,
– mają negatywne nastawienie do policji i służb ochrony.

WŁO SI

– cechuje ich żywiołowe i głośne zachowanie
przy raczej niskim poziomie agresji,

– normą jest otwarte, spontaniczne okazywanie emocji
w miejscach publicznych,

– wnoszą na stadiony race świetlne i petardy,
– zazwyczaj mają pozytywne nastawienie do służb ochrony,
– podróżują pociągami.

oprac. na podst. ma te ria łów z KWP w Kra ko wie
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Kwatery na Euro 2012 (2)

Policjanci zabezpieczający Euro 2012 stacjonować będą głównie w miastach gospodarzach turnieju.
Pokazujemy bazę, którą przygotowano dla nich w Poznaniu i Wrocławiu.

AKADEMIKI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO 
WE WROCŁAWIU

Liczba miejsc: 1056

Pokoje i sanitariaty: Dom Studencki Ślężak – pokoje dwu-
i trzyosobowe. Na każde dwa pokoje łazienka z prysznicem. DS
Przegubowiec – zróżnicowany standard pokojów: 2-osobowe
z łazienkami i kuchniami oraz 2-osobowe z umywalkami
i węzłami sanitarnymi wspólnymi dla każdej kondygnacji (po dwa
na poziom).
Wyżywienie: na razie nieznana jest lokalizacja stołówki
(w kwietniu trwał przetarg). W każdym z budynków kuchnie,
sklepiki na parterze. Lodówki w pokojach.
Internet: stałe łącze w każdym pokoju oraz WiFi w świetlicy.
Wypoczynek: siłownia (duża w Ślężaku oraz mniejsza
w Przegubowcu), sale telewizyjne, sala bilardowa, piłkarzyki,
ping-pong. W pobliżu bankomaty, sklepy oraz basen. 

AKADEMIKI UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU

Liczba miejsc: 1120

Pokoje i sanitariaty: pokoje dwu- i trzyosobowe. Na każde dwa
pokoje łazienka z prysznicem. Policjanci będą zakwaterowani
w dwóch 10-piętrowych budynkach (DS Jurand i DS Maćko). 
Wy ży wie nie: sto łów ka na te re nie tar gów po znań skich (bli sko stre -
fy ki bi ca i sta dio nu). Kuch nie w każ dym bu dyn ku na każ dym pię -
trze. Au to ma ty z prze ką ska mi i na po ja mi. Lo dów ki w po ko jach.
Internet: stałe łącze w każdym pokoju.
Wypoczynek: boisko do gier zespołowych (koszykówka,
siatkówka), sale telewizyjne, miejsca do grillowania przed
wejściem do każdego budynku. W pobliżu bankomaty, sklepy.

oprac. AWz
zdj. Andrzej Mitura
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J ak wska zu ją wy ni ki ba da nia, Po li cja

oce nia na jest przede wszyst kim

na pod sta wie wła snych ob ser wa cji

re spon den tów – de kla ru je tak nie mal po -

ło wa z nich (44,8 proc.). Ko lej ne źró dła

wska zy wa ne są znacz nie rza dziej: wła sne

do świad cze nia w kon tak tach z Po li cją

(20,0 proc.), in for ma cje z pra sy, ra dia, te -

le wi zji, in ter ne tu (16,2 proc.) oraz opi nie

człon ków ro dzi ny, są sia dów, zna jo mych

(15,7 proc.).

POD STA WY DO OCE NY
Oka za ło się, że to nie do nie sie nia me dial -

ne, jak moż na by ło by przy pusz czać,

kształ tu ją opi nie Po la ków na te mat Po li -

cji, lecz ich wła sne ob ser wa cje i do świad -

cze nia w kon tak tach z funk cjo na -

riu sza mi.

W cią gu ostat nie go ro ku oso bi ste kon -

tak ty z Po li cją mia ła po nad jed na czwar -

ta spo śród 17 000 ba da nych (28,6 proc.).

Naj czę ściej do cho dzi ło do nich pod czas

kon tro li dro go wej lub w związ ku ze zda -

nie nia się i kom pe ten cji oso by od bie ra ją -

cej te le fon (od po wied nio 81,9 proc. i 81,6

proc.) oraz kul tu ry oso bi stej i po czu cia

tak tu in ter we niu ją cych po li cjan tów (79,6

proc. wska zań). 

W po rów na niu z ty mi aspek ta mi an kie -

to wa ni ni żej oce nia ją szyb kość przy by cia

pa tro lu oraz spo sób prze ka za nia in for ma -

cji na te mat dal sze go po stę po wa nia

w spra wie (od po wied nio 66,0 proc. i 61,7

proc.), jed nak więk szość sta no wią oce ny

po zy tyw ne. Nie mal trzy czwar te Po la ków,

któ rzy zgła sza li proś bę o in ter wen cję

(73,7 proc.), po zy tyw nie oce nia ją ja ko ca -

łość.

***

Pol skie Ba da nie Prze stęp czo ści re ali zo -

wa ne jest cy klicz nie od stycz nia 2007 roku

przez nie za leż ne fir my ba daw cze. Do tych -

czas zre ali zo wa no 5 edy cji – ostat nią

w stycz niu 2012 ro ku. Ba da nie re ali zo wa -

ne jest na pró bie 17 000 Po la ków po wy żej

15. ro ku ży cia – po 1000 re spon den tów

z ob sza ru dzia ła nia każ dej ko men dy wo je -

wódz kiej oraz Ko men dy Sto łecz nej Po li -

cji. Ba da nie do ty czy przede wszyst kim

oce ny pra cy po li cjan tów i sku tecz no ści

Po li cji w wal ce z prze stęp czo ścią oraz lę ku

ba da nych przed prze stęp czo ścią. W ostat -

niej edy cji ba da nia za py ta no rów nież

o naj waż niej sze dla Po la ków kwe stie zwią -

za ne z pra cą Po li cji, źró dła oce ny pra cy Po -

li cji, oce nę oso bi stych kon tak tów z Po li cją

oraz oce nę in ter wen cji. W ko lej nym ar ty -

ku le przed sta wi my ocze ki wa nia Po la ków

w sto sun ku do Po li cji.

AGNIESZ KA BRZEŹ NIAK
AN NA CHMIE LEW SKA

Wy dział Ana liz Ga bi ne tu KGP 

Wykres 1. Na czym przede wszystkim opiera Pan(i)
swoją ocenę pracy Policji? N=17000 (I 2012) (w %)

Polacy zadowoleni 
z kontaktów z Policją
W ostatniej edycji Polskiego Badania Przestępczości, zrealizowanej
na początku 2012 roku, pytano nie tylko o ocenę pracy Policji
i o zagrożenie przestępczością. Dodatkowe pytania zadano tym
respondentom, którzy w ciągu ubiegłego roku mieli osobisty kontakt
z funkcjonariuszami, poproszono o ocenę tego kontaktu.

rze niem dro go wym (53,0 proc.). Wśród

po zo sta łych osób znaj du ją się głów nie

świad ko wie lub ofia ry prze stępstw/wy -

kro czeń (od po wied nio 18,5 proc. i 13,4

proc.) oraz le gi ty mo wa ni (11,8 proc.).

Inne oko licz no ści ba da ni wska zy wa li

znacz nie rza dziej.

Zde cy do wa na więk szość Po la ków, któ -

rzy mie li oso bi ste kon tak ty z Po li cją

(82,0 proc.), oce nia je do brze, co znaj du -

je od zwier cie dle nie w wy so kich oce nach

pra cy i sku tecz no ści Po li cji. 

OCE NA IN TER WEN CJI
Po nad 10 proc. spo śród 17 tys. an kie to wa -

nych przy naj mniej raz w mi nio nym ro ku

zgło si ło proś bę o in ter wen cję na te le fon

alar mo wy Po li cji (997, 112 lub in ny).

Do tej gru py ba da nych skie ro wa no proś bę

o oce nę po szcze gól nych ele men tów in ter -

wen cji. Na uwa gę za słu gu je fakt, że we

wszyst kich aspek tach do mi nu ją oce ny wy -

so kie. Re spon den ci naj le piej wy po wia da ją

się na te mat moż li wo ści ła twe go do dzwo -

Wykres  2. Forma osobistych kontaktów z Policją
N=4859 (w %)

źródło: Polskie Badanie Przestępczości, Komenda Główna Policji 2012

na własnych obserwacjach 
pracy Policji

na własnych doświadczeniach 
w kontaktach z Policją

na informacjach z prasy, radia,
telewizji, Internetu

na opiniach członków rodziny,
sąsiadów, znajomych

trudno powiedzieć

w czasie kontroli drogowej, w związku 
z wypadkiem/kolizją drogową

jako świadek 
przestępstwa/wykroczenia

jako ofiara 
przestępstwa/wykroczenia

podczas legitymowania

inne

nie pamiętam
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Katarzyna Kwietniewska z KPP
w Gołdapi uratowała życie
57-letniemu mężczyźnie.
Nieprzytomnego wyniosła
z płonącego mieszkania.

16 mar ca br. sierż. Ka ta rzy na Kwiet -

niew ska wró ci ła do do mu po służ bie

po 22.00. Oko ło pół no cy po ło ży ła

się do łóż ka, szyb ko za snę ła. Przed 2.00 obu dzi -

ło ją pu ka nie do drzwi. Prze ra żo na są siad ka alar -

mo wa ła, że w blo ku czuć dym. Pa ni

Ka ta rzy na zlo ka li zo wa ła, że wy do by wa się on

z miesz ka nia na prze ciw ko. 

BAR KIEM W DRZWI
Drzwi by ły za mknię te, nikt nie od po wia dał

na stu ka nie. Po li cjant ka po le ci ła są siad ce, by te -

le fo no wa ła po straż po żar ną i po go to wie ra tun -

ko we, sa ma na to miast po sta no wi ła do stać się

do miesz ka nia.

– Trzy ra zy ude rza łam bar kiem w drzwi aż

ustą pi ły – opo wia da. – W środ ku by ło ciem no,

na mo je wo ła nie nikt nie od po wia dał, sły sza łam

tyl ko ja kieś char cze nie. Na czwo ra kach,

po omac ku, szu ka łam ofia ry. Dym był ta ki, że

kil ka ra zy mu sia łam wy czoł gi wać się na ko ry tarz,

by za czerp nąć po wie trza. W jed nym z po ko jów

zna la złam są sia da, le żał na pod ło dze, był nie -

przy tom ny. Wy nio słam go z miesz ka nia, spraw -

dzi łam funk cje ży cio we, uło ży łam w po zy cji

bez piecz nej i cze ka łam na służ by ra tow ni cze.

– Nie po tra fię sło wa mi wy ra zić swo jej

wdzięcz no ści, pa ni Ka sia ura to wa ła mi ży cie,

a nie wy klu czo ne, że rów nież in nych miesz kań -

ców na sze go blo ku – mó wi drżą cym gło sem pan

Cze sław. – Mam pre ten sje do sie bie, że na ra zi -

łem ją i in nych są sia dów na nie bez pie czeń stwo,

na praw dę nie wiem, jak do te go do szło. Pa mię -

tam tyl ko, że chcia łem coś ugo to wać i po sta wi -

łem gar nek z wo dą na ga zie. Obu dzi łem się

w szpi ta lu. 

PRZE KO NA ŁA STAR SZĄ PA NIĄ
Pan Cze sław nie jest je dy ną oso bą, któ rej Ka -

ta rzy na Kwiet niew ska ura to wa ła ży cie.

W maju ubie głe go ro ku, wra ca jąc po po łu dniu

ze służ by, za uwa ży ła pło mie nie w oknie pod -

da sza jed nej z ka mie nic. Za te le fo no wa ła

pod 112, a na stęp nie pod je cha ła pod bu dy -

nek. Od sto ją cych przed wej ściem miesz kań -

ców do wie dzia ła się, że w jed nym z miesz kań

pod pa lą cym się lo ka lem jest star sza pa ni. Na -

tych miast tam po bie gła, ale ko bie ta nie

chcia ła wyjść, mar twi ła się o swój do by tek.

Po li cjant ka jed nak prze ko na ła ją, po czym wy -

pro wa dzi ła na ze wnątrz. I na tych miast wró -

ci ła do środ ka (tym ra zem to wa rzy szył jej

je den z lo ka to rów), by spraw dzić, czy w któ -

rymś z po zo sta łych miesz kań ktoś nie zo stał.

LI CZĄ SIĘ SE KUN DY
– Naj groź niej sze dla ludz kie go ży cia są po ża ry, któ re wy bu cha ją no cą – mó wi kpt. Ka mil Paw lu -

ka nis, na czel nik Wy dzia łu Ope ra cyj ne go Ko men dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej

w Goł da pi. – Do po ża ru w blo ku pa ni sier żant przy je cha li śmy pół to rej mi nu ty po ode bra niu zgło -

sze nia. Po szko do wa ny był już na ze wnątrz, czu wa ła przy nim pa ni Kwiet niew ska. W ca łym blo -

ku czuć by ło dym. Spraw dzi li śmy, czy nie ulat nia się gaz, na szczę ście

wcze śniej zo stał au to ma tycz nie od cię ty. Nie by ło też prą du. Po żar

znisz czył część miesz ka nia, ścia ny w kuch ni były czar ne, więk szość

me bli ku chen nych spa lo na. 

Ka pi tan Paw lu ka nis jest pe łen uzna nia dla pro fe sjo na li zmu i od wa -

gi pa ni sier żant.

– Nie mia ła przy so bie żad ne go spe cja li stycz ne go sprzę tu, a mi mo

to zde cy do wa ła się wejść do pło ną ce go miesz ka nia – mó wi.

DO STRA ŻA KÓW JAK W DYM
Ka ta rzy na Kwiet niew ska po cho dzi z Wę go rze wa. Do Po li cji wstą pi ła

czte ry la ta te mu, od po cząt ku pra cu je w KPP w Goł da pi, naj pierw

w służ bie pa tro lo wej, obec nie w ru chu dro go wym. Pierw szy raz wi dzia -

ła po żar, gdy ra to wa ła star szą pa nią. Wte dy uświa do mi ła so bie, jak groź -

nym ży wio łem jest ogień. Kie dy jed nak ra to wa ła lu dzi, nie od czu wa ła

stra chu.

– W ta kich chwi lach my śli się tyl ko o tym, że by zdą żyć z po mo cą,

nim doj dzie do tra ge dii – mó wi. – W szko le po li cyj nej uczy my się, jak

na le ży po stę po wać w sy tu acjach za gro że nia ży cia, a więc tak że, jak ra -

to wać oso by z po ża ru. Ja po pro stu ro bi łam to, co do mnie na le ża ło. Po -

li cjan tem jest się prze cież ca łą do bę.

Z sier żant Ka ta rzy ny dum ni są prze ło że ni i ko le dzy.

– Jest świet ną po li cjant ką, m.in. bra ła udział w kon kur sie „Po li cjant ru chu dro go we go” – mó wi

mł. insp. An drzej Ży liń ski, ko men dant po wia to wy Po li cji w Goł da pi, któ re mu rów nież zda rzy ło się

ra to wać lu dzi z pło ną ce go bu dyn ku. – Ko le żeń ska, zdy scy pli no wa na i skrom na, ale też sta now cza,

ma wspa nia łe wy ni ki w służ bie. Bar dzo ją ce ni my.

– Je śli pa ni sier żant chcia ła by zmie nić pra cę, to do nas, stra ża ków, mo że iść jak w dym – do da -

je kpt. Ka mil Paw lu ka nis.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra
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Z ognia
Starosta gołdapski Andrzej Ciołek gratuluje sierż. Katarzynie Kwietniewskiej bohaterskiej
postawy

Tak wyglądała
po pożarze kuchnia
pana Czesława

16-17.05:Layout 6  4/18/12  8:39 AM  Page 16



24 marca br. funkcjonariusze z KPP w Cieszynie
wynieśli mężczyznę z płonącej kamienicy oraz
ewakuowali jej mieszkańców. W akcji ratowniczej
dwóch policjantów odniosło obrażenia.

W ak cji uczest ni czy li: mł. asp. Ar ka -

diusz Kol cza rek i asp. Jo lan ta

Dziwul ska (obo je z wy dzia łu kry -

mi nal ne go); asp. sztab. To masz Do ma ga ła,

mł. asp. To masz Fol tyn (z ze spo łu ds. nie -

let nich); mł. asp. Piotr Ja ku biec, asp. Krzysz -

tof Krzem pek i st. sierż To masz Po cha

(dziel ni co wi) oraz st. sierż. Grze gorz Wi -

śniow ski i sierż. Adrian Li pow ski (z ze spo łu

wy wia dow ców). 

BY LI PRZED STRA ŻĄ PO ŻAR NĄ
Oko ło 16.00 mł. asp. Ar ka diusz Kol cza rek

i asp. Jo lan ta Dzi wul ska, prze jeż dża jąc nie -

ozna ko wa nym ra dio wo zem uli cą Po nia tow -

skie go, za uwa ży li dym wy do by wa ją cy się

z okna ka mie ni cy po ło żo nej 150 me trów

od KPP w Cie szy nie. Po li cjan ci po bie gli do

bu dyn ku, oczy wi ście przed tem za wia da mia -

jąc swo ją jed nost kę. Dy żur ny, po we zwa niu

stra ży po żar nej, na tych miast skie ro wał na

miej sce po ża ru wszyst kich po li cjan tów znaj -

du ją cych się w ko men dzie. Za nim jed nak

do tar li do ka mie ni cy, a trwa ło to do słow-

nie kil ka chwil, aspi ran ci z kry mi nal ne go 

wsz czę li alarm w bu dyn ku i ewa ku owa li 

kil ka osób z miesz kań.

Dal sze dzia ła nia pro wa dzi li wspól nie. 

– Po ewa ku acji wszyst kich miesz kań ców

par te ru po li cjan ci we szli na pierw sze pię tro,

gdzie znaj do wa ło się miesz ka nie, w któ rym

wy buchł po żar – opo wia da asp. Ra fał Do ma -

ga ła, ofi cer pra so wy KPP w Cie szy nie.

– Drzwi by ły tak go rą ce, że nie zde cy do wa li

się ich otwo rzyć. Ist nia ło też nie bez pie czeń -

stwo, że gdy do środ ka do sta nie się po wie -

trze, po żar bar dziej się roz prze strze ni.

Straż po żar na mia ła do prze by cia kil ka 

ki lo me trów, a w bu dyn ku by ło co raz wię cej

dy mu, trud no by ło od dy chać. Mi mo to po li -

cjan ci kon ty nu owa li ewa ku ację miesz kań ców.

W efek cie z sied miu miesz kań wy pro wa-

dzi li 13 osób.

maj 2012 r.       POLICJA 997 Policjanci ratują  TYLKO SŁUŻBA 17

PRZEZ OKNO DO CE LU
Przez chwi lę wy da wa ło się, że wszy scy są już

bez piecz ni. Jed na z ewa ku owa nych osób

przy po mnia ła so bie jed nak, że w pło ną cym

miesz ka niu mo że prze by wać je go wła ści ciel.

Po li cjan ci, wie dząc, że sza le je tam ogień, we -

szli na bal kon, a po wy wa że niu ze wnętrz -

nych ro let an tyw ła ma nio wych i wy pchnię ciu

szyb, do sta li się do środ ka. Na ka na pie jed -

ne go z po miesz czeń le żał męż czy zna. Wy -

nie śli go na ze wnątrz, gdzie cze ka ło już

po go to wie ra tun ko we. 

Gdy na miej sce zda rze nia do tar li stra ża cy,

po li cjan ci za bez pie cza li te ren wo kół bu dyn -

ku i po ma ga li w ak cji ga śni czej.

RAN NI PO LI CJAN CI I KREW KI
SPRAW CA
W ak cji ra tow ni czej ob ra że nia od nie śli dwaj

funk cjo na riu sze. Sierż. Ad rian Li pow ski za -

truł się tlen kiem wę gla, stra cił przy tom ność

po wyj ściu z ka mie ni cy. Na szczę ście le ka -

rze ze Szpi ta la Ślą skie go w Cie szy nie przy -

wró ci li mu funk cje ży cio we. Do tej sa mej

pla ców ki tra fił też asp. Krzysz tof Krzem pek,

miał po pa rzo ne dło nie i zła ma ną rę kę.

W szpi ta lu zna lazł się też męż czy zna, któ -

re go funk cjo na riu sze wy nie śli z pło ną ce go

miesz ka nia. Nie od niósł ob ra żeń, a po nie waż

był pi ja ny, co wy ka za ło ba da nie krwi, le ka -

rze skie ro wa li go do izby wy trzeź wień. Pod -

czas do pro wa dza nia do izby znie wa żył straż -

ni ków miej skich oraz na ru szył ich nie ty kal -

ność cie le sną.

SĄ DLA NICH WZO REM
– Ak cja ewa ku acyj na prze pro wa dzo na zo sta -

ła per fek cyj nie – mó wi Ra fał Do ma ga ła.

– Wszy scy je ste śmy peł ni uzna nia dla ich

po sta wy.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. KPP w Cie szy nie

Mieszkanie kompletnie zniszczył ogień

St. sierż. Tomasz
Pocha

Mł. asp. Arkadiusz
Kolczarek

Asp. Jolanta
Dziwulska

Asp. sztab. Tomasz
Domagała

Mł. asp. Piotr
Jakubiec

Asp. Krzysztof
Krzempek

Dziewięciu
wspaniałych
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27 marca br. st. sierż. Tomasz Strzałkowski
z Posterunku Policji w Różanie (woj. mazowieckie)
uratował życie tonącemu w Narwi mężczyźnie.
Narażając się na wielkie niebezpieczeństwo, wyciągnął
go z lodowatej wody. 

T e go dnia To masz Strzał kow ski wraz z ko le gą pa tro lo wa li ra dio -

wo zem mia sto i przy le ga ją ce do nie go te re ny. Oko ło 16.00

otrzy ma li zgło sze nie, że z Gru bej Kaś ki (daw ne uję cie wo dy

pit nej, po ło żo ne tuż nad Na rwią) sko czył do wo dy męż czy zna i za -

czął się to pić. Na tych miast skie ro wa li się nad rze kę. Prze jeż dża jąc

przez most, To masz Strzał kow ski za uwa żył w od le gło ści kil ku set me -

trów od Gru bej Kaś ki dry fu ją ce go w wo dzie czło wie ka. Po li cjan ci zje -

cha li na brzeg rze ki. St. sierż. To masz Strzał kow ski zdjął mun dur

i rzu cił się do wo dy, by ra to wać to ną ce go.

BYŁ ŚWIA DO MY ZA GRO ŻEŃ
– Bły ska wicz nie oce ni łem sy tu ację, swo ją i te go męż czy zny, nie 

by ło do brze – opo wia da po li cjant. – Dzień był sza ry, po nu ry, wiał sil ny,

pół noc ny wiatr, nurt rze ki rwą cy. Przez mo ment wa ha łem się, czy

po dej mo wać ak cję ra tun ko wą, mia łem do prze pły nię cia oko ło 200

me trów. Wie dzia łem jed nak, że je śli te mu czło wie ko wi nie po mo gę,

to on nie prze ży je.

Wo da mia ła trzy, naj wy żej czte ry stop nie. 

– Prze szy wa ją ce zim no to nic, ba łem się tyl ko, aby męż czy zna, gdy

do nie go pod pły nę, nie za czął wy ko ny wać roz pacz li wych ru chów,

wte dy mo gli by śmy ra zem pójść na dno – do da je st. sierż. To masz

Strzał kow ski.

Na szczę ście, w nie szczę ściu, męż czy -

zna stra cił przy tom ność. Był ubra ny

w bu ty, spodnie, kurt kę z po la ru, dzię ki

niej – jak pod kre śla po li cjant – naj praw -

do po dob niej nie po szedł na dno. Co

chwi lę za nu rzał się pod wo dę i wy pły wał.

Pan To masz pod pły nął do to ną ce go,

chwy cił koł nierz kurt ki i za czął ho lo wać

go do brze gu.

Po chwi li pod pły nę ła po nich łód ka

– był w niej dru gi z po li cjan tów oraz jej

wła ści ciel, Sta ni sław Złot kow ski, któ ry

od 45 lat węd ku je w Na rwi.

– Po przy pły nię ciu na brzeg nie przy -

tom ne mu męż czyź nie udroż ni li śmy dro -

gi od de cho we, za czął od dy chać, da lej był

jed nak nie świa do my – mó wi po li cjant.

– Po chwi li przy je cha ło po go to wie ra tun -

ko we, któ re od wio zło go do szpi ta la

w Ma ko wie Ma zo wiec kim. 29-let ni

miesz ka niec gmi ny Dłu go sio dło szyb ko

wró cił do zdro wia. Ba da nie wy ka za ło, że

miał 1,6 pro mi la al ko ho lu we krwi.

Prze mar z nię ty po li cjant ra dio wo zem

po je chał do do mu. Ogrzał się, prze brał i...

wró cił do jed nost ki, by kon ty nu ować służ bę. St. asp. Ka zi mierz Skó -

ra, kie row nik Po ste run ku Po li cji w Ró ża nie, na tych miast ode słał go

do do mu.

ZMIE SZA NY... ZA MIE SZA NIEM
St. sierż. To masz Strzał kow ski po cho dzi z Cie cha no wa. W Po li cji

służy od czte rech lat, za czy nał w Ko mi sa ria cie Po li cji War sza wa -Wi -

la nów, od 15 grud nia 2011 ro ku jest w Ze spo le In ter wen cyj no -Pa -

tro lo wym PP w Ró ża nie. Ma żo nę i dwie có recz ki, ośmio let nią

i czte ro let nią. Jest bar dzo skrom ny. Krę pu je go za in te re so wa nie me -

diów, szcze gól nie wte dy, gdy okre śla ją go mia nem bo ha te ra. 

– Zro bi łem, co do mnie na le ża ło. Cie szę się, że ten męż czy zna

żyje. Ow szem, ryzykowa łem wła sne ży cie, ale prze cież każ dy po li -

cjant co dzien nie na ra żo ny jest na róż ne nie bez pie czeń stwa. Wstę -

pu jąc do Po li cji, zda wa łem so bie z te go spra wę.

To masz Strzał kow ski nie uwa ża się za do bre go pły wa ka.

– Pły wam rzad ko i ja ko ta ko. Do to ną ce go pły ną łem żab ką. Nie

ma się czym chwa lić.

Ka zi mierz Skó ra bły ska wicz nie opo nu je.

– Na rew to bar dzo pięk na, ale nie bez piecz na, ze zdra dziec ki mi

wi ra mi, rze ka – tłu ma czy. – Je śli do cho dzą do te go tak złe wa run ki

at mos fe rycz ne, jak te go dnia, gdy To mek ura to wał męż czy znę, to

trze ba być bar dzo do brym pły wa kiem, by ją po ko nać. A To mek na -

praw dę jest świet ny. Ja ko pły wak, po li cjant i czło wiek.

Kie row nik do da je, że w Na rwi ży cie stra ci ło już wie le osób. Naj -

czę ściej do uto nięć do cho dzi w se zo nie wa ka cyj nym, ofia ra mi są wte -

dy głów nie przy jezd ni, ko rzy sta ją cy z dzi kich ką pie lisk. Ale tra ge die

nie omi ja ją rów nież miesz kań ców gmin pod le głych PP w Ró ża nie.

– 1 kwiet nia br. do sta li śmy zgło sze nie o za gi nię ciu dwóch męż czyzn

z gmi ny Rzew nie – mó wi st. asp Skó ra. – Ty dzień wcze śniej mię dzy

godz. 8 a 9 mie li prze pły nąć łód ką na dru gą stro nę Na rwi. Słuch o nich

za gi nął (do dnia zamknięcia numeru nie zostali znalezieni).

DU MA I PO DZIĘ KO WA NIA
Ze st. sierż. To ma sza Strzał kow skie go dum na jest ca ła Po li cja.

Po tym, jak me dia na gło śni ły je go bo ha ter ską po sta wę, kon tak to wa li

się z nim m.in. ko le dzy, z któ ry mi był na kur sie pod sta wo wym w CSP
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w Le gio no wie oraz z WSPol. w Szczyt nie, gdzie koń czył spe cja li -

stycz ny kurs dla dziel ni co wych. Gra tu lo wa li, ży czy li zdro wia i suk ce -

sów za wo do wych.

Po li cjan ta do ce nia ją też prze ło że ni. Otrzy mał m.in. po dzię ko wa nia

od mł. insp. Wi tol da Le mań skie go, ko men dan ta po wia to we go Po li -

cji w Ma ko wie Ma zo wiec kim. Szef ma kow skich funk cjo na riu szy za -

po wie dział, że wy stą pi do mł. insp. Ra fa ła Bat kow skie go,

ma zo wiec kie go ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji, o przy zna nie 

st. sierż. To ma szo wi Strzał kow skie mu Krzy ża Za słu gi za Dziel ność.

WY PO CZY NEK Z WĘD KĄ
Pa sją To ma sza Strzał kow skie go jest węd ko wa nie. Brał udział w Mi -

strzo stwach Pol ski w Węd ko wa niu. Naj więk szym oka zem, ja ki uda -

ło mu się zło wić, był kil ku ki lo gra mo wy szczu pak.

– Węd ku ję z lą du – mó wi z uśmie chem. – Dla mnie to naj lep szy

spo sób na wy po czy nek. Mo gę spo koj nie za sta no wić się nad pew ny -

mi spra wa mi, prze my śleć je.

To, że lu bi węd ko wać i prze by wać nad wo dą, nie zna czy, że jest

pa sjo na tem zim nych ką pie li. Tym bar dziej po wy da rze niach 

z 27 mar ca.

– Mor sem to ja na pew no nie zo sta nę – do da je z uśmie chem.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra

Nie pe cho wy pią tek,
trzy na ste go
13 marca br. zastępca dyżurnego z Komendy
Powiatowej Policji w Malborku telefonicznie instruował
rodziców, jak mają reanimować swojego synka. Dzięki
fachowości i opanowaniu policjanta czterotygodniowy
chłopczyk został uratowany. 

T e go dnia st. asp. Ja nusz Mar ko wicz peł nił służ bę ja ko za stęp ca

dy żur ne go KPP w Mal bor ku. Oko ło 19.00 ode brał te le fon

od pła czą cej ko bie ty, któ ra krzy cza ła, że jej dziec ko za krztu si -

ło się, jest si ne. Po li cjant bły ska wicz nie po wia do mił po go to wie ra -

tun ko we, po czym – krok po kro ku – mó wił, jak prze pro wa dzić

re su scy ta cję, za zna cza jąc, że w przy pad ku ta kie go ma leń stwa na le -

ży być wy jąt ko wo de li kat nym i ostroż nym. Ko bie ta je go wska zów ki

prze ka zy wa ła mę żo wi, któ ry pro wa dził ak cję ra tun ko wą. Po kil ku mi -

nu tach chłop czyk od zy skał przy tom ność, jed nak po li cjant nie roz łą -

czył się, do przy jaz du ka ret ki mo ni to ro wał sy tu ację. Le karz, któ ry

przy był na miej sce, stwier dził, że stan ma lusz ka jest tak do bry, że

nie ma po trze by, by umiesz czać go w szpi ta lu.

St. asp. Ja nusz Mar ko wicz słu ży w Po li cji od szes na stu lat,

od czter na stu jest dziel ni co wym gmi ny Mi ło radz, pod le ga ją cej KPP

w Mal bor ku.

Za cho wa nie funk cjo na riu sza spo tka ło się z uzna niem ze stro ny ko -

le gów i prze ło żo nych. Insp. Woj ciech Sob czak, po mor ski ko men dant

wo je wódz ki Po li cji, przy znał mu na gro dę pie nięż ną. Szef po mor skich

po li cjan tów zde cy do wał tak że o do dat ko wym prze szko le niu dy żur -

nych ca łe go gar ni zo nu w za kre sie udzie la nia pierw szej po mo cy me -

dycz nej.

Przy po mnĳ my, że 27 lu te go br. pod kom. Ma rek Gus smann, dy żur -

ny KPP w Sztu mie, re ani mo wał przez te le fon dwu ipół ty go dnio wą

Wa nes sę (pi sa li śmy o tym w nr. 4/2012 „Po li cji 997”). Z ra do ścią in -

for mu je my, że jej stan jest do bry i tuż przed Wiel ka no cą zo sta ła wy -

pi sa na ze szpi ta la.

G.B.
zdj. KPP w Mal bor ku
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Policjant, który mi pomógł

Trwa pią ta już edy cja kon kur su, któ ry or ga ni zu je Ogól no pol -

skie Po go to wie dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia”.

Kan dy da tów do ty tu łu mo gą zgła szać oso by pry wat ne, or ga ni za cje

spo łecz ne i in sty tu cje in ne niż Po li cja. Zgło sze nie po win no za -

wie rać da ne kan dy da ta, da ne oso by zgła sza ją cej i peł ną na zwę in -

sty tu cji przez nią re pre zen to wa nej, da ne kon tak to we oraz

uza sad nie nie. Szcze gó ły do ty czą ce kon kur su oraz for mu larz zgło -

sze nio wy moż na zna leźć na www.po li cjant.nie bie ska li nia.pl. 

For mu larz na le ży wy sy łać pod ad re sem Ogól no pol skie go Po go -

to wia dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia”, In sty -

tu tu Psy cho lo gii Zdro wia, ul. Ko ro tyń skie go 13, 02-121 War sza wa.

Ter min zgła sza nia kan dy da tów do te go rocz nej edy cji upły wa

31 ma ja 2012 ro ku.
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Przy okazji Euro 2012 miasta
gospodarze, jeżeli chcą być dobrze
zapamiętane przez kibiców, muszą
postawić na bezpieczeństwo. Także
na bezpieczeństwo torebek i ich
zawartości. 

„D a łeś się zła pać Po li cji, nie daj się

zło dzie jo wi” – port fel okle jo ny tą

na lep ką zna la zło do tąd w swo ich

kie sze niach nie ma ło war sza wia ków. W ten

spo sób od trzech lat po li cjan ci z Wy dzia łu

Wy wia dow czo -Pa tro lo we go Ko men dy Sto -

łecz nej Po li cji sta ra ją się uświa da miać

miesz kań com sto li cy i tu ry stom nie bez pie -

czeń stwa zwią za ne z kra dzie ża mi kie szon -

ko wy mi. 

– Wy jeż dża my w mia sto i szu ka my osób,

któ re mo gą stać się ofia ra mi, bo są nie uważ -

ne, bo ła two moż na wy cią gnąć im ca ły do by -

tek z tor by – opo wia da sierż. sztab. Wio let ta

Szub ska z Ko men dy Sto łecz nej Po li cji. – Je -

że li ktoś do sta je od nas ta ką na lep kę, roz ma -

wia my o tym, co mo że mu lub jej gro zić

na co dzień oraz jak się przed tym uchro nić.

Dzia ła nia te zo sta ły bar dzo po zy tyw nie

ode bra ne przez me dia i przez miesz kań ców

sto li cy, któ rzy prze ka zu ją so bie miej ską 

le gen dę o po li cjan tach, któ rzy pro wa dzą 

„ta ką faj ną ak cję”. Nie zmie nia to fak tu, że

zda rzy ło się nie raz, że ta sa ma oso ba do sta ła

na klej kę kil ka krot nie.

– Choć lu dzie by wa ją nie uf ni, są prze ko -

na ni, że ich ten pro blem zu peł nie nie do ty -

czy – wy ja śnia mł. asp. Mar cin Szy mań ski. –

Z na szych ob ser wa cji wy ni ka, że naj bar dziej

uważ ni są lu dzie star si. Mło dzi są zde cy do -

wa nie bar dziej na iw ni, a w środ kach ko mu ni -
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Uwaga 
złodziej! Monitoring to jeden z najskuteczniejszych

sposobów walki z kieszonkowcami

t

t

t
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Jak dzia ła ją zło dzie je kie szon ko wi
„Sztucz ny tłok” – naj bar dziej zna ny spo sób dzia ła nia;
„Na ko sę” – prze cię cie kie sze ni, to reb ki czy siat ki. Bar dzo czę -
sto przy uży ciu skal pe la chi rur gicz ne go;
„Zza pa ra wa nu” – spraw ca ukry wa rę ce pod prze wie szo nym
płasz czem;
„Uwa ga zło dzie je” – ta ki okrzyk spra wia, że każ dy od ru cho wo
się ga do port fe la, wska zu jąc miej sce, gdzie go ukrył.

t
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ka cji miej skiej naj czę ściej słu cha ją mu zy ki,

więc ich uwa ga jest od cią gnię ta od te go, co

się dzie je do oko ła.

We dług sta ty styk zgłoszeń kra dzie ży kie -

szon ko wych z ro ku na rok jest co raz mniej.

W 2011 r. w War sza wie w su mie zgło szo -

no 1801 ta kich przy pad ków. Rok wcze śniej

by ło tych zda rzeń o pra wie 15 proc. wię cej

(2099). W Po zna niu na to miast w 2011 r.

zgło szo no 370 kra dzie ży w środ kach ko mu -

ni ka cji miej skiej (w sto sun ku do 507 przy -

pad ków kra dzie ży w 2010 r.).

KIE SZON KO WIEC – PRZE CIĘT NY
W 100 PRO CEN TACH
„Kie szon ki”, jak na zy wa ją sa mi sie bie po li -

cjan ci zaj mu ją cy się zwalczaniem kra dzie ży

kie szon ko wy ch, zwra ca ją uwa gę, że spraw cy

wy glą da ją zu peł nie zwy czaj nie. Ni czym nie

wy róż nia ją się z oto cze nia.

– Są prze cięt nie ubra ni i do brze wy-

cho wa ni – pod kre śla sierż. sztab. Wio let ta

Szub ska. – Na pierw szy rzut oka trud no 

po dej rze wać ich o złe za mia ry. Na do da tek

pa nu je prze świad cze nie, że zło dzie ja mi 

są tyl ko męż czyź ni, a to rów nież nie jest

praw dą.

Krad ną w bar dzo róż nych kon fi gu ra cjach.

Cza sem po je dyn czo, ale na ta ki styl „pra cy”

mo gą so bie po zwo lić tyl ko bar dziej do świad -

cze ni. Czę ściej dzia ła ją w gru pach 2–3-oso -

bo wych. Za da niem po moc ni ka jest

od wró ce nie uwa gi ofia ry i roz po czę cie ak cji

umoż li wia ją cej „ro bot ni ko wi” kra dzież.

Trze ci zło dziej osła nia po zo sta łych, aby nie

rzu ca li się w oczy, a na stęp nie przej mu je za -

gar nię ty łup. 

– Je den od wra ca uwa gę, dru gi krad nie,

trze ci zni ka z łu pem – od 200 lat nic się nie

zmie ni ło – żar tu je pod insp. Hen ryk Ga bry el -

czyk, eks pert Wy dzia łu Pre wen cji KWP

w Po zna niu.

Co się zmie ni ło, to mo bil ność spraw ców,

któ rzy nie „pra cu ją” już tyl ko w jed nym mie -

ście. Aby unik nąć od po wie dzial no ści kar nej,

prze miesz cza ją się po ca łej Pol sce, co za pew -

nia im względ ną ano ni mo wość i nie roz po -

zna wal ność. Za nim ofia ra za uwa ży, że zo sta ła

okra dzio na, spraw ca mo że już

być w po cią gu do in ne go mia sta.

Jesz cze ła twiej jest zło dzie jom,

kie dy mają do czy nie nia z oso ba -

mi pod wpły wem al ko ho lu al bo

ta ki mi, któ re, zmę czo ne po ca łym

dniu w pra cy, po sta na wia ją od po -

cząć w ko mu ni ka cji miej skiej.

Łu pem naj czę ściej pa da ją port -

fe le z za war to ścią: pie niędz mi,

do ku men ta mi, kar ta mi płat ni -

czy mi i nie jed no krot nie rów nież 

ha sła mi do nich. 

Dla po li cjan tów zgło sze nie

kra dzie ży kie szon ko wej wią że się

czę sto z licz ny mi nie wia do my -

mi: co do miej sca i cza su zda rze -

nia, ja kich kol wiek po dej rza nych,

a czę sto tak że utra co nych przed -

mio tów. Po szko do wa ni nie pa -

mię ta ją, ja kie su my pie nię dzy mie li

przy so bie, ja ki mo del ko mór ki zo stał im

ukra dzio ny, a na wet – ja kie do ku men ty znaj -

do wa ły się w utra co nej tor bie.

– Okra dzio ny o tym, że zo stał po zba wio ny

port fe la, orien tu je się za zwy czaj po ja kimś

cza sie. Wte dy trud no o ja kie kol wiek śla dy –

zwra ca uwa gę pod insp. Ga bry el czyk. – Czę -

sto lu dzie nie są pew ni, czy utra ci li swo je

rze czy w wy ni ku prze stęp stwa i gdzie mo gło

do nie go dojść.

Wszy scy funk cjo na riu sze zaj mu ją cy się

zwal cza niem kra dzie ży kie szon ko wych

wska zu ją te sa me miej sca, w któ rych dzia ła -

ją kie szon kow cy: wej ścia i wyj ścia w ko mu ni -

ka cji miej skiej, skle py, ga le rie han dlo we itp.

Tam, gdzie jest wzmo żo ny ruch, ha łas i gdzie

pra wie każ dy nie sie kil ka to reb.

PO LO WA NIE NA EU RO 2012
– Każ da im pre za spor to wa przy cią ga tłu my –

pod kre śla pod insp. Ga bry el czyk. – Czerw co -

we mi strzo stwa stwo rzą ide al ne wa run ki

do pra cy kie szon kow ców. Du ża licz ba lu dzi,

któ rzy bę dą się cią gle gdzieś prze miesz czać,

za afe ro wa ni wi do wi skiem spor to wym i wy -

da rze nia mi to wa rzy szą cy mi.

W Po zna niu, któ ry jest jed nym z miast 

go spo da rzy Eu ro, na po cząt ku kwiet nia

wzmo żo no dzia łal ność ope ra cyj no -pre wen -

cyj ną, aby zmniej szyć licz bę prze stępstw

prze ciw ko mie niu. Po li cjan ci są uwraż li wia ni

na pro ble my, któ re mo gą się po ja wić

przy oka zji mi strzostw.

– Choć czę sto cho dzi o utra tę rze czy o nie -

wiel kiej war to ści, dla spo łe czeń stwa kra dzież

kie szon ko wa to jed no z naj bar dziej do kucz-

li wych prze stępstw – pod kre śla Da mian 

Ka szyń ski z KWP w Po zna niu. – To ude rza

moc no w spo łecz ne po czu cie bez pie czeń stwa.

Kil ka lat pra cy pre wen cyj nej i ope ra cyj nej

spra wi ło, że licz ba zgło szo nych kra dzie ży

kie szon ko wych spa da, jed nak od po cząt -

ku 2012 ro ku w Po zna niu stwier dzo no na si -

lo ną ak tyw ność zło dziei na dwor cach PKP

i PKS. 

– Po dej rze wa my, że w ten spo sób sta ra ją

się wy ba dać te ren – wyjaśnia nad kom. Ma -

ciej Wi niar ski, na czel nik Wy dzia łu Pre wen -

cji Ko mi sa ria tu Po li cji Po znań -No we Mia sto.

– Za czę li śmy uważ niej przy glą dać się new -

ral gicz nym punk tom, pod ję li śmy dzia ła nia

ope ra cyj ne. Szko li my wo lon ta riu szy, któ rzy

bę dą pra co wać przy mi strzo stwach. Zwra ca -

my im uwa gę, jak się za bez pie czać i jak re -

ago wać w ra zie nie bez pie czeń stwa.
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Współ pra ca w Wiel ko pol sce

W 2008 ro ku Ko men da Miej ska Po li cji w Po zna niu pod pi sa ła po ro zu mie nie z Miej -
skim Przed się bior stwem Ko mu ni ka cyj nym w Po zna niu, któ re go głów ny mi po sta no -
wie nia mi by ło przy go to wa nie się do Eu ro 2012. Prze wi dzia no szko le nia
i wy pra co wa nie oraz wdro że nie me tod wspól nych dzia łań in ter wen cyj nych i ra tow -
ni czych. Wy dział Pre wen cji KWP w Po zna niu prze szko lił kie row ców i mo tor ni czych
z za sad za cho wa nia się w sy tu acjach kry zy so wych. Część za jęć od by wa ła się w te -
re nie, czy li w tram wa ju, au to bu sie, na pę tli czy na przy stan ku. 
Współ pra ca Po li cji ze stra ża mi miej ski mi i gmin ny mi w za kre sie bez pie czeń stwa
w środ kach pu blicz nej ko mu ni ka cji miej skiej od by wa się rów nież przez wy ko rzy sta -
nie mo ni to rin gu, któ ry na te re nie Wiel ko pol ski po wsta je tak że z ini cja ty wy te re no -
wych jed no stek Po li cji. 
W Po zna niu, Ka li szu i Ostro wie Wlkp. kie szon kow cy mo gą mieć kło po ty, bo dzia ła
tam we wnętrz ny mo ni to ring wi zyj ny w au to bu sach. Do stęp do za pi sów z ka mer 
ma ją straż ni cy i po li cjan ci. W miej scach ob ję tych sys te mem mo ni to rin gu, w pierw -
szym okre sie funk cjo no wa nia ka mer, od no to wa no znacz ny spa dek licz by zda rzeń
o cha rak te rze prze stęp czym.

Szkolenia dla kierowców i motorniczych prowadzone
przez policjantów z Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu

t
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W za leż no ści od war to ści ukra dzio nych przed mio tów spraw ca kra dzie ży kie szon ko -

wej bę dzie od po wia dał z art. 119 par. 1 ko dek su wy kro czeń (Dz.U. z 2010 r. nr 46,

poz. 275 ze zm.) al bo art. 278 par. 1 ko dek su kar ne go (Dz.U. z 1997 r. nr 88,

poz. 553 ze zm.). Zgod nie z ko dek sem wy kro czeń, kto krad nie lub przy własz cza so bie

cu dzą rzecz ru cho mą, je że li jej war tość nie prze kra cza 250 zł, pod le ga ka rze aresz tu, ogra -

ni cze nia wol no ści al bo grzyw ny. To ozna cza, że kra dzież cu dzej rze czy ru cho mej bę dzie

sta no wi ła prze stęp stwo, je że li przed miot zo sta nie wy ce nio ny na po nad 250 zł. Wte dy

spraw ca za gro żo ny jest ka rą po zba wie nia wol no ści od 3 mie się cy do lat 5.

Zgod nie z art. 115 par. 9 ko dek su kar ne go. „Rze czą ru cho mą lub przed mio tem jest tak -

że pol ski al bo ob cy pie niądz lub in ny śro dek płat ni czy oraz do ku ment upraw nia ją cy

do otrzy ma nia su my pie nięż nej al bo za wie ra ją cy obo wią zek wy pła ty ka pi ta łu, od se tek,

udzia łu w zy skach al bo stwier dze nie uczest nic twa w spół ce”. Ta kie brzmie nie prze pi su

po zwa la na jed no znacz ną in ter pre ta cję, że pie nią dze rów nież sta no wią (w świe tle ko dek -

su kar ne go) „rzecz ru cho mą”. 

W przy pad ku kra dzie ży do ku men tów sto su je się art. 275 par. 1 ko dek su kar ne go.

W związ ku z tym oso ba, któ ra ukrad nie do ku ment toż sa mo ści in nej oso by, mo że zo stać

uka ra na grzyw ną, ka rą ogra ni cze nia wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści do lat 2. W sy tu -

acji, gdy do cho dzi do kra dzie ży na przy kład to reb ki, w któ rej by ły róż ne przed mio ty oraz

do ku ment toż sa mo ści, ta kie dzia ła nie pod le ga ku mu la tyw nej kwa li fi ka cji praw nej na pod -

sta wie art. 278 par. 1 w zw. z art. 275 par. 1. Jed nak moż li wość po sta wie nia za rzu tu uza -

leż nio na jest od umyśl no ści – chę ci za bra nia da ne go do ku men tu. 

ORZECZ NIC TWO:
JA KA JEST WAR TOŚĆ KAR TY PŁAT NI CZEJ?

„Wy da wać by się mo gło, że sko ro kra dzież kar ty jest do ko na na już w chwi li wy ję cia jej

spod władz twa upraw nio ne go pod mio tu (bez po trze by po dej mo wa nia kro ków zmie rza ją -

cych do wy pła ty środ ków z ra chun ku, do któ re go zo sta ła wy da na), to dla usta le nia war to -

ści przed mio tu za bo ru w przy pad ku te go ro dza ju za cho wań po win na mieć wy łącz nie

war tość ka wał ka pla sti ku, z któ re go kar ta jest wy ko na na. Ozna cza ło by to, że za bór kar ty

zwy kle sta no wił by wy kro cze nie, o ja kim mo wa w art. 119 k.w. (war tość pla sti ku, z któ re -

go kar ta jest wy ko na na zwy kle nie bę dzie przed sta wiać war to ści więk szej ani że li 250 zł).

Ta ki spo sób usta la nia war to ści przed mio tu za bo ru, w przy pad ku kart speł nia ją cych funk -

cje płat ni cze, nie za słu gu je na uwzględ nie nie. Zwa żyć bo wiem na le ży, że w przy pad ku

kra dzie ży te go ro dza ju kart spraw ca za bie ra w isto cie no śnik pie nią dza ban ko we go za pi -

sa ne go na ra chun ku ban ko wym. Spraw ca za bie ra więc no śnik do ca ło ści pie nią dza ban ko -

we go znaj du ją ce go się na ra chun ku po sia da cza kar ty, a więc do ca łe go tzw. sal da

na ra chun ku ban ko wym (bądź ra chun ku kre dy to wym – w przy pad ku kar ty kre dy to wej).

(…) Kra dzież kar ty z funk cją płat ni czą na le ży kwa li fi ko wać ja ko wy stę pek z art. 278

par. 1 k.k., je że li na ra chun ku jej po sia da cza (ban ko wym lub kre dy to wym) za pi sa na jest

kwo ta wyż sza niż 250 zł, nie za leż nie od te go, ja ka fak tycz nie kwo ta zo sta ła przez spraw -

cę za po mo cą ta kiej kar ty wy pła co na”.

Wy rok Są du Ape la cyj ne go we Wro cła wiu z 28 grud nia 2011 r. (sygn.

akt II AKa 385/11

oprac. AWz
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Kradzież kieszonkowa
a prawo, czyli „kto zabiera
w celu przywłaszczenia cudzą
rzecz ruchomą…”

Po znań scy po li cjan ci we współ pra cy z war -

szaw ski mi funk cjo na riu sza mi oraz z ZTM

w War sza wie i MPK w Po zna niu przy go to wa li

ulot kę pre wen cyj ną, a na dwor cu PKP wy -

świe tla ny jest film uświa da mia ją cy pa sa że -

rom po cią gów moż li we nie bez pie czeń stwa.

– Licz ba kra dzie ży kie szon ko wych mo że

być ogra ni czo na dzię ki uświa do mie niu po -

ten cjal nych ofiar – mó wi podinsp. Ga bry el -

czyk. – Jest i dru ga stro na me da lu. Im wię cej

mó wi my o za gro że niach, im wyż sza jest

świa do mość oby wa te li, to, mi mo spad ku

licz by zda rzeń, w ba da niach opi nii pu blicz -

nej no tu je my spa dek po czu cia bez pie czeń -

stwa wśród miesz kań ców.

ALEK SAN DRA WZO REK
zdj. An drzej Mi tu ra

20-23.05:Layout 6  4/18/12  8:25 AM  Page 23



POLICYJNY PITAWAL Złodzieje kieszonkowi POLICJA 997       maj 2012 r.24

T ak za czy na się roz dział o zło dzie jach

kie szon ko wych, po cho dzą cy z ofi cjal -

ne go skryp tu wy da ne go w 1928 r.

– tylko do użyt ku we wnętrz ne go – dla

po ste run ko wych, słu cha czy Nor mal nej

Szko ły Fa cho wej dla Sze re go wych PP w Mo -

stach Wiel kich. Da lej jest rów nie cie ka wie.

JAK ROZ PO ZNAĆ DO LI NIA RZA?
Oczy wi ście ża den z nich nie ma wy pi sa nej

na czo le pro fe sji, więc na pierw szy rzut oka

nie jest to ta kie pro ste. No, chy ba że ukoń -

czy ło się przed wo jen ną aka de mię po li cyj ną

lub zgłę bi ło wspo mnia ny pod ręcz nik z za -

kre su służ by śled czej. Z nie go bo wiem do -

wie my się, że do li niarz – za wo do wiec po sia da
sta ran nie wy pie lę gno wa ne rę ce o wą skich dło -
niach i dłu gich pal cach. Nie nisz czy on ni gdy
rąk cięż ką pra cą fi zycz ną, na to miast przez od -
po wied nią gim na sty kę i sta łe sto so wa nie środ -
ków wy de li ka ca ją cych na skó rek (tłusz czów,
wa ze li ny, gli ce ry ny itp.), sta ra się osią gnąć jak
naj więk szą ich de li kat ność i gięt kość.

Z ko lej nych aka pi tów wy ni ka, że war to też

zwra cać uwa gę na pal ce osób wzbu dza ją cych

na sze po dej rze nie. Oka zu je się bo wiem, że

środ ko wy pa lec za wo do we go zło dzie ja kie szon -
ko we go jest rów ny pra wie co do dłu go ści z pal -
cem są sied nim, tj. wska zu ją cym i ser decz nym.
Ta ka bu do wa pal ców uła twia nie zmier nie ro -
bie nie tzw. no życ, któ re mi po słu gu ją się kie -
szon kow cy pod czas do ko ny wa nia kra dzie ży
(…).

Gdy jed nak na dal ma my wąt pli wo ści, czy

po dej rza ny osob nik jest rze czy wi ście ru ty -

no wym kie szon kow cem, trze ba zwró cić

bacz ną uwa gę na je go le wą rę kę. Po sia da ona
bo wiem te sa me wła ści wo ści, co pra wa. Kie -
szon ko wiec wie do sko na le, że czę sto nie bę dzie
mógł zbli żyć się do upa trzo nej ofia ry w ta ki

Z dziejów doliniarstwa
polskiego

Powierzchowność złodzieja kieszonkowego, zwanego u nas doliniarzem, jest zawsze do pewnego stopnia
charakterystyczna. Zdradza przeto uświadomionemu obserwatorowi z kim ma do czynienia. A więc osobnik taki

pozuje przede wszystkim na wielkiego poczciwca, ubiera się bardzo przyzwoicie, często nawet elegancko,
w każdym zaś razie stara się nie wyróżniać zaniedbanym wyglądem od otoczenia, bo to utrudniałoby, a nawet

uniemożliwiałoby mu „robotę”, polegającą na bezpośrednim ocieraniu się o ludzi.

spo sób, aby wy god nie i pew nie po słu gi wać się
pra wą rę ką, dla te go też gim na sty ku je obie rę ce
rów no cze śnie. Po nie waż zaś ta kie uro bie nie le -
wej rę ki jest bar dzo trud ne, wy ma ga wie le pra -
cy i nie zmier nej wy trwa ło ści, prze to nie na le ży
ni gdy lek ce wa żyć tej bar dzo waż nej ce chy cha -
rak te ry stycz nej, po nie waż ob ja śnia ona naj czę -
ściej zu peł nie pew nie z kim ma się do czy nie nia.

A w ogó le – pod kre śla ją au to rzy pod ręcz -

ni ka, za pew ne ofi ce ro wie śled czy

– każ dy po li cjant po wi nien za pa mię -

tać raz na za wsze, że praw dzi wy
zło dziej kie szon ko wy ni gdy nie no si ani
la ski, ani pa ra so la, ani rę ka wi czek.

Dla cze go? Bo wol ne rę ce to je go na -

rzę dzia pra cy.

MIEJ SCE PRA CY: 
TŁOK I CIŻ BA WIEL KA
Moż na śmia ło po wie dzieć, że do li -

niar stwo jest tak sta re, jak pie nią dze.

Od kie dy tyl ko lu dzie za czę li no sić

przy so bie sa kiew ki z mo ne ta mi, za -

wsze zna lazł się ktoś, kto chciał je so -

bie nie po strze że nie przy własz czyć.

Tak jest do dziś.

Śro do wi sko na tu ral ne fa chow ców

od kie szo nek to tłok i ciż ba wiel ka.

Tam się czu ją naj le piej i naj bez piecz -

niej, no i ma ją po le do po pi su. Dla-

te go miej scem ich prze stęp czej

ak tyw no ści za wsze by ły (i po zo sta ły)

gwar ne ba za ry, prze peł nio ne skle py,

urzę dy peł ne pe ten tów, środ ki ko -

mu ni ka cji pu blicz nej, a tak że róż ne go ro dza -

ju uro czy sto ści, np. msze ko ściel ne, po grze by,

im pre zy ma so we itp. 

W okre sie II RP po li cja śled cza kla sy fi ko -

wa ła do li nia rzy na trzy ka te go rie (w za leż no -

ści od miej sca ich dzia ła nia): kie szon kow cy

miej scy – krad ną cy na tar go wi skach, uli cach,

w skle pach itp.; kie szon kow cy po dró żu ją cy

– ope ro wa li w tram wa jach, po cią gach, au to -

bu sach; oraz „mar wi che rzy”, któ rych spe cjal -

no ścią by ło okra da nie „lep szej pu blicz no ści”

w te atrach, ban kach, przy ka sach ko le jo -

wych, wa go nach kla sy pierw szej. 

Nie za leż nie od swo jej spe cjal no ści kie -

szon kow cy naj czę ściej dzia ła li w kil ku oso bo -

wych ze spo łach, zwa nych „ra kie ta mi”. Każ da
„ra kie ta” ma swo ją „rącz kę”, „ko ni ka” i „świe -
cę” – wy ja śniał aspi rant PP Edward Gę go tek

na ła mach ty go dni ka „Na Po ste run ku”.

– „Rącz ka” jest naj waż niej szy, bo to mistrz,
któ ry bez po śred nio do ko nu je kra dzie ży, prze ci -
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na jąc upa trzo nej ofie rze kie szeń i wy cią ga jąc
port fel, ze ga rek, pa pie ro śni cę, sło wem, co się da.
Pra wą rę ką mi strza jest „ko nik”, któ ry znaj du -
je się za wsze obok „rącz ki” i na tych miast
po kra dzie ży od bie ra skra dzio ną rzecz i ulat nia
się z miej sca prze stęp stwa. Po zo sta li człon ko wie
„ra kie ty”, czy li „świe ce”, wy twa rza ją sztucz ny
tłok, za ga du ją upa trzo ną ofia rę, wsz czy na ją
kłót nię i w ten spo sób uła twia ją mi strzo wi ope -
ro wa nie ży let ką czy po pro stu ręką.

O in nym ty pie kie szon kow ca – „sa mot ni -

ka”, pra cu ją ce go w po je dyn kę, pi sał po ste run -

ko wy PP Piotr Fuks ze sto łecz ne go Urzę du

Śled cze go. Ope ru jąc kie szeń, po zo sta je on z re -
gu ły z ty łu okra da ne go i dla te go trud niej na nie -
go zwró cić uwa gę. Przy tym „sa mot nik” uni ka
za sad ni czo wcho dze nia i jeż dże nia tram wa jem
lub au to bu sem i kra dzie ży do ko nu je przy wsia -
da niu, co umoż li wia mu szyb kie od da le nie się
z miej sca kra dzie ży al bo po zo sta nie na miej scu,
pod czas gdy tram waj, ja ko bez wied ny i na tu ral -
ny sprzy mie rze niec zło dzie ja, uwo zi ofia rę kra -
dzie ży. „Sa mot nik” jest naj nie bez piecz niej szym
ty pem kie szon kow ca i zwal cza nie go na po ty ka
na wiel kie trud no ści oraz wy ma ga du że go do -
świad cze nia i szyb kiej orien ta cji.

TRZA LE PI PIL NO WAĆ ZŁO DZIE JI
Źró dła mil czą, któ ry to z przed wo jen nych do -

li nia rzy wy ka zał się szczy tem bez czel no ści

i aro gan cji, się ga jąc rę ką do tyl nej kie sze ni

spodni sa me go mi ni stra spraw we wnętrz nych

ge ne ra ła Fe li cja na Sła wo ja Skład kow skie go.

Sta ło się to w kwiet niu 1935 r. przed ko ścio -

łem gar ni zo no wym w War sza wie, pod czas

uro czy sto ści po grze bo wych ge ne ra ła Da nie la

Ko na rzew skie go. Mi ni ster Skład kow ski opi -

sał to wy da rze nie w swo jej książ ce „Kwia -

tusz ki ad mi ni stra cyj ne i in ne”: Gdy ko le dzy
wy no si li trum nę i zna la złem się na pla cu
przed ko ścio łem, tłum lu dzi rzu cił się w kie run -
ku prze zna czo nej na zwło ki la we ty, zo sta łem
po pchnię ty i po czu łem ja kieś nie sko or dy no wa ne
do tknię cia na ple cach. Na le ża łem jed nak jesz -
cze wte dy do lu dzi duf nych w swą by strość, poza
tym by łem w płasz czu, nie po my śla łem więc
nawet o zło dzie jach kie szon ko wych.

Do pie ro w swo im ga bi ne cie szef re sor tu si -

ło we go za uwa żył, prze cię tą tyl ną kie szeń

i brak port fe la. Po sta wił na no gi ca łą po li cję,

agen tów i kon fi den tów, nic to jed nak nie da -

ło. Do ku men ty i pie nią dze pa na mi ni stra

prze pa dły jak ka mień w wo dę. Urząd Śled czy

się gnął więc po nie kon wen cjo nal ne środ ki,

wy sy ła jąc emi sa riu sza do „Ta ty -Ta siem ki”

(Łu ka sza Sie miąt kow skie go), by łe go bo jów -

ka rza PPS, nie kwe stio no wa ne go wów czas

sze fa war szaw skich zło dziei ze słyn ne go wol -

skie go Ker ce la ka. Sie miąt kow ski od wie dził

mi ni stra, wy słu chał je go żali i obie cał po moc

w od zy ska niu utra co nej wła sno ści. Nie gwa -

ran to wał tyl ko zwro tu pie nię dzy.

Po dwóch dniach skó rza ny port fel mi ni stra

od nie sio no do gma chu MSW. Wszyst kie do -

ku men ty by ły w kom ple cie, ale go tów ka

znik nę ła. Do łą czo no na to miast kar tecz kę

z iro nicz nym pod pi sem ja kie goś – ma ło bie -

głe go w or to gra fii – sto łecz ne go do li nia rza:

Pa nie mi ni strze trza le pi pil no wać zło dzie ji.
Zna ny z po czu cia hu mo ru mi ni ster

Skład kow ski pew nie się tyl ko uśmiech nął

z ta kiej po ra dy. Wie dział do sko na le, że ani

sa mym roz ka zem, ani za rzą dze niem nie po -

pra wi sta nu bez pie czeń stwa w Pol sce. Za -

gro że nie prze stęp czo ścią w II RP by ło

bo wiem bar dzo po waż ne i wy ni ka ło – zda -

niem kry mi no lo ga prof. Le ona Ra dzi no wi -

cza – z kry zy su na szej po li ty ki kry mi nal nej,

któ re go symp to ma mi by ła m.in. wzra sta ją -

ca licz ba mło dych prze stęp ców, du ża bez -

kar ność, nie wła ści we me to dy po stę po wa nia

kar ne go oraz zbyt ni ski stan eta to wy po li -

cyj nej for ma cji. To z ko lei mia ło wpływ

na jej sku tecz ność dzia ła nia. We dług ob li -

czeń prof. Ra dzi no wi cza, w la tach 30. po -

zo sta wa ło u nas nie uka ra nych 29 proc.

spraw ców za bójstw, 54 proc. – roz bo jów,

70 proc. – oszustw i 78 proc. spraw ców kra -

dzie ży. Jak wy ni ka z da nych sta ty stycz nych,

prze stęp czość w Pol sce mia ła wów czas cha -

rak ter wy bit nie eko no micz ny. Do mi no wa -

ły kra dzie że mie nia w róż nych od mia nach,

sta no wiąc oko ło trzech czwar tych ogó łu po -

peł nio nych prze stępstw.

„WALGODESKO”, FLINT
I „GWIAZDA” 
Zło dzie je kie szon ko wi w II RP mie li się

zupełnie do brze. Wśród fe raj ny cie szy li się

nie ma łym pre sti żem, pie nię dzy im nie bra -

ko wa ło i na wet w ra zie wpad ki nie gro zi ły im

wie lo let nie wy ro ki. Nic więc dziw ne go, że

dzia ła ją ce przed woj ną zło dziej skie szko ły

kształ cą ce kie szon kow ców: war szaw ska,

lwow ska, ra dom ska, kie lec ka, na brak kan dy -

da tów do za wo du do li nia rza nie na rze ka ły.

Przyj mo wa no do nich – po do kład nej se lek -

cji – już sze ścio lat ków, za pew nia jąc im wła -

ści wą ścież kę edu ka cyj ną. Każ dy uczeń

otrzy my wał do świad czo ne go opie ku na, u bo -

ku któ re go ter mi no wał na wet kil ka na ście lat.

Trud no stwier dzić, ilu ich by ło na praw dę, nie

wszy scy fi gu ro wa li w po li cyj nych kar to te -

kach. W przed wo jen nej pra sie i współ cze -

snych pi ta wa lach prze wi ja się wie le na zwisk

i pseu do ni mów ro dzi mych do li nia rzy wraz

z opi sa mi ich nie co dzien nych wy czy nów. 

W ro ku 1933, na przy kład, „kró lem do li nia -

rzy” okrzyk nię to Jó ze fa vel Jo ska Flin ta. Sto

ra zy no to wa ny był w kar to te kach po li cyj nych,

ale ni gdy nie zła pa no go za rę kę. Sła wę zy skał

za kra dzie że me to dą zza pierw sze go par ka nu,

czy li wyj mo wa nie port fe li z we wnętrz nej kie -

sze ni ma ry nar ki. W ta ki wła śnie spo sób po -

zba wił do ku men tów i pie nię dzy m.in. cze -

cho sło wac kie go dy plo ma tę dr. Haj ka. Sta ło

się to 4 wrze śnia 1933 r. w prze dzia le po cią -

gu od jeż dża ją ce go z Dwor ca Głów ne go

w War sza wie do Pra gi. Pol skie zło te i cze skie

ko ro ny Flint za trzy mał dla sie bie, wszyst kie

do ku men ty ode słał do am ba sa dy. Te go wy -

ma gał zło dziej ski ho nor.

Mię dzy na ro do wą sła wę zy skał też Je rzy

Maj chrow ski, war szaw ski do li niarz, któ ry

swo ją ka rie rę roz po czął w 1926 r. w sto łecz -

nych tram wa jach, a póź niej prze rzu cił się

na po cią gi da le ko bież ne. Zna ły go do brze po -

li cje w Ber li nie i Wied niu, gdzie przez ponad

10 lat z po wo dze niem nie tyl ko kro ił skó rę
w kuch ni, czy li kradł port fe le z tyl nych kie -

sze ni spodni, ale rów nież spraw dzał się

w kra dzie żach zza dru gie go par ka nu. To już

był praw dzi wy zło dziej ski maj stersz tyk, wy -

ma ga ją cy od kie szon kow ca do sta nia się aż

do we wnętrz nej kie sze ni ka mi zel ki.

Do hi sto rii pol skie go do li niar stwa prze szli

też Sta ni sław Sig mund, Ka rol Przy jem ski,

Fe lek Zdan kie wicz, Ste fan Fer ka, Fer dy nand

Bia ły, Mo ryc Schaj be, Graj zel man, Abram ps.

Parch, a tak że „Gwiaz da”, „Cho dzik”, „Wal -

go de sko” i wie lu, wie lu in nych. Sta li się

sław ni nie tyl ko z po wo du swych pre sti di gi -

ta tor skich ta len tów, ale rów nież dzię ki prze -

strze ga niu za sad zło dziej skie go ko dek su

ho no ro we go.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
rysunki Milewski S.: Szemrane towarzystwo

niegdysiejszej Warszawy. Iskry 2009
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Mercedesy sprintery 316 CDI powoli zastępują
wysłużone volkswageny T4. Dzieli je dekada, 
a jak oceniają je użytkownicy? 

Za py ta li śmy o to po li cjan tów z Od dzia łów Pre wen cji Po li cji w War -

sza wie i w Kra ko wie.

WIEL KOŚĆ MA ZNA CZE NIE
Róż ni ca, któ ra od ra zu rzu ca się w oczy, to wiel kość. I jak się oka za ło, był

to pa ra metr naj czę ściej oma wia ny i oce nia ny przez po li cjan tów. Oce nia ny

zresz tą róż nie, w za leż no ści od sy tu acji i punk tu sie dze nia. Mer ce de sy są

du żo więk sze i to w każ dą stro nę. Utrud nia to ma new ro wa nie w cia snych

TYLKO SŁUŻBA Policyjna flota – mercedes sprinter 316 CDI POLICJA 997       maj 2012 r.26

DA NE TECH NICZ NE 

pojemność silnika – 2143 cm³
moc nominalna [KM/kW] (obr./min) – 163/120 (3800)
nominalny moment obrotowy Nm – 360/1400–2400 obr./min
skrzynia biegów – 6-biegowa, manualna
średnica zawracania – 13,6 m
długość/szerokość/wysokość: 5910 mm/2426 mm/2820 mm

Du˝y mo˝Du˝y mo˝
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ulicz kach, na co zwra ca ją uwa gę pra wie wszy scy roz mów cy – kie row cy. Po -

ma ga ją czuj ni ki co fa nia i du że lu ster ka wstecz ne. Zda rza ją się jed nak i ta -

kie sy tu acje, w któ rych, by móc bez piecz nie włą czyć się do ru chu, co fa jąc,

nie zbęd na jest po moc oso by sto ją cej na ze wnątrz sa mo cho du. Wy so kość

au ta, po nad 2,8 m, nie po zwa la wje chać wszę dzie, gdzie jest to po trzeb ne,

na co zwra ca ją uwa gę po li cjan ci z Kra ko wa. We dług nich na wą skich uli cach

nie naj lep szym roz wią za niem są świa tła kie run kow ska zów w bocz nych lu -

ster kach. Jed nak, mi mo du żych ga ba ry tów, sa mo chód jest bar dzo zwrot ny.

KOM FORT UŻYT KOW NI KÓW 
Więk sze ga ba ry ty to rów nież bar dziej prze stron ne wnę trze. W prze -

dzia le pa sa żer skim swo bod nie mo że stać wy so ka oso ba. Czte ry fo te -

le z sze ściu są za mon to wa ne ty łem do kie run ku jaz dy. Dwa z nich to

ostat ni rząd, któ ry jest na ty le bli sko wej ścia, że wy żsi po li cjan ci sie -

dząc, do ty ka ją ko la na mi drzwi. Po li cjan ci zwra ca ją uwa gę na brak

uchwy tów do trzy ma nia się w cza sie jaz dy. Drzwi w sprin te rze są 

du że – za rów no od su wa ne po bo kach, jak i otwie ra ne z ty łu – po ma -

ga ją w szyb kim wy sia da niu. Pod świe tla ne stop nie i wy star cza ją ce

oświe tle nie wnę trza to do dat ko wy plus. Ra dio wóz ma za mon to wa ne

ogrze wa nie po sto jo we, bar dzo przy dat ne zi mą. Prze wie trza nie wnę -

trza tak że jest na do brym po zio mie. 

Po li cjan ci nie mie li za strze żeń do ka bi ny kie row cy. Wy so ko

umiesz czo ny, wy god ny fo tel, do bra wi docz ność, no wo cze sne roz wią -

za nia – układ prze ciw po śli zgo wy i czuj ni ki co fa nia, licz ne schow ki,

to naj czę ściej chwa lo ne ele men ty. Sa mo chód zo stał wy po sa żo ny

w ra dio, z cze go są za do wo le ni użyt kow ni cy, głów nie w cza sie dłu gich

prze jaz dów. 

ZA BU DO WA SPE CJA LI STYCZ NA
W środ ku mer ce de sa mu si się zmie ścić osiem sztuk wy po sa że nia

spe cjal ne go (PZ). Nie ste ty, nie moż na uło żyć go tak, by by ło przej -

ście mię dzy fo te la mi. Po li cjan ci z Kra ko wa uwa ża ją, że po mysł, by

dru ży na w ra dio wo zie ubie ra ła się w PZ (szcze gól nie no we go wzo ru)

nie spraw dza się. Tak jak do tych czas po li cjan ci mu szą ubie rać się

na ze wnątrz po jaz du. 

Na li stę man ka men tów tej czę ści sa mo cho du wpi sać trze ba rów -

nież brak miej sca na więk szość przy łbic. In ne mi nu sy to: brak

wstecz ne go lu ster ka do ob ser wa cji prze dzia łu pa sa żer skie go i brak

ocie ple nia da chu. W zi mie, przy włą czo nym ogrze wa niu po sto jo wym,

cie płe po wie trze skra pla się na nim, po czym wo da prze cie ka przez

szcze li ny w pod su fit ce. Wo da prze są cza się rów nież przez źle t
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uszczel nio ne mo co wa nia lamp bły sko wych

z przo du. Dol na część okra to wa nia przed nie go

nie ma moż li wo ści za blo ko wa nia w po zy cji otwar -

tej i w cza sie jaz dy po nie rów no ściach nie jest

sta bil na. Kie row cy skar żą się na brak moż li wo ści

odłą cze nia tyl nych świa teł bły sko wych. Wszy scy,

po za pro wa dzą cym ko lum nę, są ośle pia ni świa -

tła mi mi ga ją cy mi na tyl nych drzwiach sa mo -

cho du po prze dza ją ce go. Bra ku je mo co wa nia mi -

kro fo nu ra dio sta cji. 

Te raz o za le tach. Po li cjan ci chwa lą uchwy ty

na pał ki, tar cze, gaz i broń gład ko lu fo wą. Prze wi -

dzia no też miej sce na kra ty do za bez pie cze nia okien fur go nu. 

Za dba no o bez pie czeń stwo. W wy po sa że niu są trzy ga śni ce, koc 

ga śni czy, młot ki do wy bi ja nia szyb z prze ci na cza mi do pa sów, dwie 

ap tecz ki oraz szy ber dach do ewa ku acji. 

SIL NIK I PRO WA DZE NIE
Zda niem po li cjan tów mer ce des jest ła twy w pro wa dze niu, ale po nie -

waż jest sa mo cho dem tyl no na pę do wym, w trud nych wa run kach at -

mos fe rycz nych wy ma ga od kie row cy

więk szych umie jęt no ści. Rama no śna, na -

pęd, sil nik i tym sa mym śro dek cięż ko ści

jest umiesz czo ny ni sko. Po ko ny wa nie za -

krę tów, na wet tych ostrzej szych, mi mo wy -

so ko ści nie jest pro ble mem. Te po ja wia ją

się przy bocz nym wie trze, kie dy mo że ko -

ły sać au tem, co też zda rza się przy pręd -

ko ści po wy żej 120 km/h. Sil nik do brze

ra dzi so bie z tak du żym po jaz -

dem, tyl ko nie któ rzy ma ją uwa -

gi do cięż ko pra cu ją cej skrzy ni

bie gów. W wy po sa że niu są dwa

aku mu la to ry. Je den do sil ni ka,

dru gi do po zo sta łe go wy po sa że -

nia po jaz du, ta kie go jak np. sy -

gna li za cja świetl na. Bar dzo

przydaje się cen tral ny za mek,

szcze gól nie przy in ter wen cjach,

a cał ko wi cie zbęd ny jest – jak

mó wią użyt kow ni cy – hak do cią gnię cia przy cze py.

OCE NA
Mer ce des jest sa mo cho dem w Po li cji no wym, więc więk szość ocen

nie jest jesz cze ugrun to wa na. Sil ne są przy zwy cza je nia wy nie sio ne

z volks wa ge nów, co też rzu tu je na opi nie o sprin te rze. Wszyst ko to

spra wia, że oce ny są roz bież ne. Z prze pro wa dzo nych z użyt kow ni ka -

mi roz mów wy ni ka jed nak, że li sta za let jest mi mo wszyst ko nie co

dłuż sza od li sty wad.

KRZYSZ TOF CHRZA NOW SKI
KLAU DIUSZ KRYCZ KA

zdj. Krzysz tof Chrza now ski
(galeria zdjęć radiowozu mercedes sprinter 316 CDI na www.gazeta.policja.pl)
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Od dział Pre wen cji Po li cji
w War sza wie

l l l l l

l l l l

Od dział Pre wen cji Po li cji
w Kra ko wie

l l l 

l l l l

skala ocen od 1 do 6

od lewej: post. Er nest Przy byl ski
i sierż. Wik tor Mosz czyń ski

od lewej: sierż. Ry szard 
Kraw czyk i sierż. Nor bert Kan der

od lewej: mł. asp. Andrzej
Zubel i sierż. Tobiasz Pamuła

od lewej: sierż. Ma riusz Ryb ski 
i mł. asp. Sła wo mir Ka det

w

w

Brak przejścia po zapakowaniu
8 sztuk PZ

Policjanci w pełnym wyposażeniu specjalnym

W ostatnim rzędzie mało miejsca dla
długonogich

Oce na mercedesa
sprintera 316 CDI

Kabinę kierowcy oceniano najwyżej

Wskaźnik cofania
w lusterkach: 
tak,
kierunkowskazy:
nie
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REAKCJE

Apel z do łu
Z nie do wie rza niem prze -

czy ta łem w ostat nim nu me rze
mie sięcz ni ka PO LI CJA 997
ar ty kuł do ty czą cy pla nów
zmia ny umun du ro wa nia wyj -
ścio we go, któ re we dług wstęp nych sza cun ków
ma ją kosz to wać po nad 140 mi lio nów zło tych.
Roz ma wia łem z wie lo ma po li cjan ta mi na ten
te mat i nie zna la złem ni ko go, kto nie był by
zbul wer so wa ny tym po my słem. Chciał bym za -
uwa żyć, że do dzi siaj nie jest za koń czo ny pro -
ces wy mia ny umun du ro wa nia służ bo we go (co
by ło po trzeb ne i uza sad nio ne) – znacz na część
po li cjan tów nie ma no we go kom plet ne go umun -
du ro wa nia. Z in for ma cji do cie ra ją cych do po li -
cjan tów oraz z ob ser wa cji ak tu al nej sy tu acji
wie my, że nie ma środ ków na ar ty ku ły biu ro we,
sprzęt kom pu te ro wy, tu sze i to ne ry do dru ka rek.
Po li cjan ci za wła sne pie nią dze mu szą ku po wać
dłu go pi sy, klej i in ne pro za icz ne rze czy, bez któ -
rych nie da się nor mal nie pra co wać. Znacz -
na część użyt ko wa ne go sprzę tu jest zu ży ta,
prze sta rza ła. Ra dio wo zy są my te tak rzad ko, że
wstyd ni mi jeź dzić, nie ma środ ków na środ ki
czy sto ści i pie lę gna cji ra dio wo zów, w któ rych
po li cjan ci peł nią co dzien ną służ bę. Pro ble my
moż na by wy li czać jesz cze dłu go i nie wy ni ka -
ją one z nie wła ści wej go spo dar ki na szcze blu
po wia tu czy też wo je wódz twa (bo pro gra my
oszczęd no ścio we są wdro żo ne i re ali zo wa ne)
– pro ble my wy ni ka ją po pro stu z nie wy star cza -
ją cej ilo ści środ ków na „rze czów kę”. Śmiem
więc twier dzić, ze wy da wa nie w tej sy tu acji mi -
lio nów zło tych na no we mun du ry wyj ścio we
(czy li uży wa ne od świę ta przez po li cjan tów li -
nio wych, a nie co czę ściej przez po li cjan tów sta -
no wisk kie row ni czych) jest mar no traw stwem
i dzia ła niem skraj nie szko dli wym. Po za tym
mo im zda niem, ale my ślę, że wie lu po li cjan tów
my śli po dob nie, obec nie obo wią zu ją ce umun du -
ro wa nie wyj ścio we jest do bre, es te tycz ne i w zu -
peł no ści wy star cza ją ce. Umun du ro wa nie to jest
do brze od bie ra ne i chwa lo ne za gra ni cą i w kra -
ju. Pro szę więc o prze ka za nie choć te go gło su
do osób de cy du ją cych. Mo że się nu dzą, mo że
jest ich zbyt wie lu w biu rze lo gi sty ki i usi łu ją
uza sad nić ko niecz ność ist nie nia ich sta no wisk.
Mo gę tyl ko prze ka zać „apel z do łu” – daj cie
nam środ ki do pra cy, a po tem my śl cie o no wych
mun du rach.

Imię i na zwi sko do wia do mo ści re dak cji 

Norwegia
partnerem
polskiej Policji
w walce z przestępczością

Z koń cem kwiet nia 2012 r. zo sta ła za koń czo na re ali za cja

pro jek tu Ko men dy Głów nej Po li cji pn. Wzmoc nie nie służb
ope ra cyj nych Po li cji od po wie dzial nych za zwal cza nie prze -

stęp czo ści zor ga ni zo wa nej i ko rup cji, do fi nan so wa ne go ze środ -

ków Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so we go (wzmian ka

o pro jek cie w nr. 69 „Po li cji 997” z grud nia 2010 r. pt. „Wzmoc -

nie nie służb ope ra cyj nych Po li cji”).

Przed mio tem pro jek tu był za kup po jaz dów ob ser wa cyj nych,

sprzę tu do ra dio na mie rza nia, prze szko le nie jed no stek ob ser -

wa cyj nych oraz prze pro wa dze nie trans gra nicz nych ćwi czeń

w ob ser wa cji na te re nie Pol ski, Li twy i Nie miec. Efek tem

udzie lo nej po mo cy po win no być zwięk sze nie sku tecz no ści pol -

skiej Po li cji, prze kła da ją ce się na wzrost po czu cia bez pie czeń -

stwa oby wa te li na sze go pań stwa.

Koń co wa fa za pro jek tu – prze pro wa dze nie ćwi czeń trans gra -

nicz nych przy wy ko rzy sta niu za ku pio ne go sprzę tu – mia ła

miej sce w dniach 19–21 mar ca 2012 r. i, zda niem mię dzy na ro -

do we go gre mium uczest ni czą ce go w pod su mo wa niu ćwi czeń,

za koń czy ła się suk ce sem i po twier dzi ła sku tecz ność pod ję tych

dzia łań.

3 kwiet nia 2012 r. od by ła się kon fe ren cja pod su mo wu ją ca

pro jekt. Go spo da rzem spo tka nia był nad in spek tor An drzej Ro -

ki ta, za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji, za pro szo ny mi go -

ść mi zaś – JE am ba sa dor Kró le stwa Nor we gii w Polsce Enok

Ny ga ard, przed sta wi cie le in sty tu cji nad zo ru ją cych pro gram

z Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych, Mi ni ster stwa Roz wo ju

Re gio nal ne go oraz Wła dzy Wdra ża ją cej Pro gra my Eu ro pej skie.

Ko men dant Ro ki ta pod kre ślił wa gę wspar cia środ ków nor we -

skich dla wy po sa że nia pol skiej Po li cji, skut ku ją ce go po pra wą

jej zdol no ści ope ra cyj nych przy zwal cza niu prze stęp czo ści zor -

ga ni zo wa nej, oraz stwier dził, że war to ścią do da ną by ło na wią -

za nie współ pra cy ro bo czej z po li cją nor we ską.

Pro jekt PL0427 o war to ści 3,9 mln eu ro (w tym do fi nan so wa -

nie: 3,4 mln eu ro) był jed nym spo śród 12 pro jek tów re ali zo wa -

nych przez pol ską Po li cję w ra mach I edy cji NMF o łącz nej

war to ści oko ło 50 mln eu ro (w tym do fi nan so wa nie: 41,5 mln

eu ro) i jed no cze śnie jed nym z 7 re ali zo wa nych przez Ko men -

dę Głów ną Po li cji – o czym wspo mniał Zbi gniew Nycz, za stęp -

ca dy rek to ra Biu ra Fi nan sów KGP.

Przed sta wi cie le Biu ra Kry mi nal ne go KGP stwier dzi li, że

prze pro wa dzo ne ćwi cze nia z wy ko rzy sta niem za ku pio ne go

sprzę tu do wio dły traf no ści wy bo ru sprzę tu oraz je go przy dat no -

ści dla na szej for ma cji.

Am ba sa dor Enok Ny ga ard, za do wo lo ny z owoc nej współ pra cy

mię dzy po li cja mi Pol ski i Nor we gii, wy ra ził na dzie ję, że kon -

tak ty na wią za ne przy I edy cji NMF bę dą pro cen to wać sku tecz -

ną współ pra cą mię dzy służ ba mi po li cyj ny mi w przy szło ści.

oprac. Wy dział Fun du szy Po mo co wych BF KGP
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A sp. Ja cek Ko nic ki jest pierw szym funk cjo na riu -

szem Po li cji, któ ry ofi cjal nie zo stał po wo ła ny

do spo łecz nej funk cji du chow ne go. Jest jed no cze -

śnie dusz pa ste rzem Po li cji i służb mun du ro wych Ko -

ścio ła Chry stu so we go w Rze czy po spo li tej Pol skiej. 

ZWY CIĘZ CA
– Ja cek jest dla mnie przy kła dem zwy cię stwa nad grze -

chem – po wie dział na uro czy sto ści or dy na cji An drzej Ba -

jeń ski, pre zbi ter na czel ny Ko ścio ła Chry stu so we go w RP

– nad by le ja ko ścią, nad tym wszyst kim, co na le ży do ka te -

go rii rze czy ciem nych, przy krych, złych, bez na dziej nych. 

– Do tych wszyst kich słów, któ re tu taj pa dły, chcę do -

ło żyć tak że mo je świa dec two – zwró cił się do ze bra nych

gen. dyw. Bo gu sław Pacek, rad ca mi ni stra obro ny na ro do -

wej, w la tach 2003–2006 ko men dant głów ny Żan dar me rii

Woj sko wej. – Gdy po zna łem Jac ka w latach 90., był już

czło wie kiem zwy cięz cą. Sze rzył wśród mo ich pod wład -

nych, mło dych prze cież lu dzi, spra gnio nych ucie chy, swo -

bo dy, cza sem al ko ho lu, cza sa mi prze sad nej roz ryw ki sło wo

praw dy. Przy spa rza ło mu to wte dy wie lu kło po tów. Ja cek,

sto ją cy na sa mym do le dra bi ny żoł nier skiej w jed no st ce,

gdzie by łem do wód cą, był czło wie kiem ogrom nej od wa gi.

Nie wa hał się mó wić na wet swo im prze ło żo nym, ofi ce -

rom, o tym, że po stą pi li źle. 

Sło wa uzna nia i gra tu la cje zło żył tak że płk Igor Sa wic -

ki, prze wod ni czą cy Za rzą du Chrze ści jań skie go Sto wa rzy -

sze nia Woj sko we go „Kor ne liusz”, w któ rym Ja cek Ko nic ki

jest człon kiem za rzą du i ko or dy na to rem ds. służb po li cyj -

nych.

BY ŁEM CHU LI GA NEM 
Dro ga ży cia po li cjan ta du chow ne go za czę ła się 36 lat

te mu. 

– Wie lo krot nie ma ły Ja cek i je go brat mu sie li ucie kać

w pi ża mach z do mu przed oj cem al ko ho li kiem – opo -

wia dał swo ją dro gę ży cia w war szaw skiej ka pli cy.

– Chłop cy wzy wa ją tak że mi li cjan tów, któ rzy za bie ra ją

oj ca do izby wy trzeź wień. Na sto let ni Ja cek, choć obie -

cu je so bie, że ni gdy nie bę dzie ta ki jak oj ciec, sam

w wie ku 15 lat za czy na nad uży wać al ko ho lu, któ ry po -

zor nie i na chwi lę da je mu ode rwa nie od dra ma tu ro -

dzin ne go i po wierz chow ną ak cep ta cję ko le gów.

Za czy na tre no wać ju do, póź niej trój bój si ło wy, że by

udo wod nić wszyst kim, że jest twar dzie lem, a nie chło -

pacz kiem z pa to lo gicz nej ro dzi ny. 

Prze łom na stą pił w kla sie ma tu ral nej. 

– Ko le ga dał mi Bi blię – wspo mi na dziś po li cjant.

– Wcze śniej też miał pro ble my z al ko ho lem, ale ostat -

nio ja koś po zy tyw nie się zmie nił. Od je chał chło pak

– po my śla łem. Za czą łem jed nak tę Bi blię czy tać, choć

na po cząt ku nie wie le z niej ro zu mia łem. Ra zem po szli -
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Jestem
człowiekiem
misji
Gdy w latach 90. po raz pierwszy zdawał do Policji,
komisja odrzuciła go za przekonania. Po kilku latach te
same przekonania dały mu maksymalną liczbę punktów
na rozmowie kwalifikacyjnej. Dziś mówi, że musiał być w tym palec boży. 15 kwietnia br. został ordynowany
na pastora jednego z wyznań ewangelikalnych w Polsce.

Asp. Jacek Konicki jest
pierwszym w Polsce
funkcjonariuszem, który
został duchownym

Ordynacja policjanta.
Od lewej stoją: pastor
Marek Sobotka,
przewodniczący ChSW
„Korneliusz” płk Igor
Sawicki, prezbiter
naczelny (biskup)
Kościoła
Chrystusowego w RP
Andrzej Bajeński,
generalny sekretarz
Aliansu
Ewangelicznego pastor

Zbigniew Tarkowski 
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śmy na chrze ści jań skie spo tka nie, na któ rym by ła mo -

dli twa o prze mia nę, na wró ce nie. Usły sza łem sło wa „Ja

je stem Dro gą, Praw dą i Ży ciem”. Nikt wcze śniej mi nie

po wie dział, kim tak na praw dę jest Je zus. I zro bi łem

wte dy eks pe ry ment. Po my śla łem – co mi szko dzi?

Po raz pierw szy mo dli łem się wte dy do Pa na Bo ga wła -

sny mi sło wa mi „Je że li fak tycz nie je steś ży wy, je że li Ty

w Je zu sie Chry stu sie przy sze dłeś do czło wie ka, to

przyjdź tak że do mo je go ży cia, zmień je, na daj mu nowy

kie ru nek. Otwie ram swo je ser ce, przyjdź, po sprzą taj, bo

ja sam nie umiem”. I Je zus przy szedł. To by ło mo je na -

wró ce nie. 

Ja cek Ko nic ki nie chciał te go prze ży cia za trzy mać

tylko dla sie bie. Gło si je od wie lu lat. 

– Pierw sza rzecz, z ja ką mu sia łem się upo rać, to prze -

ba cze nie oj cu – opo wia da. – Nie by ło ła two. Cza sa mi

pro ściej jest na ło żyć ma skę, za twar dzić ser ce, ty le że to

za mknię te ko ło. Czło wiek nie jest wol ny, ży je w klat ce

nie prze ba cze nia. W koń cu wy ba czy łem oj cu, lu dziom

i sa me mu so bie. Ba! Po czu łem mi łość do nie go. Wcze -

śniej ża den ani psy cho log, ani psy chia tra nie mo gli so -

bie z tym u mnie po ra dzić. Oj ciec zmarł trzy la ta te mu. 

DO ŻAN DAR ME RII NA OCHOT NI KA 
Przy szły po li cjant zgło sił się na ochot ni ka do woj ska

i tra fił do Żan dar me rii Woj sko wej. Chciał co praw da od -

ro bić służ bę w Od dzia łach Pre wen cji Po li cji, ale nie było

miejsc. 

Ja cek Ko nic ki był w ŻW do wód cą pa tro lu kon wo ju ją -

ce go nie bez piecz nych prze stęp ców, współ pra co wał też

z po li cjan ta mi. Na zy wa no go „Pa stor”, bo żoł nie rzom

roz da wał Bi blię. 

W żan dar me rii, z po wo dów per so nal nych, bez kom -

pro mi so wej wal ki z „fa lą”, nie mógł zo stać. Po sta no wił

spró bo wać w Po li cji. Ko mi sja od rzu ci ła go jed nak z uwa -

gi na „ra dy kal ne po glą dy re li gĳ ne”. Już wte dy był czyn -

nym człon kiem wspól no ty chrze ści jań skiej. W ko ście le

spo tkał żo nę Ka ta rzy nę, z któ rą ma te raz trój kę dzie ci:

Tym ka, Jasia i Ali cję. 

WIĘ ZIEN NA MI SJA 
– Nie zra zi łem się nie po wo dze niem przy star cie do Po -

li cji, szu ka łem pra cy w cy wi lu – wy ja śnia asp. Ko nic ki.

– Dzia ła łem w mo im Ko ście le, naj pierw zaj mo wa łem się

opra wą mu zycz ną, po tem za czą łem staż przy go to wu ją -

cy do zo sta nia du chow nym. 

Czę ścią sta żu by ła po słu ga w wię zie niach. 

– W wię zie niu za czą łem od róż niać czyn od czło wie ka

– mó wi. – Nie uspra wie dli wiam te go, jak po stę po wa li

osa dze ni, ale ina czej na nich pa trzę. Tam zro zu mia łem

też, z czym mu si bo ry kać się na co dzień po li cjant. Zre -

zy gno wa łem ze sta żu w ko ście le. Je stem czło wie kiem

mi sji i po sta no wi łem iść tam, gdzie w świe cie jest ko cioł

i pró bo wać tro chę tam po ukła dać. Zno wu wy bra łem Po -

li cję. Do wię zie nia czę sto jed nak wra ca łem z kazaniami. 

SŁU ŻYĆ CA ŁYM SER CEM 
– Dla cze go Po li cja? – asp. Ko nic ki nie za sta na wia się

dłu go. – Wcze śniej prze sze dłem te sty kwa li fi ka cyj ne

do Biu ra Ochro ny Rzą du, do stra ży po żar nej, do stra ży

miej skiej, ale cią gnę ła mnie Po li cja. To je dy na służ ba,

w któ rej jest jak na woj nie, choć do oko ła pa nu je po kój. 

Jesz cze na kur sie w Cen trum Szko le nia Po li cji w Le -

gio no wie zor ga ni zo wał kon cert ze spo łu roc ko we go Eu -

an ge lion, któ re go był współ za ło ży cie lem i z któ rym

na grał dwie pły ty. La tem 2012 r. weź mie udział w po że -

gnal nej tra sie kon cer to wej, gdyż obo wiąz ki nie po zwo -

lą mu już na czę ste gra nie. 

Po kur sie tra fił do ko mi sa ria tu na war szaw skim Ur sy -

no wie. Jeź dził w pa tro lu, był dziel ni co wym, po moc ni -

kiem dy żur ne go. Te raz jest re fe ren tem ds. wy kro czeń. 

– Jak już do cze goś się za bie ram, to chcę zo sta wić

trwa ły, po zy tyw ny ślad – wy ja śnia du chow ny. – To ozna -

cza, że chcę to ro bić ca łym ser cem, czy li do brze. 

Ja cek Ko nic ki przez zna jo mych pa sto rów z róż nych

ko ścio łów ewan ge li kal nych za czął szu kać in nych po li -

cjan tów, któ rzy są w nich ak tyw ni. Zna lazł kil ku dzie -

się ciu. Te raz co ro ku sta ra ją się or ga ni zo wać zjaz dy,

w pla nach jest po wo ła nie Chrze ści jań skie go Sto wa rzy -

sze nia Po li cyj ne go. Obec nie dzia ła ją w ra mach ChSW

„Kor ne liusz”. 

O or dy na cji Jac ka Ko nic kie go po wia do mie ni byli

zgod nie z art. 63 usta wy o Po li cji je go prze ło że ni. 

Po li cjant za mie rza dusz pa ster stwem zaj mo wać się 

w ra mach wo lon ta ria tu. Jest to pierw szy przy pa dek, 

że czyn ny funk cjo na riusz bę dzie mógł cho dzić w ko lo -

rat ce. 

– Czy ma my do czy nie nia z no wym mo de lem po wo -

ły wa nia na ka pe la nów? – za sta na wia się Ta de usz Ko nik,

du chow ny Ko ścio ła ewan ge lic ko -au gs bur skie go, któ ry

od 12 lat jest eta to wym ka pe la nem Po li cji. – Nie są dzę,

aby mo gło być to pod ję te w prze strze ni wie lu ko ścio -

łów. Tu aku rat tak się zło ży ło, że po li cjant jest ak tyw ny

w swo jej wspól no cie, za in te re so wał się chrze ści jań ski mi

stu dia mi i zo stał or dy no wa ny. Je go atu tem jest fakt, że

Po li cję zna od środ ka, od po szew ki. Ale mo że być to też

je go ob cią że niem, bo z jed nej stro ny jest tym, któ re mu

sa lu tu ją, a z dru giej tym, któ ry mu si sa lu to wać. 

– Je że li czło wiek prze żył spo tka nie z Bo giem, to nie

mo że zo sta wić te go tyl ko dla sie bie – Ja cek Ko nic ki

uśmie cha się. – Mi łość zmie nia wszyst ko co złe. Prze ży -

łem prze mia nę. Wiem, o co gram, do kąd zmie rzam. Tu

nie ma miej sca na wstyd. Praw dę trze ba gło sić za wszel -

ką ce nę.

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor (3) i z archiwum J. Konickiego 
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Rodzina Konickich
w komplecie 

Przy okazji ordynacji
policjanta do Warszawy
przyjechali mundurowi
chrześcĳanie wyznań
ewangelikalnych
z różnych stron Polski
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IN FOR MA CJE Z OD PRAW
Ze wzglę du na hie rar chicz ny cha rak ter na szej for -

ma cji więk szość istot nych tre ści prze ka zy wa na jest

ka ska do wo w dół, dla te go nie zwy kle waż ne jest za -

pew nie nie od bior com do stę pu do in for ma cji w jej

pier wot nym kształ cie.

W lu bel skim gar ni zo nie Po li cji od pra wy z udzia -

łem kie row ni ków wszyst kich jed no stek pod le głych

i ko mó rek or ga ni za cyj nych ko men dy wo je wódz kiej

or ga ni zo wa ne są co naj mniej raz w mie sią cu. W spo -

tka niach tych za wsze uczest ni czy ko or dy na tor ko -

mu ni ka cji we wnętrz nej, któ ry zbie ra w ca łość

wy mie nia ne pod czas na ra dy in for ma cje, a na stęp -

nie zaj mu je się ich dys try bu cją. W przy go to wa nym

do ku men cie oma wia ne za gad nie nia sy gna li zo -

wa ne są wy raź nie wy od ręb nio ny mi ha sła mi, któ re 

uzu peł nia ją krót kie ko men ta rze. Ca łość nie przy -

po mi na spra woz da nia czy pro to ko łu, a dzię ki syn te -

tycz nej for mie da je peł ną wie dzę na te mat tego,

o czym mó wio no pod czas spo tka nia i zwra ca uwa gę

na naj istot niej sze spra wy.

In for ma cje z od praw udzie la ne są przez kie row -

nic two naj wyż sze go szcze bla, dla te go waż ne jest,

aby tra fi ły do od bior ców jak naj szyb ciej, co po zwa -

la wy prze dzić nie for mal ne ka na ły prze ka zu. Ich

dys try bu cją zaj mu ją się pra cow ni cy Ze spo łu Ko mu -

ni ka cji Spo łecz nej KWP w Lu bli nie. Aby do trzeć

do jak naj licz niej sze go gro na po li cjan tów i pra cow -

ni ków gar ni zo nu, ko rzy sta ją w tym ce lu z kil ku róż -

nych na rzę dzi. „In for ma cje” prze sy ła ne są fak sem

do wszyst kich jed no stek pod le głych i ko mó rek 

or ga ni za cyj nych ko men dy wo je wódz kiej oraz e -ma -

ilem do ofi ce rów pra so wych. Ko or dy na tor ko mu ni -

ka cji we wnętrz nej za miesz cza je na stro nie głów nej

Por ta lu Ko mu ni ka cji We wnętrz nej, któ ry funk cjo -

nu je w ra mach sie ci in ter ne to wej (nie do stęp nej dla

użyt kow ni ków ze wnętrz nych). Śle dząc sta ty sty kę

od wie dzin por ta lu, moż na za uwa żyć, że cie szą się

one naj więk szym za in te re so wa niem wśród użyt -

kow ni ków. 

Por tal Ko mu ni ka cji We wnętrz nej to tak że

miej sce, w któ rym pu bli ko wa ne są wszyst kie ma -

te ria ły wy ko rzy sty wa ne pod czas od pra wy – pre -

zen ta cje mul ti me dial ne, opra co wa nia, wy ni ki

ba dań spo łecz nych, ze sta wie nia, po rad ni ki, pli ki

wi deo itp. 

War to do dać, że ko men dan ci miej scy i po wia to -

wi ko rzy sta ją z przy go to wa nych przez ko or dy na -

to ra „In for ma cji” pod czas od praw z po li cjan ta mi

i pra cow ni ka mi w swo ich jed nost kach. Od by wa ją

się one za zwy czaj na stęp ne go dnia po od pra wie

w ko men dzie wo je wódz kiej. Ten sys tem gwa ran -

tu je, że in for ma cje udzie la ne przez kie row nic two

naj wyż sze go szcze bla bar dzo szyb ko do cie ra ją

do sze ro kie go gro na od bior ców w nie zmie nio nym

kształ cie. 

TE LE KON FE REN CJE
Przy kła dem in ne go, do brze speł nia ją ce go swą ro lę,

na rzę dzia wy mia ny in for ma cji są te le kon fe ren cje

pro wa dzo ne przez pra cow ni ków Ze spo łu Ko mu ni -

ka cji Spo łecz nej z ofi ce ra mi pra so wy mi ko mend

miej skich i po wia to wych wo je wódz twa. Te le fo nicz -

ne spo tka nia już od kil ku lat od by wa ją się co dzien -

nie ra no i po świę co ne są spra wom bie żą cym,

waż nym z punk tu wi dze nia gru py re ali zu ją cej kon -

kret ne za da nia. Trze ba bo wiem pa mię tać, że ofi ce -

ro wie pra so wi w swo ich po wia tach są za rów no

kre ato ra mi wi ze run ku na ze wnątrz, jak i ini cja to ra -

mi pro ce su ko mu ni ko wa nia się we wnątrz jed nost ki.

Co dzien ne te le kon fe ren cje za pew nia ją im z jed nej

stro ny do stęp do in for ma cji o za się gu ogól no-

pol skim, z dru giej zaś da ją moż li wość omó wie nia

spraw ma ją cych wy miar lo kal ny. 

Re gu łą jest, że te le kon fe ren cję pro wa dzi oso ba,

która da ne go dnia uczest ni czy w spo tka niu z kie -

row nic twem i dy żur ny mi jed nost ki. Dzię ki te mu

prze ka zy wa ne in for ma cje są ak tu al ne i moż na je

wy ko rzy stać do bie żą ce go pla no wa nia wspól nych

przed się wzięć i po li ty ki dzia łań w kon kret nych

spra wach. 

Co dzien ną por cję bie żą cych in for ma cji uzu peł nia -

ją ska ny pu bli ka cji pra so wych o te ma ty ce po li cyj nej,

a tak że pli ki au dio i wi deo z wy po wie dzia mi służb

pra so wych wo je wódz twa dla re -

dak cji ra dio wych i te le wi zyj nych,

któ re za miesz cza ne są na Por ta lu

Ko mu ni ka cji We wnętrz nej.

kom. MARLENA DUDKOWSKA-KOT
Zespół Komunikacji Społecznej

KWP w Lublinie 
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Wymiana informacji
– praktyczne narzędzie
Zasadniczym celem komunikacji wewnętrznej w Policji (podobnie
jak w każdej innej organizacji) jest wymiana informacji. Rolą
przełożonych jest budowa systemu, który będzie gwarantował
podwładnym stały dostęp do informacji ważnych z ich punktu
widzenia i niezbędnych im do pracy. 
Warunkiem powodzenia takich działań jest odpowiedni dobór
narzędzi.
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Nowinki techniczne,
najnowsze osiągnięcia nauki,
kontakty ze światem biznesu
– każdy zainteresowany
kryminalistyką mógł znaleźć
coś dla siebie w czasie
I Międzynarodowych 
Targów 
Techniki Kryminalistycznej.
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W dniach 28–30 mar ca br. w War sza wie od by -

wa ły się je dy ne w Eu ro pie tar gi tech ni-

ki kry mi na li stycz nej. W cią gu trzech dni 

moż na by ło zo ba czyć i wy pró bo wać sprzęt wy ko rzy -

sty wa ny w ba da niu miej sca zda rze nia, na rzę dzia

przy dat ne w 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. 

– Dla cze go kry mi na li sty ka? – py tał w swo im 

wy stą pie niu na otwar ciu tar gów mł. insp. Pa weł 

Ry bic ki, dy rek tor Cen tral ne go La bo ra to rium Kry -

mi na li stycz ne go Po li cji. – Rocz nie na do wo dy na -

uko we w pro ce sie kar nym wy da je się kil ka set

mi lio nów zło tych, a na za sto so wa nie osią gnięć na uk

są do wych na eta pie wy kryw czym dru gie ty le. 

Po win na ist nieć plat for ma, na któ rej moż na wy mie -

niać się do świad cze nia mi z na ukow ca mi i pro du -

centa mi, by oferowane przez nich rozwiązania

odpowiadały potrzebom praktyków. 

KO CHA NOW SKI TO KO BIE TA!
– W trak cie tar gów Cri me Lab od bę dzie się kil ka wy -

da rzeń na uko wych – za po wia dał prof. Ta de usz 

To ma szew ski z Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni -

wer sy te tu War szaw skie go. – Te im pre zy po ka żą, że

kry mi na li sty ka zaj mu je na leż ne jej miej sce nie tyl ko

w fik cji – książ kach, fil mach, ale i w rze czy wi sto ści. 

Pierw sze go dnia od by wa ła się kon fe ren cja „Na uki 

są do we w służ bie wy mia ru spra wie dli wo ści i or ga nów

ści ga nia” zor ga ni zo wa na przez In sty tut Eks per tyz 

Są do wych im. prof. dr. Ja na Seh na w Kra ko wie. Wy -

gło szo no wy kła dy o ko dzie DNA, tru ci znach oraz

moż li wo ściach uzy ska nia in for ma cji o prze stęp stwie

z mi kro śla dów po wsta łych w wy ni ku uży cia bro ni pal -

nej. Słu cha cze mo gli się do wie dzieć, że w wy ni ku ge -

ne tycz ne go ba da nia „czasz ki Ja na Ko cha now skie go”

oka za ło się, że za cho wa ne ko ści na le ża ły do ko bie ty

– praw do po dob nie do żo ny po ety, Do ro ty Pod lo dow -

skiej. 

W tym sa mym cza sie w in nej czę ści ha li tar go wej od -

by wał się I Stu denc ki Kon went Kry mi na li sty ki w Prak -

ty ce: War sza wa Kry mi nal na.

– Z im pre zy wra ca łam, ale wła ści wie nie wiem, jak

się tu zna la złam – opo wia da ła dziew czy na gra ją ca świad -

ka zda rze nia. – Usły sza łam strza ły. Z te go bu dyn ku wy -

bie gli ja cyś pa no wie. 

„Pa ni pro ku ra tor” cier pli wie spi sy wa ła ze zna nia. Ze

wstęp nych in for ma cji wy ni ka ło, że spra wa do ty czy ła na -

pa du na bank. Stu den ci, wcie la jąc się w tech ni ków kry -

mi na li sty ki i pro ku ra to rów, mie li pod kie run kiem

eks per tów CLKP ze brać moż li wie jak naj wię cej śla dów

(w tym śla dy bio lo gicz ne, od ci ski pal ców, od ci ski bu -

tów i łu ski) oraz stwo rzyć wer sje kry mi na li stycz ne 

naj bliż sze za pro po no wa ne mu sce na riu szo wi. Ostat nim

eta pem by ła kon fron ta cja ze bra ne go ma te ria łu do wo -

do we go z po sta wio ny mi za rzu ta mi i ich we ry fi ka cja 

pro ce so wa – czy śla dy by ły wła ści wie ze bra ne i za bez -

pie czo ne. 

– Opie ku je my się stu den ta mi, któ rzy pod na szym

okiem do ko nu ją pro fe sjo nal nych oglę dzin miej sca zda -

rze nia – mó wił Pa weł Ry bic ki. – W ten spo sób pro mu -

je my na uki są do we wśród mło dzie ży.

O BIO ME TRII I STAN DA RY ZA CJI
Naj więk szym wy da rze niem na uko wym tar gów by ła

dwu dnio wa 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 by ło przed sta -

wie nie i pod su mo wa nie obec ne go sta nu wie dzy na te -

mat za sto so wań bio me trii w kry mi na li sty ce, a tak że

dys ku sja obej mu ją ca kwe stie zwią za ne ze stan da ry za cją

i roz wo jem tech no lo gii bio me trycz nej.

Pierw szy dzień od da ny zo stał do dys po zy cji pre le gen -

tów zaj mu ją cych się róż ny mi dzie dzi na mi kry mi na li sty -

ki. Moż na by ło wy słu chać mię dzy in ny mi wy kła du

o bez pie czeń stwie da nych ge ne tycz nych, a tak że o do -

pusz czal no ści sto so wa nia przez pra co daw cę tech nik

bio me trycz nych w pro ce sie kon tro li pra cow ni ka. 
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Stoisko CLKP 
cieszyło się dużym
zainteresowaniem

Studenci pod okiem
ekspertów prowadzili
oględziny „miejsca zdarzenia”
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Pod insp. Piotr Ry piń ski z CLKP przed sta wiał róż ni -

ce mię dzy we ry fi ka cją bio me trycz ną pod pi su do ko ny -

wa ną przez urzą dze nia, któ ra nie mo że być

wy ko rzy sty wa na w po stę po wa niu przed są dem, a iden -

ty fi ka cją kry mi na li stycz ną pod pi su, któ ra jest wy ko ny -

wa na przez nie za leż ne go eks per ta na po trze by

pro ce so we. 

Dr Adam Czaj ka z Na uko wej i Aka de mic kiej Sie ci

Kom pu te ro wej opo wia dał o pro ble mach z sys te ma mi

we ry fi ka cji toż sa mo ści opar ty mi na tę czów ce oka. 

– Wśród wie lu obec nie sto so wa nych me tod bio me -

trycz nych roz po zna wa nie tę czów ki uwa ża ne jest za je -

den z naj do kład niej szych i per spek ty wicz nych

spo so bów iden ty fi ka cji czło wie ka – pod kre ślał pre le -

gent. – Mi mo to urzą dze nia do po zy ski wa nia ob ra zu tę -

czów ki wciąż moż na ła two oszu kać, ko rzy sta jąc

z wy dru ków la se ro wych. 

Za pre zen to wa no też wy ni ki róż nych ba dań. Mię dzy

in ny mi tych do ty czą cych sza co wa nia wie ku da nej oso by

dzię ki sub stan cjom za war tym w zę bach (cho dzi ło o tzw.

ra ce mi za cję kwa su aspar gi no we go w zę bi nie ko rze nio -

wej). Wy kład na ten te mat wy gło sił dr Mo ha med Amin

El fa wal z Wy dzia łu Me dycz ne go Uni wer sy te tu Ku wejc -

kie go. 

Na to miast o ana li zie DNA drzew le śnych na po trze -

by or ga nów ści ga nia i wy mia ru spra wie dli wo ści mó wił

dr Ar tur Dzia luk z Ka te dry Ge ne ty ki Uni wer sy te tu Ka -

zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy. Te go ty pu eks per ty -

zy mo gą być wy ko rzy sty wa ne przez po li cję i pro ku ra tu rę

w szyb kim te sto wa niu hi po tez śled czych, w tym w spra -

wach o za bój stwo (pierw szy opu bli ko wa ny przy kład wy -

ko rzy sta nia ba da nia te go ty pu w spra wie o za bój stwo

po cho dzi z 2007 ro ku). 

Dru gi dzień kon fe ren cji po świę co ny był dys ku sjom

eks per tów oraz przed sta wi cie li biz ne su na te mat stan -

da ry za cji oraz jej zna cze nia w kon tek ście funk cjo no wa -

nia Pol ski w Unii Eu ro pej skiej. Mó wio no o two rze niu

stan dar dów, o ich for mie i o zy skach, ja kie ze so bą nio -

są. Wska zy wa no też, ja ka jest ro la nor ma li za cji w za pew -

nia niu ja ko ści ba dań la bo ra to ryj nych, w tym ba dań

kry mi na li stycz nych.

– Po trze ba stwo rze nia jed no li tych stan dar dów w Eu -

ro pie by ła jed ną z idei na szej pre zy den cji – wy ja śniał

Pa weł Ry bic ki. – Osta tecz nie zo sta ła sfor mu ło wa -

na w kon klu zji Ra dy UE w spra wie wi zji „Eu ro pej skich

na uk są do wych 2020”, w tym utwo rze nia eu ro pej skie -

go ob sza ru na uk są do wych oraz roz wo ju in fra struk tu ry

na uk są do wych w Eu ro pie. To jest pod sta wa na szej pra -

cy, o któ rej mu si my roz ma wiać, aby nie zo stać w ty le

i aby eks per ty zy two rzo ne w kra ju mo gły być wy ko rzy -

sty wa ne za gra ni cą bez obaw o ich odrzucenie z powodu

różnic technicznych.

TAR GO WE CIE KA WOST KI
Na tar gach moż na by ło po znać licz ne fir my z bran ży

oraz pro po no wa ny przez nie sprzęt i usłu gi. Od wie dza -

ją cy mie li oka zję zo ba czyć i kom pu te ry słu żą ce do ba da -

nia da nych in for ma tycz nych, i cię ża rów kę sta no wią cą

mo bil ne la bo ra to rium kry mi na li sty ki in for ma tycz nej.

Moż na też by ło zo ba czyć sprzęt po zwa la ją cy na szyb -

kie, elek tro nicz ne two rze nie pla nu miej sca wy pad ku

dro go we go, bez po trze by ro bie nia cza so chłon nych ołów -

ko wych szki ców. A tak że pro gram, któ ry za mie nia zdję -

cia ro bio ne z punk tu wi dze nia oso by sto ją cej w zdję cie

pła skie – z lo tu pta ka. Do wy pró bo wa nia udo stęp nio no

naj now szy sprzęt do wy kry wa nia od ci sków pal ców oraz

wy dzie lin cia ła. Swo je moż li wo ści przed sta wia ło zwie -

dza ją cym tak że CLKP, po ka zu jąc me to dy pra cy po -

szcze gól nych wy dzia łów. Organizatorzy planują, że targi

CrimeLab będą odbywały się co roku.

ALEK SAN DRA WZO REK
zdj. An drzej Mi tu ra
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Mobilne laboratorium do wykrywania
przestępczości komputerowej

Urządzenie
umożliwiające 
tworzenie cyfrowych
planów wypadków
drogowych
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Po ma ga
czy 
szko dzi?
M i mo że od sa me go po cząt ku Elek tro nicz ny Mo duł Pro ce so wy,

zwa ny e -Po ste run kiem, bu do wa ny był z uwzględ nie niem

uwag i po stu la tów je go użyt kow ni ków koń co wych, a te stu ją -

cy apli ka cję po li cjan ci zgła sza li swo je uwa gi, któ re póź niej ana li zo wa -

no i wpro wa dza no do pro gra mu, efekt koń co wy wciąż nie jest

(de li kat nie mó wiąc) do sko na ły. 

CPI OPÓŹNIA
– Apli ka cja w wer sji 1.8.0 zo sta ła prze ka za na użyt kow ni kom

w 2010 r. – mó wi asp. Ar tur Koź luk z Wy dzia łu Utrzy ma nia Sys te -

mów In for ma tycz nych Biu ra Łącz no ści i In for ma ty ki Ko men dy

Głów nej Po li cji. – Od sa me go po cząt ku zbie ra li śmy wszyst kie su ge -

stie i uwa gi użyt kow ni ków koń co wych i wy sy ła li śmy do wy ko naw cy.

Tak po wsta wa ły ko lej ne wer sje apli ka cji, aż do wer sji 1.8.8. W ub.r.

Cen trum Pro jek tów In for ma tycz nych MSWiA, głów ny wła ści ciel

apli ka cji, na wnio sek Po li cji, wsz czął pro ce du rę prze tar go wą na roz -

bu do wę apli ka cji tak że dla funk cjo na riu szy ru chu dro go we go. Zgod -

nie z umo wą do 9 lu te go br. po li cjan ci po win ni otrzy mać no wą wer sję

apli ka cji 2.0. Do tej po ry (12 kwiet nia 2012 r.) CPI nie wy wią za ło się

z obiet ni cy. Wciąż cze ka my więc na no wą apli ka cję, a wraz z na mi

set ki użyt kow ni ków e -Po ste run ku z ca łe go kra ju, któ rzy co raz bar -

dziej skar żą się na in ter ne to wym fo rum po li cjan tów.

SKAR GI 
* U mnie ko le ga, któ ry do stał e -Po ste ru nek – pi sze in ter nau ta –

prze słu chi wał na nim po dej rza ne go. Za ję ło mu to dwa ra zy wię cej
cza su niż nor mal nie. Po za tym ja kież by ło je go zdzi wie nie, gdy
po prze słu cha niu, gdy już po dej rza ny hu lał na wol no ści, oka za ło
się, że w wy dru ko wa nym pro to ko le bra ko wa ło tek stu!!! Po pro stu
na ekra nie mo ni to ra był tekst, a na do ku men cie już tych in for ma cji
nie by ło. 
* E -Po ste ru nek na wet mi się przy da je i po lu bi łam pra cę z nim, ale...
jest je den pro blem. Pro ku ra tu ra bu rzy się, że otrzy mu je pro jek ty de -
cy zji me ry to rycz nych nie w tym ukła dzie, w ja kim by so bie ży czy ła.
Głów ne bo lącz ki to roz sze rze nie ar ty ku łów o pa ra gra fy zgod nie
z na szym cy fro wym ka ta lo giem prze stępstw – czy li je śli ja kiś ar ty kuł
ma nie za leż nie od pa ra gra fu ta ki sam sym bol cy fro wej kwa li fi ka cji,
sys tem z au to ma tu wsta wia art... par. 1–2 i nie da się te go zmie nić.

W ak cie oskar że nia klau zu la art. 335 k.p.k. jest rów nież z au to ma -
tu umiesz czo na za oso ba mi i do wo da mi w roz pra wie (a nie przed).
Dla mnie to ma ły pro blem, rze kła bym gra ficz ny, ale pro roc two (pro -

ku ra tu ra – przyp. red.) ję czy. Mnie jest wy god nie z tym sys te mem
pra co wać. Mo że gdy by tyl ko moż li wo ści edy cji by ły więk sze...
* W trak cie pra cy na tkną łem się na wie le pro ble mów, ba rier, non -
sen sów, bez na dziej nych roz wią zań i in nych śmiesz nych rze czy. Nie
je stem w sta nie wszyst kich tu taj wy mie nić. Naj waż niej sze to:
– brak po sta no wie nia o od mo wie wsz czę cia do cho dze nia/śledz twa,
– brak wnio sku o prze dłu że nie do cho dze nia/śledz twa,
– apli ka cja w nie któ rych wy pad kach wy ma ga do ku men tów źró dło -

wych, aby umoż li wia ła au to ma tycz ne po wie la nie raz wpro wa dzo -
nych da nych. Sy tu acja ta ka ma miej sce np. przy wska zy wa niu
osób, któ re na le ży po wia do mić o wsz czę ciu przy spo rzą dza niu sa -
me go po sta no wie nia, (...)

– brak moż li wo ści mak sy ma li zo wa nia okien, w któ rych wpro wa dza -
my ob szer ne tek sty (uza sad nie nia, ze zna nia itd). Moż na oślep nąć,

– apli ka cja sa ma wy my śla so bie ko lej ność za re je stro wa nych w spra -
wie do wo dów rze czo wych. Sor to wa nie to po tra fi przy pra wić o ból
gło wy. Przy kil ku do wo dach nic się nie dzie je, ale gdy mia łem po -
nad 100 po zy cji i nie mo głem usze re go wać ich tak, aby w wy ka -
zie od po wia da ły po zy cjom ze spi su i opi su rze czy – ro bi się baj zel.

2.0 ROZ WIĄ ŻE PRO BLE MY?
– W wer sji 2.0 sza ta gra ficz na już zo sta ła po pra wio na – in for mu je Ar -

tur Koź luk. – Te raz użyt kow nik mo że sam przed wy dru ko wa niem

do ko nać wszel kich ko rekt. Wpro wa dzo ny zo sta nie rów nież au to ma -

tycz ny za pis, aby unie moż li wić przy pad ki za gi nię cia tek stu.

Wpro wa dzo no tak że no wą wer sję kwa li fi ka cji praw nych, zsyn chro -

ni zo wa ną ze słow ni kiem cen tral nym. Słow nik po bie ra się bez ko -

niecz no ści ręcz ne go po pra wia nia. W wer sji 2.0 okna są ska lo wal ne,

czy li użyt kow nik mo że po więk szyć so bie roz dziel czość, gdy wpro -

wa dza ja kiś du ży tekst.

– Nie ste ty, apli ka cja nie jest skład ni cą do ku men tów – kon ty nu -

uje Ar tur Koź luk – prze szu ku je tyl ko sza blo ny, więc nie moż na wrzu -

cać do niej ni cze go z ze wnątrz. Po sta no wie nia pro ku ra to ra czy in ne

ze wnętrz ne do ku men ty trze ba al bo prze pi sać, al bo do łą czyć w for -

mie za łącz ni ka. W róż nych gar ni zo nach pre fe ro wa ne są róż ne roz -

wią za nia. I tu taj trud no do go dzić wszyst kim jed no cze śnie.

Ist nie je na to miast cał ko wi ta zgod ność co do licz by szko leń z te go

za kre su. Jest ona ab so lut nie nie wy star cza ją ca. Dla te go BŁiI wraz

z Biu rem Kadr i Szko le nia KGP chce wpro wa dzić szko le nie z e -Po -

ste run ku do pro gra mu wszyst kich szkół po li cyj nych. Usta le nia są

w to ku. Na to miast po zo sta je pro blem z po li cjan ta mi już pra cu ją cy -

mi z e -Po ste run kiem. BŁiI zwró ci ło się do BKiS z pro po zy cją szko -

leń do raź nych, ta kich jak te z kur su pod sta wo we go, dla wszyst kich

użyt kow ni ków te go pro gra mu.

Apli ka cję moż na wciąż do sko na lić. Tak zo sta ła skon stru owa -

na umo wa z wy ko naw cą. Ale mi mo to wszyst kich użyt kow ni ków nie

da się za do wo lić. Część po li cjan tów chce ko rzy stać z te go pro gra mu

i już dziś do strze ga pły ną ce z nie go ko rzy ści, część zo sta ła zmu szo -

na do ko rzy sta nia z nie go bez moż li wo ści wy ra że nia opi nii i te go fak -

tu ni gdy nie wy ba czy twór com po my słu.

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI

TYLKO SŁUŻBA e-Posterunek POLICJA 997       maj 2012 r.36

Brak szkoleń dotyczących obsługi aplikacji, problemy z drukowaniem, konieczność ręcznego dopisywania 
np. kwalifikacji prawnych, gubienie zapisanego tekstu w wydrukach, brak możliwości wprowadzania
dokumentów zewnętrznych, niemożność zmiany rozdzielczości i maksymalizacji okienka, kłopoty z drukowaniem
i wiele innych zastrzeżeń wciąż jeszcze zgłaszają użytkownicy e-Posterunku.

36.05:Layout 6  4/19/12  11:11 AM  Page 36



Z na jo mość za sad pre ce den cji, czy li pierw szeń stwa i star szeń stwa, jest

nie zbęd na nie tyl ko w kon tak tach dy plo ma tycz nych czy pod czas or ga -

ni zo wa nia uro czy sto ści pań stwo wych, ale tak że w ży ciu co dzien nym.

Okre śla ją bo wiem m.in.: kto po wi nien pierw szy wy cią gnąć rę kę na po wi ta -

nie, za jąć naj waż niej sze miej sce przy sto le, za brać głos pod czas ze bra nia.

W re la cjach służ bo wych o waż no ści ran gi de cy du je zaj mo wa ne sta no wi -

sko, w for ma cjach mun du ro wych – sto pień po li cyj ny lub woj sko wy. Ana lo -

gicz nie do ty czy to usta la nia pre ce den cji sta no wisk pań stwo wych, czy 

też w ob rę bie okre ślo nych struk tur cy wil nych, na uko wych, ko ściel nych 

i in nych.

O tym, jak po to czy się waż ne spo tka nie, czę sto de cy du je spo sób po wi -

ta nia, dla te go war to pa mię tać o kil ku za sa dach to wa rzy szą cych ta kim oko -

licz no ściom. Pod czas spo tka nia na uli cy, na ko ry ta rzu w biu rze czy w in nym

miej scu męż czy zna pierw szy po zdra wia ko bie tę, oso ba młod sza – oso bę

star szą, pod wład ny – prze ło żo ne go. Na to miast prze ło żo ny wcho dzą cy do po -

miesz cze nia pierw szy wi ta się z prze by wa ją cy mi w nim oso ba mi, tak że swo -

imi pod wład ny mi. Ja dą cy sa mo cho dem kła nia się oso bie idą cej, a idą cy

pierw szy po zdra wia sto ją ce go.

Nie za wsze po wi ta nie mu si wią zać się z po da niem rę ki. Je śli jed nak wi -

ta my się w ten spo sób, pa mię taj my, że pierw sza wy cią ga rę kę oso ba star sza

do młod szej, go spo darz do go ścia, prze ło żo ny do pod wład ne go. Ko bie ta, po -

da jąc męż czyź nie dłoń do po wi ta nia, nie mu si wsta wać, męż czy zna, wi ta -

jąc się z ko bie tą, za wsze wsta je, tak że je śli pra cu je przy biur ku. 

Nie po da je my rąk po nad biur kiem bądź sto łem, w cza sie po sił ku lub w to -

a le cie. Pod czas po wi ta nia ści ska my dłoń roz mów cy zde cy do wa nie, ale nie zbyt

moc no. Ca ło wa nie w rę kę przy ję te jest ra czej na grun cie to wa rzy skim, rzad ko

w re la cjach służ bo wych. Nie ca łu je my ko bie ty w rę kę pod go łym nie bem.

Ko bie tę, oso bę star szą lub go ścia (nie za leż nie od płci) pro wa dzi my po na -

szej pra wej stro nie i prze pusz cza my przed so bą w drzwiach. W po miesz cze -

niach go ścio wi wska zu je my ho no ro we miej sce. W biu rze czy po ko ju bę dzie

to fo tel po pra wej stro nie go spo da rza, na kon fe ren cji – miej sce vis -à-vis wej -

ścia lub okna. W sa mo cho dzie oso ba „naj wyż sza ran gą” sia da w ty le, po pra -

wej stro nie, „naj niż sza ran gą” zaj mu je miej sce przy kie row cy.

Zespół Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu KGP
Konsultacja Protokół Dyplomatyczny MSZ

Na wszelkie pytania dotyczące ceremoniału, protokołu i etykiety chętnie
odpowiedzą pracownicy Zespołu Promocji Bezpieczeństwa Publicznego

Gabinetu KGP, e-mail: sekzp@policja.gov.pl
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Kto pierwszy, 
czyli o zasadach precedencji
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R ównież 28 ma ja tylko 1940 r., w wy ni ku bru tal ne -

go śledz twa na Szu cha zmar ła cór ka po li cjan ta, 

27-let nia Zo fia, tak że za an ga żo wa na w dzia łal ność

kon spi ra cyj ną. 

SZU KA JĄC KO RZE NI 
– Im puls wy zwo li ła ciot ka, któ ra na uro dzi ny w 1990 r.

ku pi ła mi książ kę „Or ły i resz ki” Fe lik sa Pi sa rew skie go -

-Par ry, mó wiąc: Masz, po czy tasz so bie o pra dziad ku, ja ki
był faj ny. – Mi chał Wy kow ski otwie ra po prze ty ka ny fisz -

ka mi eg zem plarz. – To wo jen ne wspo mnie nia au to ra,

któ ry za an ga żo wa ny był m.in. w prze rzut wia do mo ści

o pla no wa nej in wa zji na ZSRR, nie ste ty zi gno ro wa nej.

W kil ku miej scach po ja wia się po stać mo je go pra dziad ka,

któ ry za pew niał bez piecz ny prze wóz mi kro fil mów ze

zdję cia mi sta no wisk nie miec kich przy gra ni cy z ZSRR.

Prze czy ta łem książ kę i za czą łem szu kać pra dziad ka

– skąd się w ogó le wziął. Ko cham Su walsz czy znę, oka za -

ło się, że po cho dzi my wła śnie stam tąd. Pra dzia dek

uro dził się w ma jąt ku Po sta we le (dziś na te re nie Su wal -

skie go Par ku Kra jo bra zo we go – przyp. aut.). 

Mi chał Wy kow ski za czął szu kać śla dów prze szło ści ro -

dzi ny. Pod jął na wet stu dia hi sto rycz ne. Zbie rał książ ki,

roz ma wiał z krew ny mi, stał się hi sto ry kiem familii. 

– W na szych do mach prze cho wa ło się nie wie le do ku -

men tów, więk szość prze pa dła pod czas po wsta nia war szaw -

skie go – wy ja śnia wi ce pre zes WSRP 1939. – Mu sia łem

więc szu kać i wy cią gać je z ar chi wów, cho dzić po an ty kwa -

ria tach i bi blio te kach, mo zol nie od twa rzać prze szłość.

ZA BO RY 
Szy mon Wa cław Wy kow ski uro dził się 28 paź dzier ni -

ka 1878 r. w ro dzi nie o tra dy cjach pa trio tycz nych.

– O udzia le przodków w zry wie prze ciw ca ra to wi moż -

na prze czy tać w opra co wa niach do ty czą cych Su walsz czy -

zny – mó wi pra wnuk przed wo jen ne go po li cjan ta.

– W po wsta niu stycz nio wym wal czy li oj ciec i stryj Szy -

mo na. Z ma jąt ków szło wspar cie dla od dzia łów. Prze ka zy -

wa no pod wo dy, ko nie i ko sy, tak że bu ty, su ro we suk no

i żyw ność. Pra dzia dek naj pierw po bie rał na uki w do mu,

a na stęp nie uczył się w gim na zjum fi lo lo gicz nym w Ma -

riam po lu (obec nie Li twa – przyp. aut.). Po tem ro dzi na

wy sła ła go do War sza wy, aby przed stu dia mi od był prak -

ty ki ap te kar skie. Po zda niu eg za mi nów prak tycz nych wy -

je chał na stu dia far ma ceu tycz ne na uni wer sy tet w Dor-

pacie. Dzi siaj to Tar tu, uzna wa ne za in te lek tu al ną i kul -

tu ral ną sto li cę Es to nii. Wte dy, po za mknię ciu przez wła -

dze car skie Uni wer sy te tu War szaw skie go, uczy ło się tam

wie lu Po la ków, tak że tych, któ rzy nie chcie li kształ cić się

w uczel niach ro syj sko ję zycz nych w Kró le stwie Pol skim

i Ro sji. W Do rpa cie aż do I woj ny świa to wej ję zy kiem wy -

kła do wym był ję zyk nie miec ki. 

Przy szły po li cjant w 1902 r. zo stał pro wi zo rem far ma cji.

Wy je chał zno wu do War sza wy. Nie żył już je go oj ciec, więc

Szy mon ścią gnął ca łą ro dzi nę nad Wi słę. Wy kow scy ku pi li

du że miesz ka nie przy ul. Tar go wej. Szy mon był spo łecz -

ni kiem, dzia łał w Pol skiej Ma cie rzy Szkol nej, po jej zde -

le ga li zo wa niu w 1907 r. brał udział w or ga ni zo wa niu

taj nych kom ple tów. Był dwu krot nie aresz to wa ny za udział

w ma ni fe sta cjach PPS. Przez mie siąc in ter no wa ny w Cy -

ta de li War szaw skiej, unik nął ze sła nia tyl ko przez wsta -

wien nic two rad cy ma gi stra tu Ju lia na Ró życ kie go. Nie

zła ma ło to je go du cha i na dal w swo im miesz ka niu prze -

cho wy wał bi bu łę oraz broń par tyj ną. W kon spi ra cji po znał

Ja na Ju ra Go rze chow skie go, póź niej sze go ko men dan ta

Mi li cji Miej skiej w War sza wie, nie for mal ne go pierw sze go

ko men dan ta głów ne go po li cji, a na stęp nie dy rek to ra De -

par ta men tu Bez pie czeń stwa w MSW. W 1914 r. Wy kow ski

wstą pił do po wsta ją cej w War sza wie Stra ży Oby wa tel skiej.

Od 1916 r. słu żył w Mi li cji Miej skiej, a od stycz nia 1919 r.

w Po li cji Ko mu nal nej. 

NIE POD LE GŁOŚĆ 
Gdy po wo ła no Po li cję Pań stwo wą, Wy kow ski od ra zu zna -

lazł się w jej sze re gach, i to w stop niu aspi ran ta

(przed woj ną pierw szy sto pień ofi cer ski – przyp. aut.). 

Miał już wte dy 41 lat, żo nę i trój kę dzie ci. W 1921 r.

awan so wał na pod ko mi sa rza, a dwa la ta póź niej na ko mi sa -

rza PP. Był m.in. kie row ni kiem XV Ko mi sa ria tu, także

VI i XI w sto li cy. W 1931 r. zo stał ofi ce rem in spek cyj nym

m.st. War sza wy. Te go sa me go ro ku je go je dy ny syn Jan, któ -

ry wy brał mun dur woj sko wy, otrzy mał pa tent ofi cer ski, star -

sza cór ka Wan da wy szła za mąż. Ży cie ro dzi ny Wy kow skich

zda wa ło się ukła dać jak naj le piej. Ar ty ku ły Szy mo na Wy -

kow skie go z za kre su kry mi na li sty ki moż na zna leźć dzi siaj

w ar chi wal nych nu me rach pi sma „Na Po ste run ku”. 

W la tach 30. Szy mon Wy kow ski był ko men dan tem po -

wia to wym w Brze ściu nad Bu giem, Zbo ro wie i Wie lu niu.

Kie ro wał tak że ko mi sa ria tem śród miej skim w Ło dzi. Ro -

dzi na prze nio sła się z Pra gi do le wo brzeż nej czę ści War -

sza wy, na ul. Piu sa XI (obec nie Pięk na), gdzie po li cjant

ku pił sze ścio po ko jo we miesz ka nie. To wła śnie w nim pod -

czas po wsta nia war szaw skie go spło nę ły wszyst kie do ku -

men ty, le gi ty ma cje, dy plo my, pa miąt ki… 

PAMIĘĆ Losy przedwojennych policjantów i ich rodzin POLICJA 997       maj 2012 r.38

Policjant z Pawiaka

28 maja br. mĳa 70. rocznica mordu więźniów Pawiaka w Lesie Sękocińskim, niedaleko
podwarszawskiej Magdalenki. Wśród 223 ofiar jest przedwojenny policjant –
kom. Szymon Wacław Wykowski, pradziadek Michała Krzysztofa Wykowskiego,
obecnego wiceprezesa Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia
Rodzina Policyjna 1939. 
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W 1939 r. Szy mon Wy kow ski wró cił do sto li cy, aby ob jąć

kie row nic two XI Ko mi sa ria tu PP przy ul. Po znań skiej 13.

Za mąż wy szła je go młod sza cór ka Zo fia. 

OKU PA CJA 
– We wrze śniu 1939 r. pra dzia dek, po dob nie jak więk szość

po li cjan tów war szaw skich, nie pod po rząd ko wał się roz ka -

zo wi ewa ku acji na Wschód – wspo mi na Mi chał Wy kow ski.

– Gdy by ina czej po to czy ły się lo sy woj ny, pew nie zna leź li -

by się pod ścia ną… Funk cjo na riu sze od da li się do dys po zy -

cji pre zy den ta sto li cy Ste fa na Sta rzyń skie go, któ ry był

wte dy ko mi sa rzem cy wil nym przy Do wódz twie Obro ny

War sza wy i któ ry rów nież od mó wił ewa ku acji. Pra dzia dek

po ka pi tu la cji nie mal od ra zu włą czył się w dzia łal ność kon -

spi ra cyj ną w ra mach Służ by Zwy cię stwu Pol ski i Związ ku

Wal ki Zbroj nej. Je go syn Jan tra fił do nie wo li nie miec kiej,

gdzie prze by wał do koń ca woj ny. 

17 grud nia 1939 r. Hans Frank po wo łał Po li cję Pol ską Ge -

ne ral ne go Gu ber na tor stwa, w któ rej zna leź li się funk cjo na -

riu sze Po li cji Pań stwo wej, tak że Szy mon Wy kow ski.

Mu sie li sta wić się do służ by pod groź bą ka ry śmier ci. 

KON SPI RA CJA 
Wie lu z nich za czę ło zresz tą od po cząt ku współ pra co wać

z pod zie miem lub za kła dać wła sną kon spi ra cję. Niem cy

mie li ogra ni czo ne za ufa nie do pol skich funk cjo na riu szy.

7 ma ja 1940 r. za trzy ma no wszyst kich 69 ofi ce rów po li cji

dys tryk tu war szaw skie go i osa dzo no na Pa wia ku, Szy mo na

Wy kow skie go tak że. Po prze słu cha niach za czę to ich stop -

nio wo zwal niać, nie któ rzy jed nak tra fi li do Oświę ci mia

(Au schwitz). Szy mon wraz ze swo im za stęp cą asp. Ja nem

Wa le siń skim ps. As nie prze rwa li kon spi ra cyj nej dzia łal no -

ści. W tym cza sie na Szu cha sie dzia ła je go młod sza cór ka

Zo fia. Uda ło się ją wy ku pić – zmar ła w do mu na Piu sa,

28 ma ja 1940 r. 

– Po li cjan ci z ko mi sa ria tu na Po znań skiej za an ga żo wa ni

by li w po moc Ży dom – wy ja śnia Mi chał Wy kow ski. – Gro -

ma dzo ne by ły ubra nia, żyw ność, tak że broń. Mój pra dzia -

dek za bez pie czał ak cję stop nio we go wy pro wa dza nia

z get ta kil ku dzie się ciu Ży dów, na pod sta wie au ten tycz -

nych, ostem plo wa nych le gi ty ma cji po li cyj nych, któ re wy -

peł nia no pod kon kret ną prze rzu ca ną oso bę. Wzmian ki

o tym są tak że u Ada ma Hem pla w książ ce „Po gro bow cy

klę ski”. W 1942 r. Szy mo na Wy kow skie go osa dzo no po -

wtór nie na Pa wia ku i tym ra zem już go nie wy pusz czo no.

Aresz to wa nie mia ło praw do po dob nie zwią zek z wiel ką

wsy pą w XI ko mi sa ria cie. 

Śledz two nie zła ma ło Wy kow skie go. Wraz z 222 in ny mi

więź nia mi Pa wia ka (wśród nich by ło sie dem ko biet, któ re

za bra no na no szach z wię zien ne go szpi ta la) wy wie zio no go

do La su Sę ko ciń skie go i no cą 28 ma ja 1942 r. za strze lo no. 

W po wsta niu war szaw skim zgi nął zięć Szy mo na Wy kow -

skie go, por. Fe liks Mią czyń ski, mąż star szej cór ki Wan dy,

któ ra rów nież za an ga żo wa na by ła w dzia łal ność kon spi ra -

cyj ną. Syn Jan wró cił z nie wo li po woj nie, scho ro wa ny. Szy -

ka no wa ny przez wła dze ko mu ni stycz ne ja ko „sa na cyj ny

ofi cer”, dwu krot nie wię zio ny przez UB, zmarł w 1955 r.,

ma jąc 47 lat. Żo na Szy mo na, Stanisława, po woj nie by ła

na utrzy ma niu dzie ci, gdyż wła dze, któ re po cząt ko wo przy -

zna ły jej ren tę po mę żu, szyb ko ją cof nę ły, ar gu men tu jąc,

że „nie stwier dzo no przy na leż no ści Szy mo na Wy kow skie -

go do sił de mo kra tycz nych”. 
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Wieluń, lata 30. XX w. Szymon
Wykowski jako komendant
powiatowy z żoną Stanisławą 

23 marca 1941 r. Warszawa-Żoliborz.
Szymon Wykowski trzyma na rękach
wnuka Jana, którego ojciec – także
Jan – jest jeńcem oflagu. Po prawej
stronie policjanta jego żona
Stanisława,
po lewej starsza
córka Wanda
(młodsza została
rok wcześniej
zakatowana przez
gestapo) 

Święto Policji
2011 r., 
plac Zamkowy,
Warszawa. 
Michał Wykowski,
prawnuk
Szymona,
otrzymuje
od policjantów
rekonstruktorów
z Historycznego
Stowarzyszenia
„Na Posterunku”
replikę pistoletu
VIS 35 

Brat stryjeczny Mi ro sław Wy kow ski, ofi cer re zer wy

z Flo tyl li Piń skiej, spo czy wa w Ka ty niu… 

DO TKNIĘ CIE PRAW DY 
– Dla cze go to ro bię? Dla cze go za głę biam się w prze -

szłość, choć to ta kie dzi siaj nie mod ne? – Mi chał Wy -

kow ski po wta rza mo je py ta nia i do da je – to nie dość, że

nie mod ne, ale w do dat ku nie do cho do we – uśmie cha

się. – Na wet mój oj ciec po wta rza, że za bar dzo pa trzę

wstecz, ale ja chciał bym do tknąć praw dy, przy naj mniej

zbli żyć się do niej. Sta ram się nie oce niać, gro ma dzę

źró dła, ale trze ba też umieć spoj rzeć na nie kry tycz nie.

Na de wszyst ko jed nak pró bu ję zro zu mieć lu dzi, któ -

rych hi sto rię od twa rzam, wejść w ich epo kę. My dzi siaj

ba da my to ex post, z po zy cji wy god nych fo te li. Wy bo ry,

któ rych oni do ko ny wa li w cza sach, gdy nie wia do mo by -

ło co przy nie sie ju tro, by ły bar dzo dra ma tycz ne. Bę dąc

ka wa le rem, po stę pu je się ina czej, niż gdy się ma ro dzi -

nę. Mam w bi blio te ce dwie po tęż ne pół ki po świę co ne

tyl ko pro ble ma ty ce obo zo wej. Kie dyś czę sto prze glą da -

łem te książ ki, te raz nie je stem w sta nie. Zmia na na -

stą pi ła, gdy przy szły dzie ci. My ślę, że mój pra dzia dek,

wcho dząc w kon spi ra cję pod czas oku pa cji, miał ła twiej

niż na przy kład je go za stęp ca – był już w wie ku przed -

eme ry tal nym, dzie ci od cho wa ne. Ale je go współ pra cow -

nik asp. Wa le siń ski miał tyl ko oko ło trzy dzie stu lat,

mło dą żo nę i ma łe dziec ko. Nie ła two po dej mo wać wte -

dy he ro icz ne de cy zje, a jed nak obaj zde cy do wa li się słu -

żyć Pol sce do koń ca.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i z ar chi wum M. Wy kow skie go 
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W y da wać by się mo gło, że jest to

pro sty i „ła twy w ob słu dze” in -

stru ment praw ny, jed nak że prak -

ty ka oka za ła się bar dziej skom pli ko wa na.

W rze czy wi sto ści zwol nie nie na pod sta -

wie wła sne go ra por tu, jak po tocz nie okre -

śla się tę pod sta wę, wy wo ła ło wie le

wąt pli wo ści na tu ry praw nej, przede

wszyst kim co do cha rak te ru praw ne go sa -

me go ra por tu.

Prze pi sy usta wy o Po li cji na le żą do ga -

łę zi pra wa ad mi ni stra cyj ne go. Służ ba

w Po li cji to nie zwy kła pra ca, lecz sto su -

nek ad mi ni stra cyj ny na wią za ny na pod -

sta wie do bro wol ne go zgło sze nia. Je śli

tak, to ra port po wi nien być po da niem

wsz czy na ją cym po stę po wa nie ad mi ni stra -

cyj ne. Jest to dość po wszech ny po gląd.

Je go praw ną kon se kwen cją jest moż li -

wość wy co fa nia ra por tu w do wol nym mo -

men cie, co wią że się z ko niecz no ścią

umo rze nia pro wa dzo ne go po stę po wa nia

ja ko bez przed mio to we go. W prak ty ce

ozna cza to uchy le nie skut ków zło żo ne go

ra por tu, wy two rze nie sta nu, jak by ra port

ni gdy nie zo stał zło żo ny. 

PO DA NIE 
CZY OŚWIAD CZE NIE WO LI
W orzecz nic twie są do wo ad mi ni stra cyj nym

za ry so wa ły się dwa po glą dy na przed sta -

wio ną kwe stię. Pierw szy, że w rze czy sa -

mej ra port to nic in ne go jak po da nie

ad mi ni stra cyj ne, skła da ne przez stro nę,

bę dą ce wy ra zem wo li wsz czę cia i pro wa -

dze nia po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go.

Je go wy łącz nym dys po nen tem jest stro -

na wno szą ca, któ ra mo że w każ dej chwi li

cof nąć to po da nie. Sy tu acja ta ka sta no wi

prze szko dę w dal szym pro ce do wa niu,

gdyż po stę po wa nie w przed mio cie zwol -

nie nia ze służ by na pod sta wie zgło sze nia

pi sem ne go wy stą pie nia z niej jest po stę -

po wa niem wsz czy na nym wy łącz nie

w opar ciu o żą da nie stro ny, a nie z urzę du. 

Zgod nie z dru gim po glą dem, ra port sta -

no wi oświad cze nie wo li w ro zu mie niu

prze pi sów ko dek su cy wil ne go. Zgod nie

z art. 60 k.c., co do za sa dy, oświad cze nie

wo li to wo la oso by do ko nu ją cej czyn no ści

praw nej, któ ra mo że być wy ra żo na przez

każ de za cho wa nie się tej oso by, któ re

ujaw nia jej wo lę w spo sób do sta tecz ny.

Bez wąt pie nia ra port speł nia po wyż szy

wy móg. Dla oświad czeń wo li istot ne zna -

cze nie ma chwi la je go zło że nia i moż li -

wość cof nię cia. Re gu lu je tę kwe stię

art. 61 k.c.: „oświad cze nie wo li, któ re ma

być zło żo ne in nej oso bie, jest zło żo ne

z chwi lą, gdy do szło do niej w ta ki spo sób,

że mo gła za po znać się z je go tre ścią. Od -

wo ła nie ta kie go oświad cze nia jest sku -

tecz ne, je że li do szło jed no cze śnie z tym

oświad cze niem lub wcze śniej”. Uzna nie

ra por tu za oświad cze nie wo li ozna cza tak -

że moż li wość uchy le nia się od je go skut -

ków przez po wo ła nie się na tzw. wa dy

oświad cze nia wo li: brak świa do me go

i swo bod ne go po wzię cia de cy zji i wy ra że -

nia wo li (art. 82 k.c.), po zor ność (art. 83

k.c.), błąd (art. 84 k.c.), pod stęp (art. 86

k.c.) i groź ba (art. 87 k.c.).

NSA ORZEKŁ
Brak jed no ści orzecz ni czej do pro wa dził

do po sta wie nia skła do wi sied miu sę dziów

Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go

przez skład te goż są du, orze ka ją cy w spra -

wie o sygn. akt I OSK 17/11 do roz strzy -

gnię cia za gad nie nia praw ne go bu dzą ce go

po waż ne wąt pli wo ści, czy pi sem ne zgło -

sze nie przez funk cjo na riu sza ABW wy stą -

pie nia ze służ by jest oświad cze niem wo li,

wo bec cze go sku tecz ność je go od wo ła nia

po win na być oce nia na we dług prze pi sów

ko dek su cy wil ne go, czy też sta no wi on

wnio sek wsz czy na ją cy po stę po wa nie ad -

mi ni stra cyj ne w myśl art. 61 par. 1 k.p.a.,

któ re go cof nię cie skut ku je umo rze niem

po stę po wa nia? 

Uchwa łą z 5 grud nia 2011 r. Na -

czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny uznał, że

pi sem ne zgło sze nie przez funk cjo na -

riu sza wy stą pie nia ze służ by (…) jest

oświad cze niem wo li, do któ re go ma

za sto so wa nie art. 61 k.c. W uza sad nie -

niu sąd ten pod niósł, że zgło sze nie to ma

cha rak ter mie sza ny i sta no wi jed no cze śnie

oświad cze nie wo li o cha rak te rze ma te rial -

nym, jak i oświad cze nie pro ce so we. Prze -

pi sy ba da nej usta wy, tj. o służ bie Agen cji

Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go i Agen cji

Wy wia du, nie za wie ra ją prze pi sów re gu lu -

ją cych kwe stie cof nię cia oświad cze nia

o re zy gna cji ze służ by, ani okre śla ją cych

ich cha rak ter praw ny, co nie wąt pli wie sta -

no wi lu kę w pra wie. W ta kich sy tu acjach

jed ną z do pusz czal nych form wy kład ni

PRAWO Raport o zwolnienie POLICJA 997       maj 2012 r.40

Pomyśl, 
zanim złożysz raport

Organ, który jest stroną
stosunku służbowego, nie ma

możliwości odmowy
zwolnienia funkcjonariusza ze

służby. Skoro tak, to trzeba
zapewnić temu organowi

możliwość znalezienia
następcy funkcjonariusza,
który zgłosił wystąpienie ze

służby.

Artykuł 41 ust. 3 ustawy o Policji stanowi jedną z tzw. obligatoryjnych
przesłanek zwolnienia ze służby. Zgodnie z jego treścią policjanta zwalnia
się ze służby w terminie do trzech miesięcy od dnia pisemnego zgłoszenia
przez niego wystąpienia ze służby. Zatem złożenie raportu zobowiązuje
organ do wydania decyzji o zwolnieniu policjanta ze służby. Ponadto organ
związany jest ustawowym terminem trzech miesięcy na sfinalizowanie
zwolnienia. 
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jest ana lo gia „z pra wa” (ana lo gia iu ris), co

w tym przy pad ku spro wa dza się do sko rzy -

sta nia z ana lo gicz nych roz wią zań przy ję -

tych w pra wie cy wil nym. Ra port ta ki

z jed nej stro ny jest oświad cze niem wo li

w za kre sie roz wią za nia sto sun ku służ bo -

we go, z dru giej zaś wy wo łu je skut ki pro -

ce so we, sta no wiąc żą da nie wsz czę cia

po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go w spra -

wie zwol nie nia ze służ by. Sta no wi za tem

przede wszyst kim czyn ność ma te rial no -

praw ną. Pra wo zgło sze nia wy stą pie nia ze

służ by jest bo wiem ele men tem wy zna cza -

ją cym ma te rial no praw ny sta tus funk cjo na -

riu sza. Sąd da lej wska zał, że wo la

roz wią za nia sto sun ku służ bo we go jest od -

po wied ni kiem wo li na wią za nia te go sto -

sun ku. Na wią za nie i roz wią za nie sto sun ku

służ bo we go ko rzy sta z ochro ny wol no ści

za trud nie nia. Zgło sze nie przez funk cjo na -

riu sza wy stą pie nia ze służ by po wo du je

usta nie sto sun ku służ bo we go w for mie

i ter mi nie prze wi dzia nym w usta wie. Or -

gan, któ ry jest stro ną te go sto sun ku, nie

ma moż li wo ści od mo wy zwol nie nia funk -

cjo na riu sza ze służ by. Sko ro tak, to trze ba

za pew nić te mu or ga no wi moż li wość zna -

le zie nia na stęp cy funk cjo na riu sza, któ ry

zgło sił wy stą pie nie ze służ by. Gdy by przy -

jąć, że funk cjo na riusz mo że bez żad nych

ogra ni czeń cof nąć zgło sze nie o wy stą pie -

niu ze służ by aż do za koń cze nia po stę po -

wa nia ad mi ni stra cyj ne go, ozna cza ło by to,

iż zwol nio ny funk cjo na riusz de cy du je

o tym, kie dy or gan mo że pod jąć czyn no ści

zwią za ne z za war ciem no we go sto sun ku

służ bo we go. Prze pi sy k.c. prze wi du ją ce

moż li wość uchy le nia się od skut ków

oświad cze nia wo li zło żo ne go in ne mu pod -

mio to wi za pew nia ją zaś wy star cza ją ce

gwa ran cje ochro ny funk cjo na riu sza, któ re -

go oświad cze nie o wy stą pie niu ze służ by

do tknię te by ło wa da mi. Pro wa dzą za tem

do sy tu acji, w któ rej in te re sy obu stron

sto sun ku służ bo we go są chro nio ne w spo -

sób zrów no wa żo ny.

mec. MAG DA LE NA BĘ DZIE JEW SKA -
-MI CHAL SKA,

Biu ro Kadr i Szko le nia KGP

maj 2012 r.       POLICJA 997 Wątpliwości policjantów  TYLKO SŁUŻBA 41

Służba w Policji to nie zwykła
praca, lecz stosunek

administracyjny nawiązany
na podstawie dobrowolnego

zgłoszenia.

Do isto ty sto sun ku służ bo we go po li cjan ta

na le ży ochro na bez pie czeń stwa lu dzi oraz

utrzy my wa nie bez pie czeń stwa i po rząd ku

pu blicz ne go, co z oczy wi stych wzglę dów 

mo że wią zać się z obo wiąz kiem wy stę po wa -

nia po li cjan ta w cha rak te rze świad ka w po -

stę po wa niu kar nym, po nie waż co do za sa dy

po li cjant skła da ze zna nia przed są dem

w związ ku z peł nie niem służ by w Po li cji,

a nie ja ko oso ba pry wat na. Ze zna wa nie

przed są dem kar nym z re gu ły wią że się bez -

po śred nio z wy ko ny wa niem za dań służ bo -

wych, a na wet sta no wi dal sze re ali zo wa nie

tych za dań. 

Zgod nie z art. 33 usta wy o Po li cji (Dz.U.

z 2011 r. nr 287, poz. 1687 ze zm.) czas peł -

nie nia służ by po li cjan ta jest okre ślo ny wy mia -

rem je go obo wiąz ków, z uwzględ nie niem

pra wa do wy po czyn ku. Usta lo ną nor mą cza su

peł nie nia służ by po li cjan ta jest 40-go dzin ny

ty dzień pra cy w 3-mie sięcz nym okre sie roz li -

cze nio wym (art. 33 ust. 2). W za mian za czas

służ by prze kra cza ją cy tę nor mę po li cjan to wi

udzie la ny jest czas wol ny od służ by w tym sa -

mym wy mia rze al bo mo że mu być przy zna -

na re kom pen sa ta pie nięż na (art. 33 ust. 3).

W roz po rzą dze niu Mi ni stra Spraw We -

wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 18 paź dzier ni -

ka 2001 r. w spra wie roz kła du cza su służ by

po li cjan tów (Dz.U. nr 131, poz. 1471) okre -

ślo no m.in. przy pad ki prze dłu że nia cza su

służ by po nad usta lo ną nor mę oraz spo sób

peł nie nia przez po li cjan tów dy żu rów do mo -

wych. Zgod nie z par. 8 ust. 2 roz po rzą dze nia

prze dłu że nie cza su służ by na stę pu je na po -

le ce nie kie row ni ka ko mór ki or ga ni za cyj nej,

w któ rej po li cjant peł ni służ bę. O wy da nym

po le ce niu kie row nik za wia da mia prze ło żo ne -

go wła ści we go w spra wach oso bo wych. Po li -

cjant, któ ry otrzy mu je od prze ło żo ne go

po le ce nie sta wie nia się w miej scu peł nie nia

służ by w dniu wol nym od służ by i wy ko nu je

to po le ce nie, ma pra wo do cza su wol ne go

w tym sa mym wy mia rze, je że li zo stał mu

prze dłu żo ny czas służ by (par. 9 ust. 1).

Za czas dy żu ru do mo we go nie udzie la się

cza su wol ne go, po za sy tu acja mi, gdy po li -

cjant wy ko ny wał na po le ce nie prze ło żo ne go

czyn no ści służ bo we. 

Sta wie nie się po li cjan ta w są dzie w cha -

rak te rze świad ka w związ ku z peł nie niem

służ by w Po li cji na le ży za li czać ja ko czas

służ by. Tak że je śli od by wa się to w cza sie

wol nym. 

Ta kie sta no wi sko znaj du je po twier dze nie

w prze pi sach re gu lu ją cych na leż no ści świad -

ków w po stę po wa niu są do wym. Zgod nie

z art. 8 de kre tu z 26 paź dzier ni ka 1959 r. o na -

leż no ściach świad ków, bie głych i stron w po -

stę po wa niu są do wym (Dz.U. nr 49, poz. 445)

prze pi sów re gu lu ją cych na leż no ści świad ków

nie sto su je się do świad ków po zo sta ją cych

w czyn nej służ bie pań stwo wej, cy wil nej lub

woj sko wej, je że li po wo ła ni zo sta li do ze zna -

wa nia w związ ku z peł nie niem służ by.

Z ta ką in ter pre ta cją prze pi sów nie jest też

sprzecz ny par. 9 roz po rzą dze nia Mi ni stra

Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji

z 2 wrze śnia 2002 r. w spra wie szcze gó ło -

wych praw i obo wiąz ków oraz prze bie gu

służ by po li cjan tów (Dz.U. nr 151,

poz. 1261). Sta no wi on, że po li cjan ta zwal -

nia się od za jęć służ bo wych w przy pad ku we -

zwa nia do sta wie nia się przed or ga nem

wła ści wym w spra wach po wszech ne go obo -

wiąz ku obro ny, Po li cją, pro ku ra tu rą, or ga nem

pro wa dzą cym po stę po wa nie ad mi ni stra cyj -

ne, są do we lub w spra wie o wy kro cze nie

– w cha rak te rze stro ny lub świad ka.

Wy mo giem jest od po wied nie udo ku men -

to wa nie fak tu obec no ści i cza su spę dzo ne go

w są dzie. 

Po wyż sze nie do ty czy funk cjo na riu sza,

któ ry wy stę pu je w spra wie pry wat nie, a skła -

da ne przez nie go ze zna nia nie po zo sta ją

w związ ku z wy ko ny wa niem przez nie go

czyn no ści służ bo wych.

oprac. AWz 
na pod sta wie ma te ria łów Biu ra Praw ne go KGP

Pytania i odpowiedzi (21) 

– policjant świadkiem
P: Czy stawienie się policjanta w sądzie w charakterze świadka
w sprawie związanej z pełnieniem przez niego służby w Policji jest
zaliczane do czasu służby?
O: Tak, w każdej sytuacji, również wtedy, kiedy stawia się on w sądzie
w swoim czasie wolnym.
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– Nie mo gło być ina czej – po li cjant śmie -

je się. – Tra dy cja prze cho dzi z oj ca na sy na. 

NA MECZ W WÓZ KU 
– Nie pa mię tam, skąd wzię ło się ki bi co wa -

nie – Piotr Za wa dow ski roz kła da rę ce. – Ono

po pro stu by ło. Wy ro słem w nim i w nie wro -

słem. Za mi ło wa nie do spor tu prze ka zał mi

ta to. Do wszel kie go spor tu, bo był, w wiel -

kim te go sło wa zna cze niu, ki bi cem. Nie

tylko pił ki noż nej, rów nież bok su, siat ków ki

i innych dyscyplin. Opo wia dał mi o swo ich

wy jaz dach na me cze. O mo im „ki bi co wa niu”,

gdy mia łem pół ro ku, do wie dzia łem się póź -

niej. By ło tak, że ma ma nie bar dzo chcia ła,

aby ta ta szedł na ten mecz, bo w do mu by ła

ja kaś ro bo ta, więc oj ciec wy my ślił, że pój dzie

ze mną na spa cer. Po szedł pie szo z wóz kiem

z Ba łut na sta dion, by łem więc i na spa ce rze,

i na me czu. To się oczy wi ście póź niej wy da -

ło, ale pierw szy epi zod ki bi cow ski mia łem

już za li czo ny. 

W ro dzi nie Za wa dow skich tra dy cją sta ło

się, że so bo ty po świę co ne by ły roz gryw kom.

W do mu by ło trzech męż czyzn ki bi ców. 

– Mój star szy brat An drzej za czął póź niej

cho dzić na sta dion – mó wi po li cjant. – Oj ciec

za brał go na pierw szy mecz, gdy miał już kil -

ka lat i był to mecz Wi dze wa. I on, nie ste ty,

zo stał ki bi cem Wi dze wa – Piotr Za wa dow ski

krę ci z uda wa nym ubo le wa niem gło wą. –

Kie dyś tro chę so bie do gry za li śmy, te raz się

z te go śmie je my. 

BRAM KI Z TOR NI STRÓW 
– W szko le by ło róż nie – wspo mi na po li cjant.

– Więk szość ko le gów ki bi co wa ła ŁKS -owi,

ale zda rza li się też mi ło śni cy Wi dze wa. Je -

stem ro do wi tym Łodzianinem, a do tego Ba -

łu cia rzem, za tar gi roz wią zy wa li śmy sa mi, ni -

ko mu krzyw da się nie dzia ła. 

Za mi ło wa nie do spor tu za szcze pio ne przez

oj ca pro cen to wa ło. Ma ły Pio trek grał w no gę

gdzie po pa dło. Jak więk szość chło pa ków

w la tach 70. i na początku 80. mógł tyl ko po -

ma rzyć o me czu na praw dzi wym sta dio nie.

W so bo tę lub nie dzie lę moż na by ło, prze ska -

ku jąc ogro dze nie al bo ko rzy sta jąc z wy cię -

tych dziur, po grać na bo isku szkol nym.

Do pó ki nie wy biegł do zor ca… Czę ściej gry -

wa ło się w par kach, na każ dym skraw ku wol -

nej prze strze ni, gdzie za bram ki słu ży ły

roz sta wio ne tor ni stry i tecz ki. 

– Nie wiem, dla cze go nie zo sta łem pił ka -

rzem – ki wa gło wą. – Wiem na to miast,

dlaczego zo sta łem ko szy ka rzem. Mo im na -

uczy cie lem WF był ko szy karz, za wod nik

łódz kie go Star tu, pan Bo biń ski. Cho dzi li śmy

na sek cję ko szy ków ki w ra mach SKS. Po tem,

ja ko za wod ni cy, tra fi li śmy do Spół dziel cze go

Klu bu Spor to we go Start Łódź. 

Przy go da Za wa dow skie go ze spor tem

była dłu ga. Był w niej na wet epi zod z ka drą

Pol ski. Grał także w kadrze Łodzi, w KS

Spo łem Łódź, a na wet w uko cha nym Łódz -

kim Klu bie Spor to wym, choć bar dzo krót -

ko, bo z po wo dów fi nan so wych roz wią za no

sek cję ko szy ków ki i za wod nik wró cił do

Startu. 

PO LI CYJ NE ROZ GRYW KI 
Póź niej by ła służ ba woj sko wa, a w koń cu Po -

li cja. Wstą pie niu do niej nie prze szko dził na -

wet in cy dent z mło do ści, kie dy ra zem

z bra tem wy brał się na mecz Wi dze wa, gdzie

do stał mi li cyj ną pał ką. 

– Na sta dio nie do szło do za mie szek – opo -

wia da po li cyj ny ki bic. – Lu dzie wbie gli

na pły tę. My też. Chcie li śmy ucie kać. Wia li -

śmy z try bun, aby wy do stać się ze sta dio nu.

By ło ogól ne za mie sza nie i do sta li śmy pa rę

razy pa łą po krzy żu. Ta ki nie szczę śli wy wy -

pa dek z mło do ści… 

W Po li cji ra zem z ko le ga mi brał udział

w roz gryw kach ama tor skiej li gi ko szy kar skiej.

W ka len da rzu re sor to wych im prez były na -

wet mi strzo stwa Pol ski w tej dys cy pli nie,

w któ rych dru ży na Pio tra za ję ła IV miej sce. 

Policjanci kibice (5) POLICJA 997       maj 2012 r.42

Ki bi co wa nie to ra dość
Po raz pierw szy na me czu, i to me czu ŁKS -u, był w wie ku 6 mie się cy. Za brał go oj ciec, za pa lo ny ki bic 

spor to wy. Dziś 42-let ni mł. asp. Piotr Za wa dow ski mi łość do klu bu prze ka zu je swo je mu sy no wi.

Piotr Zawadowski na stadionie ŁKS-u: – Nie chciałbym przeżyć spadku do I ligi...
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Za wa dow ski od po cząt ku słu ży w Wy dzia le Ru chu Dro go we -

go KMP w Ło dzi. W ubie głym ro ku od de le go wa ny był do CSP

w Le gio no wie, aby przez pół ro ku uczyć mło dych po li cjan tów

kie ro wa nia ru chem na skrzy żo wa niach. Teraz przed EU RO 2012

tak że uczest ni czy w szko le niu kie ro wa nia ru chem. Na co dzień

zaj mu je się li kwi da cją skut ków wy pad ków dro go wych w Ło dzi. 

– Jak ro zu miem stra te gię 3xT? – po li cjant chwi lę się za sta na -

wia. – Na pierw szym miej scu tro ska, a tro ska to bez pie czeń -

stwo. Ja ko po li cjan ci mu si my za trosz czyć się o bez pie czeń stwo

ki bi ców, po móc im, na przy kład wska zać dro gę. I być przy tym

to le ran cyj nym, nie za ogniać sy tu acji, ale z uśmie chem umieć

spoj rzeć na nie stan dar do we za cho wa nia ki bi ców. Oczy wi ście

o ile nie stwa rza ją one nie bez pie czeń stwa. Wte dy po win no za -

dzia łać trze cie T, czy li tłu mie nie, sku tecz nie i w za rod ku. 

NA STĘP NE PO KO LE NIE 
Za mi ło wa nie do ŁKS -u po li cjant prze ka zał swo je mu czter na sto -

let nie mu sy no wi Ka mi lo wi. 

– Kie dy tyl ko po zwa la na to służ ba, cho dzi my na me cze –

mówi mun du ro wy ki bic. – Ko bie ta mo je go ży cia Ane ta ma też

syna, Mi cha ła, i chło pa ki czę sto ra zem cho dzą na sta dion, ma ją

kar ne ty. Cho dzi my tak że we trzech, a cza sem, na przy kład

przy oka zji der bów Ło dzi, we czwór kę. Gdy ŁKS po ko nał Wi -

dzew, w do mu by ła wiel ka eu fo ria. Mo ja part ner ka ki bi cu je jed -

nak in nej dru ży nie, w in nej dys cy pli nie. Jest za go rza łą fan ką

naj lep sze go w Pol sce klu bu rug by Bu dow la ni Łódź. Na ich

spotkania chodzi regularnie.

Ki bi co wa nie sta ło się pa sją już trzech po ko leń Za wa dow skich. 

– Oj ciec wpo ił mi sza cu nek do in nych dru żyn – wy ja śnia po -

li cjant. – Kie dy pol ski ze spół gra w eu ro pej skich roz gryw kach,

ki bi cu ję mu. Bo li mnie obec na sy tu acja ŁKS -u, ale z klu bem jest

się na do bre i na złe. Ki bi cu ję też dru ży nie Bar ce lo ny, ale umiem

do ce nić grę tak że in nych ze spo łów. Chło pa ki nie są jesz cze na

ta kim eta pie, że moż na ki bi co wać wszyst kim. Na ra zie poza

ŁKS -em nie wi dzą świa ta. 

– Czym dla mnie jest ki bi co wa nie? – Piotr Za wa dow ski za my -

śla się. – Nie po wiem, że sen sem ży cia, bo to prze sa da, ale da je

mi ta ki azyl w trudnym, za wo do wym ży ciu, któ ry po zwa la na wy -

po czę cie i od stre so wa nie po służ bie. Gdy idę na mecz, za po mi -

nam o kło po tach, sku piam się na grze, mo gę so bie po śpie wać,

cieszyć się z sukcesów mojej drużyny. Jest dla mnie od skocz nią

od trosk, da je szczę ście, bo ki bi co wa nie to ra dość. 

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor
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Bieg ma ra toń ski 

Dęb no po raz dzie sią ty
15 kwiet nia br. w Dęb nie już po raz dzie sią ty od by ły się Mi strzo stwa Pol -

ski Po li cjan tów w Ma ra to nie, roz gry wa ne w ra mach mi strzostw Pol ski w tej

dys cy pli nie. Z po nad ty sią cem za wod ni ków ry wa li zo wa ła po nad set ka mun -

du ro wych. 

Wśród pań dy stans 42 km i 195 m naj szyb ciej prze bie gła Alek san dra Sa ra -

ceń z KSP, za nią upla so wa ła się Mar ta Wit ke (KMP w Po zna niu), a trze cie

miej sce za ję ła Be ata Nie na dow ska (KMP w El blą gu). Wśród pa nów trium -

fo wał Ma ciej Woj cie chow ski (WSPol. w Szczyt nie), któ ry wy prze dził Ro ber -

ta Sob czy ka (KPP w Ko ło brze gu) i To ma sza Ma tu sia ka (SP w Słup sku). 

Mistrzostwa zorganizowały KWP w Szcze ci nie i Za rząd Wo je wódz ki

NSZZP woj. za chod nio po mor skie go.

Mi strzo stwa Pol ski w Pły wa niu

Ra dom po raz pierw szy
Przy zwy cza ili śmy się już, że mi strzo stwa Pol ski w pły wa niu od by wa ją się

póź ną je sie nią w WSPol. w Szczyt nie. Te raz do ka len da rza cen tral nych im -

prez re kre acyj no -spor to wych do szły zawody tej sa mej ran gi, or ga ni zo wa ne

wio sną. Obie im pre zy uzu peł nia ją się i sta no wią do bry spraw dzian dla re -

sor to wych pły wa ków. 

Wio sen ne mi strzo stwa Pol ski od by ły się 15 kwiet nia br. w ra dom skim

Aquaparku. Na star cie sta nę ło ponad 80 za wod ni ków i za wod ni czek re pre -

zen tu ją cych służ by mun du ro we. Naj szyb szym po li cjan tem mi strzostw, po -

dob nie jak pod czas szczy cień skie go cham pio na tu w li sto pa dzie ub.r., zo stał

Łu kasz Pań czy szyn z KMP w Ko sza li nie. Za nim upla so wa li się Ju liusz Ma -

li now ski z ko mi sa ria tu rzecz ne go w War sza wie i Ar tur Gru dziń ski z KWP

w Ło dzi. Wśród in nych służb mun du ro wych naj szyb si by li w ko lej no ści: Mar -

cin Fa styn (Ko men da Miej ska PSP w Ło dzi), Adam De nert (Szko ła Głów -

na Służ by Po żar ni czej w War sza wie) i Ma ciej Fa styn (KM PSP w Ło dzi). 

W szta fe cie 4 x 50 m sty lem do wol nym wy gra ła dru ży na SGSP przed KP

PSP z Ło dzi i dru gim ze spo łem war szaw skiej szko ły po żar ni czej. 

Pu cha ry zwy cięz com wrę czał ko men dant głów ny Po li cji nad insp. Ma rek

Dzia ło szyń ski.

Sportowe zapowiedzi
W ma ju, z uwa gi na EU RO 2012, pla no wa nych jest wie le wy da rzeń z ka len -

da rza re kre acyj nych, cen tral nych im prez spor to wych, ob ję tych ho no ro wym pa -

tro na tem ko men dan ta głów ne go Po li cji, któ re zwy kle od by wa ły się w czerw cu: 

– Ogól no pol skie Za wo dy Po li cji w Strze la niu, or ga ni zo wa ne przez KGP;

– Mię dzy na ro do we Mi strzo stwa Po li cji w Pił ce Siat ko wej „Za wier cie 2012”,

KWP w Ka to wi cach; 

– Mi strzo stwa Po li cji w Bia th lo nie Po li cyj nym, WSPol. w Szczyt nie; 

– Ogól no pol skie Za wo dy Po li cji w Pił ce Noż nej pod ha słem „Gra my dla Mar -

ce la”, KPP w Lu bi nie; 

– Mi strzo stwa Po li cji w Strze la niu, SP w Ka to wi cach; 

– Mię dzy na ro do we Mi strzo stwa Po li cji w Pół ma ra to nie na tra sie Ust ka –

Słupsk, SP w Słup sku; 

– Pu char Świa ta Po li cji w Pił ce Siat ko wej „Zło tów 2012”, KWP w Po zna niu; 

– Ogól no pol skie Za wo dy Po li cji w Ko lar stwie Prze ła jo wym „Ła zy 2012”,

KWP w Ka to wi cach; 

– Ogól no pol ski Tur niej Klas o Pro fi lu Po li cyj nym Szkół Po nad gim na zjal nych,

SP w Pi le;

Po nad to od bę dą się III Ogól no pol skie Za wo dy Po li cjan tów STRONG MAN,

przy go to wa ne przez KPP w Kło buc ku.

SPORT oprac. P. Ost.
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KO DEKS KO RZON KA
Dla asp. sztab. Ire ne usza Ko rzon ka, za -

stęp cy na czel ni ka cie szyń skiej dro gów ki,

prio ry te tem jest za po bie ga nie tra ge diom,

któ re nie sie bra wu ra kie ru ją cych, brak roz -

sąd ku oraz lek ce wa że nie obo wią zu ją cych za -

sad ko dek su dro go we go.

Dla te go, zda niem asp. sztab. Ireneusza

Ko rzonka, ele men tar nych za sad bez piecz ne -

go po ru sza nia się po uli cach i dro gach trze ba na uczać już od naj młod -

szych lat. Na le ży tyl ko pa mię tać, aby for ma prze ka zu by ła

do sto so wa na do wie ku od bior ców. Na czel nik Ko rzo nek wie, co mó -

wi. W Po li cji pra cu je od 21 lat, ca ły czas w dro gów ce. Do syć na oglą -

dał się wy pad ków.

– Dzie ci to spe cjal na ka te go ria użyt kow ni ków dróg – uwa ża Ire ne -

usz Ko rzo nek. – Tych naj młod szych nie na uczy my abe ca dła dro go we -

go sa my mi za ka za mi. Bar dzo du że zna cze nie ma ją spo tka nia

funk cjo na riu szy ru chu dro go we go z przed szko la ka mi i ucznia mi

pierw szych klas szkół pod sta wo wych, prze ka zy wa nie im w przy stęp -

nej for mie kar dy nal nych za sad uni ka nia za gro że nia na uli cy, m.in.

przez na ukę bez piecz ne go prze cho dze nia przez jezd nię, roz po zna -

wa nia naj waż niej szych zna ków dro go wych itp. 

Ire ne usz Ko rzo nek opra co wu je wy daw nic twa

książ ko we dla dzie ci o te ma ty ce bez pie czeń stwa

dro go we go. Za de biu to wał w 1997 r. ko lo ro wą bro -

szur ką w for ma cie kie szon ko wym pt. Ko deks dla
cie bie. Ksią żecz ka prze zna czo na by ła dla 10-lat -

ków, chcą cych uzy skać kar tę ro we ro wą, ale ko rzy -

stać z niej mo gą wszy scy. Na pi sa na zro zu mia łym

ję zy kiem spra wia, że za wi łe i skom pli ko wa ne nie -

raz prze pi sy, okre ślo ne w usta wie Pra wo o ru chu

dro go wym, dzie ci przy swa ja ją so bie bez więk szych pro ble mów.

Dzię ki Fun da cji na rzecz Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go

z Biel ska -Bia łej i pew nej fir mie z Pszczy ny do uczniów szkół pod sta -

wo wych w wo je wódz twach ślą skim, ma ło pol skim i ma zo wiec kim tra -

fi ło nie od płat nie już sześć wy dań te go ko dek su ro we rzy sty

w po nad stu ty sięcz nym na kła dzie. Gdy by zna leźć ko lej nych spon so -

rów, ksią żecz kę mo gły by otrzy mać wszyst kie pod sta wów ki w Pol sce.

Po li cjant z Cie szy na był kon sul tan tem Mi ni ster stwa Edu ka cji Na -

ro do wej przy opra co wy wa niu Ćwi czeń z wy cho wa nia ko mu ni ka cyj ne -
go, pod ręcz ni ka dla szkół pod sta wo wych, obo wią zu ją ce go w la tach

1999–2003. Za swo ją spo łecz ną ak tyw ność uho no ro wa ny zo stał Me -

da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej oraz od zna ką ho no ro wą Za Za słu -

gi dla Oświa ty.

NO WY TA RY FI KA TOR PUNK TÓW KAR NYCH
4 kwiet nia br. mi ni ster Ja cek Ci choc ki pod pi sał roz po rzą dze nie

w spra wie po stę po wa nia z kie row ca mi na ru sza ją cy mi prze pi sy ru chu

dro go we go. Roz po rzą dze nie okre śla: spo sób punk to wa nia i licz bę

punk tów od po wia da ją cych na ru sze niu prze pi sów ru chu dro go we go;

wa run ki i spo sób pro wa dze nia ewi den cji kie row ców na ru sza ją cych

prze pi sy ru chu dro go we go; tryb wy stę po wa nia z wnio skiem o kon tro -

l ne spraw dze nie kwa li fi ka cji; wa run ki i tryb wy stę po wa nia z wnio -

skiem o cof nię cie upraw nień do kie ro wa nia po jaz da mi sil ni ko wy mi;

jed nost ki upo waż nio ne do pro wa dze nia szko le nia, któ re go od by cie

spo wo du je zmniej sze nie licz by punk tów kar nych oraz pod mio ty

upraw nio ne do uzy ski wa nia in for ma cji za war tych w ewi den cji kie -

row ców na ru sza ją cych prze pi sy ru chu dro go we go.

No we roz po rzą dze nie, po pod pi sa niu tak że przez mi ni strów spra -

wie dli wo ści oraz trans por tu, bu dow nic twa i go spo dar ki mor skiej,

wej dzie w ży cie mie siąc po ogło sze niu go w Dzien ni ku Ustaw. Jak

na pi sa no w uza sad nie niu, je go ce lem jest po pra wa bez pie czeń stwa

na dro gach. Stąd też za ostrze nie sank cji (pod nie sie nie licz by punk -

tów kar nych) za nie któ re wy kro cze nia dro go we.

Przy kła do wa punk ta cja w no wym ta ry fi ka to rze wy kro czeń

w ru chu dro go wym:

• Par ko wa nie na miej scu dla nie peł no spraw nych – 5 pkt (do tych -

czas 0 pkt),

• Roz mo wa przez te le fon ko mór ko wy – 5 pkt (0),

• Wjeż dża nie mię dzy po jaz dy ja dą ce w ko lum nie – 2 pkt (0),

• Wjazd na skrzy żo wa nie, je śli brak na nim miej sca do kon ty nu -

owa nia jaz dy – 2 pkt (0),

• Za kry wa nie świa teł, ozna czeń lub ta blic re je stra cyj nych – 3 pkt

(0),

• Zwięk sza nie pręd ko ści przez kie ru ją ce go po jaz dem wy prze dza -

nym – 3 pkt (0),

• Wy prze dza nie po jaz du uprzy wi le jo wa ne go na ob sza rze za bu do -

wa nym – 3 pkt (0),

• Utrud nia nie lub ta mo wa nie ru chu po przez nie sy gna li zo wa nie

lub błęd ne sy gna li zo wa nie ma new ru (nie uży cie lub nie wła ści we uży -

cie kie run kow ska zów) – 2 pkt (0),

• Prze wóz dzie ci nie zgod nie z prze pi sa mi (w szcze gól no ści bez

fo te li ka) – 6 pkt (3),

• Prze wo że nie pa sa że rów nie zgod nie z prze pi sa mi (bez pa sów lub

bez ka sku) – 4 pkt (1), 

• Prze wo że nie pa sa że rów w licz bie prze kra cza ją cej do pusz czal ną

(za każ de go pa sa że ra prze wo żo ne go w nie wła ści wy spo sób do da je

się 1 pkt) – od 1 do 10 pkt (do tych czas 1),

• Cią gnię cie za po jaz dem osób m.in. na nar tach, san kach lub wrot -

kach – 5 pkt (0),

• Nie ustą pie nie pierw szeń stwa pie sze mu na ozna ko wa nym przej -

ściu – 10 pkt (8),

• Nie ustą pie nie pierw szeń stwa pie sze mu pod czas co fa nia – 6 pkt

(5),

• Nie za trzy ma nie po jaz du, gdy przez jezd nię prze cho dzi oso ba

nie peł no spraw na – 10 pkt (8), 

• Wy prze dza nie na przej ściach dla pie szych i przed ni mi – 10 pkt

(9),

• Wy prze dza nie na prze jaz dach ro we ro wych i przed ni mi – 10 pkt

(8),

• Co fa nie na dro dze eks pre so wej lub au to stra dzie – 5 pkt (3),

• Nie za trzy ma nie po jaz du przed zna kiem STOP – 2 pkt (1).

Tra ci moc roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi ni -

stra cji z 20 grud nia 2002 r. w spra wie po stę po wa nia z kie row ca mi na -

ru sza ją cy mi prze pi sy ru chu dro go we go (Dz.U. nr 236, poz. 1998,

z późn. zm.).

JE RZY PA CIOR KOW SKI
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Po li cjan ci czę sto zwra ca ją się z py ta nia mi do ty czą cy mi za sad 

za cho wa nia się pod czas wi zy ty służ bo wej w miesz ka niu pry -

wat nym. Re gu ły ta kiej wi zy ty, z punk tu wi dze nia re gu la mi nów

służ by po li cyj nej, są ja sne i do sko na le każ de mu po li cjan to wi,

a zwłasz cza dziel ni co we mu, zna ne. Są jed nak za sa dy, któ rych re gu -

la mi ny nie opi su ją, a któ re wy da ją się waż ne dla po strze ga nia po li -

cjan ta i Po li cji przez oby wa te li. 

PUNK TU AL NOŚĆ
Pierw sza, ge ne ral na za sa da: przy cho dzi my do kład nie o wy zna czo -

nym cza sie. Punk tu al ność jest prze ja wem oka zy wa nia sza cun ku wo -

bec oso by, z któ rą się spo ty ka my, a nad to wo bec sa me go sie bie.

Ide al nie by ło by, gdy by po li cjant za dzwo nił do drzwi miesz ka nia

na dwie, trzy mi nu ty przed wy zna czo ną po rą spo tka nia.

Co zro bić, gdy nie mo że my przyjść na spo tka nie punk tu al nie?

Po pierw sze: moż li wie wcze śnie trze ba o tym za wia do mić go spo da -

rzy. Po dru gie: w za leż no ści od wiel ko ści spóź nie nia mu si my usta lić

z go spo da rza mi dal sze kro ki. Ta ka sy tu acja jest jed nak osta tecz no ścią

i wy ni kać mo że tyl ko z nie zwy kle waż nych oko licz no ści służ bo wych.

PO WI TA NIE
Pod czas po wi ta nia po li cjant przed sta wia się imie niem, na zwi skiem

i stop niem. Je śli jest nie umun du ro wa ny – po ka zu je le gi ty ma cję służ bo -

wą. Do brze wy cho wa ny go spo darz po da je funk cjo na riu szo wi rę kę. Nie

jest to ko niecz ne, ale jak naj bar dziej wska za ne. Na po cząt ku spo tka nia

go spo da rze czę sto pro po nu ją coś do pi cia. Od mo wa by ła by nie zbyt

grzecz na. Je śli jed nak chcą nas ugo ścić czymś do je dze nia, od ma wia my.

Sia da my w miej scu za pro po no wa nym przez go spo da rzy. Sia da jąc w fo te -

lu lub na ka na pie, nie „roz sia da my się”, ra czej sie dzi my na brze gu.

ROZ MO WA
Pod czas roz mo wy trzy ma my się pro ce dur. Roz mo wa po win na być

me ry to rycz na. Do go spo da rzy zwra ca my się per pan/pa ni. Uni ka my

zbyt nie go spo ufa la nia się: np. pa ni Ka siu, pa nie Grze siu. Pod czas

roz mo wy nie po win ni śmy  od bie rać te le fo nu ko mór ko we go. Je śli 

jed nak jest to ko niecz ne, prze pra sza my go spo da rzy, od bie ra my 

te le fon, in for mu je my na sze go roz mów cę, że je ste śmy w trakcie 

spo tka nia, szyb ko wy ja śnia my spra wę i koń czy my roz mo wę. Czę sto

nasz te le fo nicz ny roz mów ca chce wie dzieć, kie dy skoń czy my spo -

tka nie. Nie od po wia da my na to py ta nie zbyt pre cy zyj nie np. za dzwo -

nię za 10 mi nut, bo mo że to sta wiać go spo da rzy w kło po tli wej

sy tu acji: np. chcie li nam opo wie dzieć o waż nej spra wie, ale wie dząc,

że po li cjant chce już wyjść, nie po dej mu ją jej. 

Pod czas roz mo wy do miesz ka nia mo gą przyjść in ne oso by. Je że li

go spo da rze nam je przed sta wią, na le ży się przy wi tać. Je śli jed nak

obec ność tych osób pod czas pro wa dzo nej roz mo wy jest nie wska za -

na, na le ży prze pro sić i po in for mo wać, że nie mo gą one brać udzia łu

w roz mo wie. 

ZA KOŃ CZE NIE WI ZY TY
Po za koń czo nej roz mo wie na le ży po dzię ko wać go spo da rzom za in -

for ma cje, któ rych nam udzie li li. Je że li pod czas roz mo wy po ja wi ły się

kwe stie wy ma ga ją ce wy ja śnie nia – po da je my go spo da rzom ter min,

kie dy je wy ja śni my i uma wia my się na kon takt. Przy drzwiach że -

gna my się z go spo da rza mi, ra czej po da jąc im rę kę. Na za koń cze nie

ży czy my mi łe go dnia, po po łu dnia czy week en du.

prof. dr hab. MICHAŁ IWASZKIEWICZ

znawca i wykładowca protokołu dyplomatycznego 
i dobrego obyczaju, rektor Wyższej Szkoły 

Umiejętności Społecznych w Poznaniu, 
sekretarz Wielkopolskiego Korpusu Konsularnego 

i konsul honorowy Republiki Estonii

U NAS Dobry obyczaj w Policji (2) POLICJA 997       maj 2012 r.46

Służbowo w mieszkaniu prywatnym

8–10 maja, Kolbudy – utworzenie
młodzieżowej grupy PaT, działania PaT/M
oraz PaTosfera w województwie
pomorskim, z udziałem społeczności PaT
z Tczewa, Słupska, Gdyni, Przywidza
i Pelplina

14 maja, Szczytno – utworzenie
studenckiej grupy PaT w Wyższej Szkole
Policji (podpisanie Deklaracji
Akademickiej)

15 maja, Łomża – podpisanie Deklaracji
Akademickiej z Państwową Wyższą
Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości 

26 maja, Siemiatycze – regionalny
Przystanek PaT 

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

Grupa teatralna z Woli Rębkowskiej podczas festiwalu
profilaktycznego w Garwolinie 
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ROZRYWKA Kryminał policyjny POLICJA 997       maj 2012 r.48

Rozmowa z Robertem Ziółkowskim,
komisarzem Policji w stanie
spoczynku, autorem książki 
„Łowcy głów”

Siedem lat temu gościł Pan na naszych
łamach w całkiem innym charakterze. Był
Pan wówczas jednym z bohaterów reportażu
„Gdy policjant się myli”
(„Policja 997” 8/2005), dotyczącego
tragicznej w skutkach strzelaniny
w Poznaniu przy ulicy Bałtyckiej, gdzie
zginął człowiek.

– Ani ja, ani ża den z mo ich ko le gów nie

po my liliśmy się wte dy, uży wa jąc bro ni. My

po pro stu chcie li śmy po wstrzy mać ata ku ją cy

nas sa mo chód. Do ta kie go wnio sku do szły

też trzy skła dy sę dziow skie, któ re nas unie -

win nia ły. Jak kol wiek na to spoj rzeć, by ło to

naj bar dziej trau ma tycz ne zda rze nie w mo jej

ka rie rze po li cyj nej. I naj bar dziej brze mien -

ne w skut ki. Od tej po ry już nic nie by ło

takie sa mo. 

Samochodem jechało wtedy dwóch 
19-latków. Jeden z nich został śmiertelnie
ranny, drugi w wyniku postrzału został
inwalidą. A przeciwko wam zaczął się
trwający kilka lat proces…

– Oskar żo no nas o spo wo do wa nie za gro że -

nia dla ży cia i zdro wia wie lu osób. Ta ki za -

rzut sta wia się ter ro ry stom! Do te go do szedł

lincz me dial ny. By li śmy za wie sza ni w służ -

bie i od wie sza ni. Po ma ga ły nam związ ki za -

wo do we, opła ca jąc obroń ców i wspie ra jąc

psy chicz nie, na to miast prze ło że ni w więk -

szo ści dba li głów nie o swój wi ze ru nek me -

dial ny, więc ra czej się od nas od ci na li.

Pod ko niec 2005 ro ku zo sta li śmy pierw szy

raz unie win nie ni, ale spra wa po ko lej nych in -

stan cjach wra ca ła na wo kan dę i trwa do dzi -

siaj. Wpraw dzie przy wró co no nas do służ by,

ale to już nie by ła ta służ ba. Nasz ze spół roz -

par ce lo wa no, już nie ro bi li śmy te go, na czym

zna li śmy się naj le piej i co ko cha li śmy. Mia -

łem dość ta kiej służ by i ta kiej at mos fe ry.

W 2008 ro ku od sze dłem na eme ry tu rę. 

Wtedy pojawił się pomysł, żeby napisać
książkę?

– Nie, po mysł mia łem już wcze śniej, tyl ko

za wsze bra ko wa ło cza su na je go re ali za cję.

W ze spo le po szu ki wań ce lo wych pra co wa li -

śmy przy róż nych spra wach. Tro pi li śmy 

i za trzy my wa li śmy nie bez piecz nych prze -

stęp ców, osob ni ków po szu ki wa nych li sta mi

goń czy mi, ban dy tów pry mi tyw nych i ban dy -

tów bar dzo spryt nych. Każ da spra wa by ła

inna i każ da fa scy nu ją ca. Mia łem za so bą

kilka lat pra cy dzien ni kar skiej, te spra wy

kor ci ły do opi sa nia. Ale kie dy w nich tkwi -

łem, bra ko wa ło nie tyl ko cza su, ale też dy -

stan su i re flek sji. To przy szło do pie ro, kie dy

od sze dłem z Po li cji. Mo głem upo rząd ko wać

mo je wspo mnie nia, na brać no wej per spek ty -

wy do te go, czym ży łem przez wie le lat. Nie

tyl ko do zda rzeń, ale też do sie bie, do lu dzi,

do pew nych me cha ni zmów wy stę pu ją cych

w Po li cji.

Czy książka „Łowcy głów” pokazuje
autentyczne wydarzenia, sprawy,
przy których realizacji Pan pracował?
A bohaterowie – policjanci to Pan i pańscy
koledzy?

– Nie do kład nie tak. Książ ka skła da się

z trzech opo wia dań. Po ka zu ją ka wa łek praw -

dzi wej po li cyj nej ro bo ty, ta kiej ma ło zna nej,

bo pra ca ze spo łu po szu ki wań ce lo wych by ła

oto czo na ści słą ta jem ni cą. Ale au ten tycz ne

wy da rze nia wy ko rzy sta łem tyl ko ja ko kan wę

do stwo rze nia opo wia dań. Fa bu ła jest wy my -

ślo na. Po sta ci rów nież. Ża den z bo ha te rów

nie ma do kład ne go od po wied ni ka w rze czy -

wi sto ści, choć wie le ich cech za czerp ną łem

od au ten tycz nych po sta ci. 

Znakomicie prowadzi Pan wątek kryminalny,
a policyjne realia pokazane są w sposób
niezwykle prawdziwy. Świetna galeria
postaci: tchórzliwi przełożeni, karierowicze,
lizusy, zachowawczy dyżurni, którzy marzą
tylko o tym, aby dotrwać do emerytury… 

– A z dru giej stro ny so li dar ność, lo jal ność,

za ufa nie. Za an ga żo wa nie bez resz ty w pra cę,

ale tak że pro ble my ro dzin ne, nad uży wa nie

al ko ho lu, mar ne pie nią dze, po czu cie nie spra -

wie dli wo ści przy roz dzia le na gród itp., itp.

No właśnie. Tak mógł napisać tylko ktoś,
kto naprawdę sam tego doświadczał. Czy ta
książka miała być odreagowaniem
na rozczarowanie w ostatnich latach
służby? 

– W żad nym wy pad ku. Ja nie je stem ani

sfru stro wa ny, ani roz cza ro wa ny. Ni gdy ni cze -

go nie ża łu ję! Ta pra ca to by ła jed na z cen -

niej szych lek cji mo je go ży cia. Gdy by nie by ło

tych 16 lat, nie by ło by te go, co jest te raz.

Chcia łem po ka zać ka wa łek po li cyj nej ro bo -

ty od pod szew ki, bez upięk sza nia. Dla te go

głów ni bo ha te ro wie nie są ide ała mi, są po li -

cjan ta mi i jed no cze śnie ludź mi z krwi i ko -

ści. I mó wią ję zy kiem ta kim, jak na praw dę

mó wią po li cjan ci mię dzy so bą, a nie ugła dzo -

nym, jak to czę sto wy stę pu je w książ kach

i fil mach o po li cji. Chcia łem też po ka zać me -

cha ni zmy, te złe i te do bre, funk cjo nu ją ce

w na szym śro do wi sku. Je śli mi się to uda ło,

to się cie szę. My ślę, że sta rzy gli nia rze nie -

raz uśmiech ną się, znaj du jąc w książ ce „psią”

rze czy wi stość, a mło dzi, je śli ze chcą po nią

się gnąć, mo gą się spo ro do wie dzieć i na -

uczyć. 

Recenzenci pisali o brawurowym debiucie,
książka doskonale się sprzedaje. A jak
przyjęli ją Pana koledzy policjanci?
Zwłaszcza ci z zespołu poszukiwań
celowych?

– Gra tu lo wa li mi. Po wie dzie li, że po ka za -

łem praw dę i że zro bi łem ka wał do brej ro bo -

ty. To dla mnie naj waż niej sza re cen zja.

Będą kolejne książki?

– Sze fo wie wy daw nic twa Zysk i s -ka bar dzo

mi po mo gli przy tym de biu cie i te raz na ma -

wia ją mnie na na stęp ną po zy cję. No i szcze rze

mó wiąc, mam już coś na warsz ta cie. 

Życzę kolejnego sukcesu i dziękuję
za rozmowę.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. KWP w Poznaniu

Prawdziwe gliny
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(...) Na gle po czuł to sa mo, co w chwi lach za -

gro że nia na wszyst kich woj nach, w któ rych

uczest ni czył. Coś lub ktoś cza ił się w tym po -

god nym je sien nym po ran ku. Ro zej rzał się.

Przed blo kiem sta ło kil ka aut. W jed nym z nich

sie dział ja kiś męż czy zna i do stra jał ra dio.

Przy śmiet ni ku dwóch ubra nych w kom bi ne zo -

ny fa ce tów maj stro wa ło coś przy ku ble. (...) Wy -

siadł z sa mo cho du i ru szył w kie run ku blo ku.

Znów się ro zej rzał. Fa ce ci, któ rych ob ser wo wał,

nie zmie ni li miej sca, ale in tu icja pod po wia da ła

mu, że coś jest tu nie tak. (...) Otwo rzył drzwi

przed sion ka klat ki scho do wej, po tem te pro wa -

dzą ce bez po śred nio na scho dy.

– Stój! Po li cja! – usły szał krzyk. – Po li cja!

Na zie mię! Kładź się! Na zie mię! Po łóż się, rę ce

do przo du! Po li cja!

Zo ba czył dwóch męż czyzn sto ją cych na scho -

dach, mie rzą cych do nie go z pi sto le tów. Na pier -

siach bu ja ły im się od zna ki. (...) By li roz sta wie ni

pod dwie ma prze ciw le gły mi ścia na mi ko ry ta rza,

by nie za sła niać so bie po la ostrza łu. (...) Usły szał

za so bą zgrzyt otwie ra nych drzwi. (...) Do stał

cios czymś twar dym w bok gło wy, jed no cze śnie

ktoś pod ciął mu no gi, prze wra ca jąc na la stry ko -

wą po sadz kę. Nie wal czył. (...)

Prze rzu ci li go na brzuch, ktoś za ło żył mu

dźwi gnię na ło kieć. Szczęk nę ły kaj dan ki. Je den

z męż czyzn w kom bi ne zo nie, któ ry stał przed

chwi lą pod śmiet ni kiem, ob szu kał go fa cho wo,

(...)

– Czy sty – stwier dził la ko nicz nie. (...)

– Do mi nik Ka wa? Na zy wasz się Do mi nik

Kawa? – spy tał le żą ce go je den z go ści, któ rzy

przed chwi lą ce lo wa li do nie go ze scho dów.

Teraz prze glą dał je go do ku men ty.

– Tak, je stem Do mi nik Ka wa. Chcia łem się

sam zgło sić do pro ku ra tu ry – oznaj mił.

– Chcia łeś, al bo nie chcia łeś – od parł tam ten.

– Ja je stem ko mi sarz Se ba stian Zim ny z Wy dzia -

łu Kry mi nal ne go Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji

w Po zna niu, a to moi ko le dzy po li cjan ci. Je steś

za trzy ma ny na pod sta wie li stu goń cze go wy da -

ne go przez Pro ku ra tu rę Okrę go wą w Po zna niu

pod za rzu tem do ko na nia za bój stwa Re mi giu sza

Ma ka. Zro zu mia łeś?

– Tak, ro zu miem, ale ja go nie za bi łem!

– To nas nie in te re su je. Te raz za wie zie my cię

do „pro ro ka”, z nim so bie po ga dasz. Chło pa ki,

za wi ja my go! Szyb ko! – rzu cił Zim ny do ko le gów.

(...) Na gle do tarł do nie go głos, któ re go nie

sły szał od tak wie lu lat, a któ ry to wa rzy szył mu

od za wsze.

– Do mi nik! Do mi nik, syn ku, to ty?!

To był głos je go ma my, sta ła u szczy tu scho -

dów. By ła zu peł nie si wa, po marsz czo na, a po twa -

rzy spły wa ły jej stru mie nie łez. Po tem pró bo wa ła

zejść do nie go. Dwóch po li cjan tów na tych miast

za gro dzi ło jej dro gę. (...) Trzej po zo sta li gli nia -

rze, mi mo je go pro te stów, po pro wa dzi li go do

cze ka ją ce go już przed klat ką gol fa z kie row cą

za kie row ni cą. Wpa ko wa li go szyb ko mię dzy sie -

bie na tyl ne sie dze nie. Już mie li od je chać, kie dy

drzwi au ta otwo rzył Zim ny.

– Pięć mi nut. Masz pięć mi nut na roz mo wę

z mat ką. To wbrew re gu la mi no wi, więc się spiesz.

– Dzię ku ję ci. Znam za sa dy. By łem żoł nie rzem

– po wie dział Do mi nik.

– Le gio ni stą – ni to spy tał, ni to stwier dził

Zim ny. – Pięć mi nut, z na mi w au cie.

Spo tka nie sy na z mat ką trwa ło trzy dzie ści mi -

nut. Po li cjan ci, nie wy czu wa jąc za gro że nia, uspo -

ko ili się. Od wró ci li gło wy z za że no wa niem, nie

chcie li pa trzeć na na stęp ne mat czy ne łzy, ty le

ich już wi dzie li. To by li twar dzi męż czyź ni, ale

oni też mie li mat ki.

(...) Ko mi sarz za te le fo no wał do Gru be go, któ -

ry ra zem z Mło dym mi jał wła śnie Słup cę. Gru by

sie dział wy god nie roz par ty na fo te lu pa sa że ra

i gder li wie ko men to wał ostat ni po dział na gród

w ko men dzie. By ły to pie nią dze za za trzy ma nie

kil ku ukry wa ją cych się człon ków gan gu z Grun -

wal du. Gru by, naj star szy w sek cji i naj bar dziej za -

cię ty, wy my ślał, na czym świat stoi. (...)

– Ła pa li śmy ich we czwór kę, nie? Do te go

czte rech ko man do sów. A jak po sze dłem pod pi sać

li stę na gro do wą, to mia ła ze dwie stro ny, le d wie

się zna la złem. Co za sia ra! Kur wa, do pi sa li chy ba

pół ko men dy. Każ dy ku tas, któ ry ma coś do ga da -

nia, jest na tej li ście!

– A po ile da li? – spy tał Mło dy.

– Po trzy stó wy. W du pę niech to so bie wsa dzą!

– A kie row ni cy sek cji po ile do sta li?

– Kie row ni cy po osiem set za nad zór! Na czel -

ni cy po ty siąc! – zży mał się Gru by. (...)

– Do brze, że Ka zia z por tier ni nie do pi sa -

li, bo to ku zyn na czel ni ka PG, a bra mę nam

otwie rał, jak je cha li śmy na ak cję, więc też

mu się, kur wa, na le ży. Szlag mnie kie dyś tra -

fi na to ma ta cze nie! (...) 

– Co tam? – spy tał we so ło Gru by.

– Ma ły nie ży je – pa dła ci cha od po wiedź. (...)

– Nie wie my jesz cze do kład nie. Chło pak ma

po ła ma ną czasz kę. Po za tym to wy glą da na ro bo -

tę ja kie goś pier dol nię te go pe do fi la. Uto pił na gie

cia ło w ro wie. Chy ba go... wy ko rzy stał. Przy jedź -

cie do ko men dy w Ko ni nie. My tam wła śnie je -

dzie my. (...) 

– OK. Je dzie my do was, bę dzie my za ja kieś

pięt na ście mi nut. – Gru by już się nie uśmie chał.

W Ko ni nie zje cha li się nie mal rów no cze śnie.

(...) 

Ofi cer dy żur ny po dał za stęp cy na czel ni ka

Buły plik pa pie rów z wy dru ka mi ty po wa nych

spraw ców. Na tych kart kach znaj do wa ły się in -

for ma cje o prze stęp cach sek su al nych z te re nu

Ko ni na i oko lic. Głów nie gwał ci cie le gu stu ją cy

w bar dzo mło dych obiek tach sek su al nych oraz

oso by no to wa ne za pro duk cję i dys try bu cję por -

no gra fii dzie cię cej. 

Wszy scy po szli na sa lę od praw. Tam za stęp ca

na czel ni ka wraz z Zim nym na kre śli li za kres po -

szu ki wań. Po dzie li li po li cjan tów na dwu oso bo we

ze spo ły. Mie li spraw dzić bli sko trzy dzie ści osób.

(...)

Pro wa dzą cy od pra wę po ka zał Zim ne mu jed ną

z ostat nich kar tek.

– Tych kie dyś za wi ja łem oso bi ście. To eki pa

od kid spor no. Lo lek, Miał czek, Ku fi i Zbok. Lu -

cjan Zbok. To on praw do po dob nie kie ro wał ca -

łym in te re sem. Ta ka ma ła gni da, ale cwa ny.

Udo wod ni li śmy im roz pro wa dza nie i sprze daż

por no gra fii pe do fil skiej w In ter ne cie. Do sta li

po dwa la ta, wy sko czy li po ro ku. Wiem, że nie

tyl ko to ro bi li. Bra li dzie cia ki z bied nych ro dzin

i ro bi li zdję cia w cie ka wych uję ciach. Ro dzi com

da wa li po pa rę zło tych. Nikt nie chciał ga dać

na pa pier. Ope ra cyj nie wiem, że kie dyś prze trzy -

my wa li dzie się cio let nie go chło pacz ka. Ma ły ich

nie roz po znał na oka za niu. Przy naj mniej ofi cjal -

nie. Ją ka się do dzi siaj. Ten skur wiel Lu cjan ma

swo ją fir mę re kla mo wą. Du żo wie, je śli cho dzi

o te go ro dza ju spra wy w mie ście.

– Do bra. Daj ich nam, uwi nie my się z ni mi

szyb ko – uśmiech nął się Zim ny, a Chu dy wy cią -

gnął kart kę z rę ki na czel ni ka. Spoj rzał na zdję cie

pierw sze go de li kwen ta i od czy tał ad res. – A więc

to jest pan Lu cjan... Ta, po ga dam so bie z nim

chęt nie, jak coś wie, to na pew no mi po wie.

Pa trząc na aspi ran ta i wy raz je go twa rzy, na -

czel nik wy zbył się ja kich kol wiek wąt pli wo ści, że

Lu cjan Zbok przy zna się do wszyst kie go. Z za -

bój stwem pre zy den ta Ken ne dy'ego włącz nie.

Spoj rzał py ta ją co na Zim ne go. Ko mi sarz po pa -

trzył mu w oczy, pod no sząc pra wą brew. Na czel -

nik zro zu miał. Wy krzy wił usta w zło wiesz czym

uśmiesz ku i opu ścił wzrok na do ku men ty.

Robert Ziółkowski: Łowcy głów.
Zysk i S-ka wydawnictwo, 

Poznań 2011, s. 330

Skró ty po cho dzą od re dak cji.

Wytropić mordercę 
Frag ment kryminału Roberta Ziółkowskiego Łowcy głów
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Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 
za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia re dak cyj -
ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo nie od płat -
ne go pu bli ko wa nia li stów. Re dak cja za strze ga so bie
rów nież moż li wość nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko -
wa nych ma te ria łów na wła snej stro nie in ter ne to wej.
Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów i ma te -
ria łów spon so ro wa nych re dak cja nie od po wia da.

Zamówienia na prenumeratę:
Re dak cja Cza so pi sma „Po li cja 997”

ul. Do ma niew ska 36/38, 02-514 War sza wa 12
tel. 22 60-160-86, 22 60-161-26, faks 22 60-168-67

e -ma il: krzysztof.chrza now ski@po li cja.gov.pl
Ce na pre nu me ra ty rocz nej mie sięcz ni ka 

„Po li cja 997” – 36 zł
Płat ni ków VAT pro si my o po da nie nu me ru NIP. 

Za mó wie nie zo sta nie zre ali zo wa ne po opła ce niu wy sła -
nej do Za ma wia ją ce go fak tu ry lub po do ko na niu przez 

Za ma wia ją ce go wpła ty na kon to:
Ko men da Głów na Po li cji 

ul. Pu ław ska 148/150, 02-624 War sza wa
NBP O/O War sza wa 

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000
W ty tu le wpła ty pro si my wpi sać: 

„Pre nu me ra ta Po li cji 997”.
Wpła ty nie po prze dzo ne za mó wie niem bę dą zwra ca ne

bez re ali za cji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji

Po zio mo: 1 – jest okrą gła, 4 – nie ste ty, w pra wie nie jed na, 7 – cudo, 10 – ciast ko z bi tą śmie ta ną,
13 – hob by swoj sko, 16 – ry nek w sta ro żyt nej Gre cji, 17 – ener gia, wi gor, 18 – de ner wo wa nie się,
roz draż nie nie, 20 – czar na lub wietrz na cho ro ba, 21 – dra pież ne krew ne del fi na, 22 – asy stent do -
wód cy, 24 – tań czą na pię cio li nii, 26 – do otu le nia ra mion, 27 – ole jek ró ża ny, 28 – układ czą ste -
czek ele men tar nych, 30 – nit ka za nią bie ga, 31 – pły nie przez Pe ters burg, 33 – desz czu – cią głe,
in ten syw ne, prze lot ne, 36 – rze ka z wier szy Sło wac kie go, 37 – „upra wia ne” na mo rzu, w sfe rze
praw au tor skich, na dro gach, 38 – do sko na łe – nie ist nie je, 39 – gał gan, zwy kle do pod ło gi,
42 – gru ba ka sza jęcz mien na, 44 – dzia ło, 47 – har mo nĳ ka ust na, 48 – „oręż” ope ra to ra fil mo we -
go, 49 – in ter wen cyj ne to np. uni ka nie, blo ko wa nie, prze chwy ty wa nie ude rzeń, 50 – brak ru chu,
rów no wa ga.
Pio no wo: 1 – roz wi nę ły się w kwia ty, li ście, 2 – zbóż – zie le nią się wio sną, 3 – bur mistrz w Hisz pa -
nii, 5 – po kój na stat ku, 6 – bę dzie nią Agat ka, 7 – bez za ło go wy apa rat la ta ją cy, 8 – wszyst kie ta le -
rze ma łe i du że, 9 – „opra wa” pan ny, 10 – Pro ta zy kró cej, 11 – tak sów ka gwa ro wo, 12 – przy do mek
Bo le sła wa II, zwa ne go też Szczo drym, 14 – asy sta, świ ta, 15 – Rzym – Wło chy, Ro ma – ?, 19 – nie -
bie skie to gwiaz da, 23 – ba wół in dyj ski, 25 – o pra cę, kup na -sprze da ży, 29 – ostat ni wy bit ny hi sto -
ryk rzym ski, 32 – pu stel nia, 34 – nie je den ma sto pień aspi ran ta, 35 – uli ca zna na z „Ma ty sia ków”,
36 – sa mo za cho waw czy czło wie ka, 37 – pa nie w Sej mie, 40 – ro pu cha ol brzy mia, 41 – te le wi zyj -
ny, fi nan so wy pań stwa, 43 – je ste śmy…, 45 – u bo ku ta ty, 46 – mu sku lar ny za pa śnika.

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 31:

(.........)  (.................)  (.............)  (.........)  (.........................),  (..............)  (.........)  (........................................)
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  31

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 22 maja 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 Zysk i S-ka.
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 4: „Przebaczenie najtrudniejszą miłością”. Na gro dę, książki
wydawnictwa Prószyński i S-ka, wylosowali: Agnieszka Hamelusz z Jabłonny, Władysław Pszczółka
z Chybia i Janusz Samborski ze Szczecina.
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