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Orkiestra Reprezentacyjna Policji
zagrała na scenie przed PKiN 
w Warszawie
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.SPORT.
Rozmaitości
Harmonogram 2013; Polacy w czołówce Marszu Duńskiego;
Policjant nagrodzony; Sportowe zapowiedzi 
Harmonogram centralnych imprez sportowo-rekreacyjnych
w Policji w 2013 r.

.TYLKO SŁUŻBA.
e-Posterunek
e-kasowanie – kontrola NIK zakwestionowała legalność
gromadzenia danych osobowych za pomocą e-Posterunku
Policja bez barier
Osoby niewidzące i niedowidzące – poradnik dla policjantów
Ruch drogowy
Prosto z drogi – Przełom na drogach?; Mandaty zawieszone;
Narodowy program; „Czerwona księga” GDDKiA; Nowy sprzęt dla
drogówki 
Galeria absurdów drogowych – znaki

.DAWNO TEMU W POLICJI.
Złodziejstwo automobilowe
Złodziej za kółkiem – walka przedwojennych policjantów ze
złodziejami czterech kółek

.TYLKO SŁUŻBA.
Okiem praktyka
„Darmowe” tankowanie – kradzieże paliw wprost z dystrybutorów
Prewencja
Historia z happy endem – asp. sztab. Andrzej Barnaś twierdzi, 
że ludziom należy pomagać

.RECENZJA.
Ech, przed wojną... To była przestępczość – „Życie przestępcze
w przedwojennej Polsce”

.HISTORIA.
Policyjne kalendarium – luty w latach: 1923, 1973 i 1993

.U NAS.
Psychologia policyjna stosowana
Zawód: profiler – chcesz zostać profilerem? Niestety taki zawód nie
istnieje
Nie tylko dla profilerów – recenzja monografii „Profilowanie
kryminalne”

.POLICYJNY PITAWAL.
Zamachy na Chruszczowa i Gomułkę
Na celowniku elektryka – Stanisław Jaros miał smykałkę do robót
elektrotechnicznych...

.ROZRYWKA.
Kryminał prawie dokumentalny
Fabuła lubi kłopoty – rozmowa z Katarzyną Bondą
Zapach strachu – fragment powieści kryminalnej Katarzyny Bondy
„Florystka”
Krzyżówka

.Z NAMI.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

.KRAJ.
Rozmaitości
Poznań znowu na wokandzie; Nieprawomocnie niewinny; Centrum
poszukiwań; Ruszyło EC3, Policjanci z orkiestrą; Nasz człowiek
w ONZ; Benemerenti dla Policji; Afrykańska nagroda

.TYLKO SŁUŻBA.
Plany na rok 2013
Narada kadry kierowniczej – ocena efektywności działań Policji
w roku 2012 i przedstawienie zamierzeń na 2013 r.
Wywiad z komendantem głównym Policji
O reformach, priorytetach i myśleniu – mówi nadinsp. Marek
Działoszyński
Zastępcy komendanta głównego Policji
Najważniejsze dla nas jest... – o zamierzeniach poszczególnych
służb Policji mówią zastępcy za nie odpowiedzialni
Nieruchomości Policji
Sochaczew czeka – w raporcie NIK i w liście RPO Komenda
Powiatowa Policji w Sochaczewie znalazła się wśród obiektów
będących w najgorszym stanie

.SZKOLENIE.
Policjanci na stokach
Postrach śniegowych piratów – szkolenie narciarskie na instruktora
i pomocnika instruktora Polskiego Związku Narciarskiego

.DYSKUSJA.
Nagrywanie interwencji – kraj
W oku kamery – co warto nagrywać
Zielone światło rady – dla regulacji dotyczących rejestrowania
i utrwalania interwencji 
Za czy przeciw? – sonda wśród policjantów
Nagrywanie interwencji – świat
W oku kamery – utrwalanie obrazu i dźwięku z policyjnych
czynności w: Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych

.PRAWO.
Uprawnienia policjantów
Rejestrowanie czynności policyjnych

.TYLKO SŁUŻBA.
Policjanci ratują
Mandat ich uratował – policjanci z KPP w Sokołowie Podlaskim
uratowali pasażerów z płonącego autokaru

.U NAS.
NSZZ Policjantów
Czas był na zmiany – rozmowa z Grzegorzem Nemsem, nowym
przewodniczącym policyjnego związku

.PAMIĘĆ.
Losy przedwojennych policjantów i ich rodzin
Wierność przysiędze – Maria Araszkiewicz, 93-letnia córka
przedwojennego policjanta zdjęcie na okładce Przemysław Kacak, www.sxc.hu
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Be ne me ren ti dla Po li cji 
12 stycz nia br. w Klu bie Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej na war -

szaw skim Be mo wie od by ła się uro czy stość wrę cze nia na gród Be ne -

me ren ti („Do brze za słu żo nym”).

Przy zna je je bi skup po lo wy WP Jó zef Guz dek, dusz pa sterz woj ska

i Po li cji. W tym ro ku na gro dy przy pa dły: Szta bo wi Ge ne ral ne mu WP,

Pol skie mu Ra diu SA oraz Po li cji. W imie niu tej ostat niej sta tu et kę

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

Bp Guz dek od zna czył po nad to me da lem Mi li tio pro Chri sto („Wal -

czę dla Chry stu sa”): po przed nie go ko men dan ta głów ne go gen. insp.

An drze ja Ma te ju ka, by łe go pod se kre ta rza sta nu w MSW Ada ma Ra -

pac kie go, obec ne go sze fa Po li cji nad isnp. Mar ka Dzia ło szyń skie go,

ma ło pol skie go ko men dan ta Po li cji nad insp. Ma riu sza Dąb ka, dy rek -

to ra Ga bi ne tu KGP mł. insp. Mar ka Wal cza ka, na czel ni ka Wy dzia łu

Pre zy dial ne go w Ga bi ne cie KGP Ro ma na Miś kie wi cza (re dak to ra

na czel ne go „Ga ze ty Po li cyj nej”, po przed nicz ki „Po li cji 997”) oraz

ośmiu in nych funk cjo na riu szy i pra cow ni ków Po li cji.

P. Ost. 
zdj. Ma rek Kru pa 

Po znań zno wu na wo kan dzie
Wra ca spra wa po li cjan tów z Po zna nia, któ rzy w 2004 r. ostrze -

la li sa mo chód, błęd nie przyj mu jąc, że pró bu ją nim uciec prze -

stęp cy. 17 stycz nia br. Sąd Naj wyż szy uchy lił wy rok Są du

Ape la cyj ne go w Po zna niu z 28 wrze śnia 2011 r. i utrzy ma ny nim

w mo cy wy rok Są du Okrę go we go, prze ka zu jąc spra wę do po now -

ne go roz po zna nia przez sąd pierw szej in stan cji. 

W 2004 ro ku na jed nej z po znań skich ulic po li cjan ci, szu ka ją cy

groź ne go prze stęp cy, chcie li skon tro lo wać sa mo chód, w któ rym

sie dzia ło dwóch mło dych męż czyzn. Ci za czę li ucie kać. Funk cjo -

na riu sze, bio rąc ich za ban dy tów, ostrze la li au to. Kie row ca zgi nął

na miej scu, pa sa żer w wy ni ku od nie sio nych ran jest in wa li dą. Sąd

pierw szej in stan cji unie win nił czte rech oskar żo nych po li cjan tów

od za rzu ca nych im prze stępstw; sąd ape la cyj ny pod trzy mał wy -

rok, uzna jąc, że strze la ją cy nie za cho wa li się bez praw nie, a co wię -

cej – dzia łali w obro nie ko niecz nej.

Pro ku ra tor i mat ka na sto lat ka, któ ry zgi nął pod czas ak cji, zło -

ży li ka sa cje do Są du Naj wyż sze go. Funk cjo na riu sze po cząt ko wo

by li za wie sze ni w czyn no ściach służ bo wych, jed nak po pierw szym

wy ro ku unie win nia ją cym wró ci li do pra cy.

PK

Nie pra wo moc nie nie win ny
17 stycz nia br. Sąd Re jo no wy dla War sza wy -Śród mie ścia unie -

win nił 41-let nie go Ma cie ja U., oskar żo ne go o spo wo do wa nie w li -

sto pa dzie 1998 r. na Wi sło stra dzie wy pad ku dro go we go, w któ rym

zgi nę ło dwóch po li cjan tów z ko mi sa ria tu na Po wi ślu: st. post.

Piotr Ja siń ski (lat 24) i st. post. Piotr Na le śnik (lat 23). Był to

trze ci w cią gu 14 lat pro ces w tej spra wie.

Funk cjo na riu sze po nie śli śmierć pod czas wy ko ny wa nia obo -

wiąz ków służ bo wych, uczest ni cząc w po ści gu za ucie ka ją cym pi -

ra tem dro go wym, po dej rza nym o pro wa dze nie au ta pod wpły wem

al ko ho lu. Ma ciej U. był już dwu krot nie uzna ny za win ne go spo -

wo do wa nia te go wy pad ku. I dwu krot nie sąd re jo no wy wy mie rzał

mu ka rę 7,5 roku po zba wie nia wol no ści. A sąd okrę go wy dwu krot -

nie uchy lał te orze cze nia. Tym ra zem Ma ciej U. uzna ny zo stał

za nie win ne go.

Sę dzia uza sad niał, że brak jed no znacz nych do wo dów, aby Ma -

ciej U. przy czy nił się do za ist nia łe go zda rze nia. Zwró cił uwa gę na

sprzecz ne opi nie bie głych i roz bież no ści w ze zna niach świad ków.

Nie do strzegł związ ku przy czy no wo -skut ko we go mię dzy tra gicz -

ną śmier cią funk cjo na riu szy a jaz dą oskar żo ne go, pę dzą ce go Wi -

sło stra dą oko ło 150–170 km/h. W kon klu zji stwier dził, że choć

oskar żo ny wie lo krot nie zła mał prze pi sy ko dek su dro go we go, to

jed nak za gro że nia ka ta stro fą w ru chu nie spo wo do wał, po nie waż 
by ła noc i uli ca by ła pu sta. Wy rok nie jest pra wo moc ny. Oskar że -

nie za po wie dzia ło ape la cję.

J. Pac.

Cen trum po szu ki wań
W lu tym w KGP roz po czy na dzia łal ność po li cyj ne Cen trum Po -

szu ki wań Osób Za gi nio nych. Ma ko or dy no wać, ana li zo wać i nad -

zo ro wać naj trud niej sze po szu ki wa nia, głów nie tzw. pierw szej

ka te go rii, czy li te, co do któ rych ist nie je po dej rze nie za gro że nia ży -

cia lub zdro wia. Mie sięcz nie Po li cja pro wa dzi oko ło 50 po szu ki wań

w ta kich spra wach. W 2012 r. zgło szo no 22,4 tys. za gi nięć, czy li po -

nad 6 tys. wię cej niż w 2011 r. Bli sko 18 tys. osób od na la zło się – za -

gi nie ni albo sa mi wró ci li, al bo od szu ka li ich po li cjan ci.

Na ko niec 2012 r. w po li cyj nych ba zach da nych fi gu ro wa ło 4295 za -

gi nio nych osób.

PK

Ru szy ło EC3
Od 11 stycz nia br. w Eu ro po lu w Ha dze

dzia ła, fi nan so wa ne z bu dże tu UE, Eu ro pej skie Cen trum Wal ki 

z Cy ber prze stęp czo ścią (EC3). 

Pra cę w nim za czę ło 80 osób, w przy szłym ro ku do łą czy 40 na stęp -

nych. Peł nię za pla no wa nych moż li wo ści cen trum osią gnie jed nak do -

pie ro w 2015 r. Je go eks per ci ma ją wspo ma gać służ by kra jów UE

w pro wa dze niu do cho dzeń w spra wie prze stępstw in ter ne to wych,

ta kich jak kra dzież toż sa mo ści, fał szo wa nie kart kre dy to wych czy

de frau da cje, a tak że prze mo cy wo bec dzie ci w in ter ne cie. 

Z ba da nia Eu ro ba ro me tru wy ni ka, że Eu ro pej czy cy oba wia ją się

cy ber prze stęp czo ści: 89 proc. użyt kow ni ków in ter ne tu uni ka ujaw -

nia nia da nych oso bo wych w sie ci, a 12 proc. do świad czy ło już oszu -

stwa w sie ci.

PK
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Po li cjan ci z or kie strą 
Po li cjan ci, jak zwy kle, po ma ga li pod czas 21. fi na łu Wiel kiej

Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy. Przede wszyst kim czu wa li

nad bez pie czeń stwem kwe stu ją cych, ale tak że sa mi zbie ra li

pie nią dze. W po li cyj nych au kcjach na rzecz WOŚP moż na

by ło wy li cy to wać np.: prze lot po li cyj nym śmi głow cem

nad War sza wą, rejs po li cyj ną ło dzią po Je zio rze So liń skim czy

jed no dnio wą służ bę w ra dio wo zie dro gów ki. Na sza re dak cja

tak że do ło ży ła gro sik na ra to wa nie ży cia dzie ci i god ną opie kę

me dycz ną dla se nio rów. Dwa na sze ze sta wy (rocz na pre nu me -

ra ta mie sięcz ni ka, ka len darz re dak cyj ny i fi li żan ka KGP/ku bek

z lo go „Po li cji 997”) zo sta ły zli cy to wa ne od po wied nio za 400

i 192,5 zł. 

Zdję cia z 13 stycz nia pre zen tu je my na we wnętrz nych stro -

nach okład ki.

P.O. 

Nasz czło wiek w ONZ
Od grud nia ub.r. sta no wi sko ofi ce ra ds. re kru ta cji w De par ta men -

cie Mi sji Po ko jo wych Se kre ta ria tu Ge ne ral ne go ONZ w No wym Jor -

ku zaj mu je mł. insp. Mar cin Wy dra. Jest pierw szym pol skim

po li cjan tem pra cu ją cym w ONZ.

– Apli ka cję pierw szy raz skła da łem w 2007 r., a po tem na po cząt -

ku 2011 r., ale do pie ro za trze cim ra zem się po wio dło – mó wi

mł. insp. Wy dra, peł no moc nik ko men dan ta głów ne go ds. ochro ny

praw czło wie ka w la tach 2008–2010. – Wy mo ga mi by ły m.in. bar dzo

do bra zna jo mość an giel skie go, sto pień co naj mniej pod puł kow ni ka,

czy li na sze go młod sze go in spek to ra, do świad cze nie na mi sjach po li -

cyj nych i kom pe ten cje zwią za ne z do bo rem po li cjan tów do służ by

w ra mach mi sji po ko jo wych ONZ. Do grud nia 2014 r. bę dę się zaj -

mo wał głów nie pro wa dze niem re kru ta cji, se lek cji i ro ta cji per so ne -

lu po li cyj ne go na mi sje po ko jo we, spraw dza niem przy go to wa nia

człon ków kon tyn gen tów po li cyj nych i bę dę brał udział w re ko ne san -

sach pro wa dzo nych przez mi sje ONZ.

„Nasz czło wiek” w ONZ pod kre śla, że bę dzie też chęt nie słu żył

po mo cą po li cjan tom, któ rzy chcie li by ubie gać się o sta no wi ska w Or -

ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych. Je go zda niem ma my świet nych

fa chow ców, tyl ko nie umie my ich do brze za pre zen to wać. 

– Pa nu je opi nia, że sta no wi ska w ONZ są „po li tycz ne” – mó wi.

– Po czę ści to praw da, bo po li ty ka tej or ga ni za cji po le ga na za trud nia -

niu osób przede wszyst kim z kra jów, któ re wy sy ła ją naj wię cej swo ich

po li cjan tów na mi sje (obec nie Pol ska ma ich tyl ko trzech w Li be rii).

Więk szość kan dy da tów prze pa da jed nak przede wszyst kim ze wzglę -

du na źle wy peł nio ne for mu la rze apli ka cyj ne i z po wo du sła be go przy -

go to wa nia do roz mo wy kwa li fi ka cyj nej. Te raz, pra cu jąc bez po śred nio

przy tej pro ce du rze, wiem, jak po win na być na pi sa na apli ka cja oraz,

na czym się sku pić w przy go to wa niach do roz mo wy.

ALEK SAN DRA WI CIK

Afry kań ska na gro da
Mł. insp. Krzysz tof Łasz kie wicz, peł no moc nik ko men dan ta głów -

ne go Po li cji ds. ochro ny praw czło wie ka, zo stał lau re atem aFry ka sów
Ro ku – przy zna wa nej przez fun da cję „Afry ka Ina czej”, na gro dy dla

osób pro mu ją cych te ma ty kę afry kań ską i dia log pol sko -afry kań ski

w Pol sce.

Otrzy mał ją w ka te go rii „pra wa czło wie ka” za ini cja ty wy po dej mo -

wa ne na rzecz osób po cho dze nia afry kań skie go w Pol sce, a wrę czy li

mu ją przed sta wi cie le Ko mi te tu Rzecz ni kow skie go Afry kań skiej

Spo łecz no ści w Pol sce.

– W dru giej po ło wie ro ku uka że się po rad nik an ty dy skry mi na cyj -

ny dla po li cjan tów: je den z roz dzia łów bę dzie po świę co ny te mu, jak

mó wić i pi sać o Afry kań czy kach – mó wi lau re at. – Kul tu ral ne prze -

pro wa dza nie in ter wen cji i po słu gi wa nie się w roz mo wie i do ku men -

tach po li cyj nych przy ja znym słow nic twem mu si być stan dar dem.

Spo łecz ność afry kań ska, nie tyl ko w Pol sce, ocze ku je więk szej de -

ter mi na cji w ści ga niu spraw ców prze stępstw wy mie rzo nych prze ciw -

ko niej oraz em pa tii wo bec ofiar. Waż ne, aby funk cjo na riu sze

sza no wa li róż ni ce kul tu ro we i nie po słu gi wa li się ste reo ty pa mi. 

Na gro dy aFry ka sy Ro ku przy zna wa ne są od czte rech lat w czte -

rech dzie dzi nach: me dia, na uka, kul tu ra oraz pra wa czło wie ka.

AW

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

16 lutego – Krasnystaw
– rocznica działalności grupy

PaT 

16–19 lutego – Krasnystaw
– wspólny projekt

profilaktyczno-artystyczny
grup PaT z Krasnegostawu,
Chełma, Włodawy, Biłgoraja,
Bulkowa, Pelplina, Tczewa,

Malborka, Kolbud
i Starogardu Gdańskiego 

19–21 lutego – Siemiatycze
– warsztaty teatralne grupy
PaT zakończone premierą

spektaklu „Sekret” Więcej na stronie www.pat.policja.gov.pl

Uczestnicy Gali Finałowej PaT/E 2012 z komendantem
głównym Policji (grupy PaT z Przemyśla, Sieradza, Radomia
i Góry Kalwarii)

13 lutego – Legionowo – działania PaT/M (Ratusz Miejski)
z udziałem słuchaczy Centrum Szkolenia Policji

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

KRS 0000101309
Kon to PKO BP SA VI O/War sza wa

nr 741020 1068 0000 1802 0059 9167

Zach´camy do zadeklarowania w

swoim zeznaniu podatkowym (PIT)

1%
na rzecz fundacji.
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Oce na efek tyw no ści dzia łań Po li cji

w 2012 r. oraz przed sta wie nie naj istot -

niej szych za mie rzeń na rok 2013 by ły

naj waż niej szy mi te ma ta mi na ra dy rocz nej

ka dry kie row ni czej Po li cji, któ ra w dniach

10–11 stycz nia od by ła się w Za ko pa nem.

W na ra dzie uczest ni czył mi ni ster spraw we -

wnętrz nych Ja cek Ci choc ki. 

Rok ubie gły był dla Po li cji uda ny, wi dać to

za rów no w oce nach spo łecz nych (we dług

CBOS we wrze śniu 2012 r. 68 proc. re spon -

den tów do brze oce ni ło dzia łal ność Po li cji),

jak i w sta ty sty kach. Mi ni ster Ci choc ki pod -

kre ślał, jak waż na by ła zmia na re la cji mię dzy

Po li cją a oby wa te la mi, któ ra do ko na ła się

przy oka zji Eu ro 2012, i jak istot ne jest, by

ob raz Po li cji po moc nej i przy ja znej stał się

trwa łą ce chą for ma cji. 

Uczest ni kom na ra dy za pre zen to wa ne 

zo sta ły prio ry te ty i za da nia prio ry te to we Ko -

men dan ta Głów ne go Po li cji na la ta 2013–

2015. Szef Po li cji przed sta wił też szcze gó ły

re or ga ni za cji ko men dy głów nej ze szcze gól -

nym uwzględ nie niem wy łą cze nia Cen tral ne -

go Biu ra Śled cze go. Roz ma wia no tak że

TYLKO SŁUŻBA Plany na rok 2013 POLICJA 997       luty 2013 r.6

Narada kadry kierowniczej

Ocena działalnoÊci Policji (w proc.)

Post´powania wszcz´te ogółem*

*Po stę po wa nia przy go to waw cze wsz czę te przez jed nost ki Po li cji i pro ku ra tu rę oraz do cho dze nia za koń -

czo ne wy da niem po sta no wie nia o umo rze niu i wpi sa niu spra wy do re je stru prze stępstw 

źródło: CBOS

źr
ód

ło
: K

G
P
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Na ukow cy o
re or ga ni za cji KGP

Po raz pierw szy w 2013 ro ku Ra da Kon sul -

ta cyj na Ko men dan ta Głów nego Po li cji 

ze bra ła się 16 stycz nia. Tym ra zem nad insp.

Ma rek Dzia ło szyń ski po pro sił jej człon ków

– przed sta wi cie li wyż szych uczel ni –

o prze my śle nia w spra wie no wej struk tu ry

i funk cji Ko men dy Głów nej Po li cji po re or ga -

ni za cji, w spra wie wy dzie le nia z niej 

Cen tral ne go Biu ra Śled cze go, a tak że za pro -

po no wa nych kie run ków zmian do ty czą cych

ścież ki ka rie ry za wo do wej po li cjan ta. 

Rów nież po raz pierw szy w ob ra dach

uczest ni czył mi ni ster spraw we wnętrz nych

Ja cek Ci choc ki. Na wią zu jąc do wy dzie le nia

CBŚ z KGP i do prio ry te tów ko men dan ta

głów ne go, mi ni ster za po wie dział wzmoc nie -

nie biu ra w czę ści do ty czą cej zwal cza nia

prze stęp czo ści go spo dar czej. Pod kre ślił, że

bę dzie to wzmoc nie nie ka dro we pio nu pg,

ale też uru cho mie nie szko leń dla funk-

cjo na riu szy. 

Uczest ni cy spo tka nia by li zgod ni co

do głów nych kie run ków zmian w KGP. Ich

zda niem ko niecz ność re or ga ni za cji nie ule -

ga wąt pli wo ści, zwra ca li jed nak uwa gę, że

de cy zja ta mu si się wią zać z pre cy zyj nym

okre śle niem za kre sów kom pe ten cji nie tyl ko

w sa mej Po li cji, ale tak że w re la cji do in nych

in sty tu cji i służb. 

Zgło szo no też uwa gi od no śnie do ścież ki

ka rie ry za wo do wej. Do ty czy ły one bar dziej

pre cy zyj ne go okre śla nia przez Po li cję pre fe -

ro wa nych u kan dy da tów do służ by kie run -

ków wy kształ ce nia. Pa dła też pro po zy cja, by

przy mo de lo wa niu ścież ki za wo do wej po li -

cjan ta więk szą wa gę przy kła dać do wie dzy

niż do do świad cze nia ro zu mia ne go jak staż

za wo do wy.

KK
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na te mat pro gra mu stan da ry za cji ko mend

i ko mi sa ria tów Po li cji, któ ry ma roz po cząć się

w tym ro ku. Mi ni ster Ci choc ki przy po mniał,

że wśród prio ry te tów re sor tu jest po pra wa ja -

ko ści ob słu gi oby wa te li, w tym zwięk sze nie

kom for tu osób po krzyw dzo nych, oraz za pew -

nie nie go dzi wych wa run ków pra cy funk cjo -

na riu szy i pra cow ni ków Po li cji w ko men dach

miej skich, po wia to wych i re jo no wych.

Ko men dant Dzia ło szyń ski po in for mo wał,

że w 2013 r. pla nu je się przy jąć do służ by po -

nad 5,5 tys. osób.

Na ra da by ła trans mi to wa na w try bie wi deo-

kon fe ren cji do ko mend wo je wódz kich, miej -

skich, po wia to wych i re jo no wych, gdzie mo -

gli ją oglą dać wszy scy za in te re so wa ni.

KK

WykrywalnoÊç (w proc.)

Prio ry te ty Ko men dan ta Głów ne go Po li cji na la ta 2013–2015
I Do sko na le nie ob słu gi oby wa te la po przez szyb ką i sku tecz ną re ak cję Po li cji

na zda rze nie
II Dzia ła nia Po li cji skie ro wa ne na wzrost po zio mu bez pie czeń stwa na dro gach
III Ochro na in te re sów oby wa te la, przed się bior ców i Skar bu Pań stwa po przez

sku tecz niej szą wal kę z prze stęp czo ścią go spo dar czą
IV Za pew nie nie opty mal nych wa run ków peł nie nia służ by/pra cy po li cjan tom

i pra cow ni kom Po li cji w ce lu do sko na le nia ja ko ści wy ko ny wa nych przez nich
za dań

V Uspraw nie nie pra cy Po li cji po przez wpro wa dza nie i wy ko rzy sty wa nie 
no wo cze snych roz wią zań te le in for ma tycz nych i fi nan so wych

VI Dzia ła nia na rzecz za pew nie nia bez pie czeń stwa im prez ma so wych

źr
ód

ło
: K

G
P

źródło: KGP

Post´powania wszcz´te – gospodarcze
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Informacja o reorganizacji Komendy
Głównej Policji to informacja ważna dla
całej formacji, czy tylko dla tych paru
tysięcy zatrudnionych w Warszawie? 

– I dla jed nych, i dla dru gich. Osoby za -

trud nio ne w ko men dzie głów nej do ty ka to

bez po śred nio. Zda rzą się sy tu acje, w któ rych

al bo trze ba się bę dzie prze kwa li fi ko wać, 

al bo prze nieść, czy pod jąć nowe wy zwa nia.

Na to miast dla ca łej Po li cji: kie dy zo sta łem

ko men dan tem głów nym, za po wia da łem, że

bę dę dą żył do wy łą cze nia Cen tral ne go Biu -

ra Śled cze go i stwo rze nia od ręb nej jed nost -

ki or ga ni za cyj nej, po to, by uspraw nić

dzia ła nie sa me go CBŚ, ale też, by skró cić

pro ce sy de cy zyj ne do ty czą ce me ri tum je go

dzia ła nia. Wią za łem to z re or ga ni za cją ko -

men dy głów nej w ta ki spo sób, że by rze czy -

wi ście za czę ła mieć funk cję stra te gicz ną

i ko or dy na cyj ną, od cho dząc tro chę od funk -

cji nad zor czej. Bo nad zór jest tam, gdzie wy -

ko naw stwo. Nad zór po li cyj ny peł nią

bez po śred ni prze ło że ni, a nad zór do cho dze -

nio wo -śled czy jest re ali zo wa ny przez pro ku -

ra tu rę. 

Policjanci często nie mają najlepszego
zdania na temat komendy głównej. Czy ta
reforma, wraz z dwuzmianowością pracy
i wzmocnieniem usługowej roli komendy
głównej w stosunku do jednostek niższego
szczebla, może zmienić te oceny?

– Z ty mi po wierz chow ny mi opi nia mi jest

jak z po rze ka dłem: punkt wi dze nia za le ży

od punk tu sie dze nia. Ale bar dzo bym chciał,

że by ten od biór zmie nił się na lep sze. 

Za rów no ko men da głów na, jak i ko men dy

wo je wódz kie po win ny peł nić funk cję wspo -

ma ga ją cą jed nost ki w te re nie. Je że li chce my

ko or dy no wać pra cę po li cjan tów, któ rzy pra -

cu ją na trzy zmia ny, sa mi nie mo że my pra -
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O reformach, 
priorytetach i myśleniu

Z nadinsp. Markiem Działoszyńskim 
rozmawiają Irena Fedorowicz 
i Klaudiusz Kryczka.
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wo je wódz kie, za miast póź niej je kry ty ko wać, już te raz włą czy ły się w pra ce nad

nimi. Mier nik jest tym ele men tem, w któ rym naj ła twiej o błąd. Źle skon stru -

owa ny spo wo du je, że wszy scy przez na stęp ne trzy la ta bę dzie my się mę czyć,

a naj bar dziej po li cjan ci na do le, któ rych pra cy te mier ni ki w naj więk szej 

mie rze do ty czą.

Wśród prio ry te tów po ja wi ło się zwal cza nie prze stęp czo ści go spo dar czej, bo

ta kie są ocze ki wa nia spo łecz ne i jest to je den z prio ry te tów rzą du. Ozna cza

to, że na stą pi wzmoc nie nie struk tur zaj mu ją cych się zwal cza niem te go ro dza -

ju prze stęp czo ści i w CBŚ, i w ca łej Po li cji.

Nowym priorytetem jest stosowanie w Policji nowoczesnych rozwiązań IT
i finansowych. Tymczasem jesteśmy świadkami tragifarsy z e-Posterunkiem.
Policjanci muszą skasować dane, które gromadzili nawet przez dwa lata. 

– W na stęp stwie kon tro li NIK i GIO DO do wie dzie li śmy się, że po ten cjal nie

mo że my na ru szać pra wo, pod ję li śmy więc sto sow ne de cy zje. Nie mo że my kon -

ty nu ować dzia ła nia, do któ re go Po li cja nie ma upo waż nie nia usta wo we go. Uru -

cho mi li śmy pa kiet dzia łań, by za pew nić spraw ne funk cjo no wa nie e -Po ste run ku

nie tyl ko ja ko jed no sta no wi sko wej apli ka cji, ale że by śmy ca ły ten do ro bek 

mo gli wy ko rzy stać. 

A może po prostu w ten sposób chcemy się z e-Posterunku wycofać?

– Nie. Wy da li śmy pań stwo we pie nią dze, i – w mo im prze ko na niu – trze ba

zro bić wszyst ko, że by to za dzia ła ło jak na le ży. Sy tu acja jest po dob na jak z SWD.

By ły róż ne po my sły, ale ten kosz to wał du żo i jest już bar dzo za awan so wa ny. Je -

śli mó wi my o ko niecz nych zmia nach w pra wie, trze ba pod kre ślić, że da ne, któ -

re tra fia ją do SWD czy do e -Po ste run ku nie są Po li cji po trzeb ne do

in wi gi lo wa nia czy ob ser wo wa nia, ale do lep szej ob słu gi zda rzeń. Nikt chy ba so -

bie nie wy obra ża, że dy żur ny bę dzie kie ro wał pa trol do pa na AK za miesz ka łe -

go w War sza wie. Albo że do sys te mu bę dzie my wpi sy wać ano ni mi zo wa ne da ne.

Czy znana już jest koncepcja zmian struktury ogniw AT w Policji? 

– Pod czas na ra dy ka dry kie row ni czej w Za ko pa nem przed sta wi li śmy oce nę

obec nej sy tu acji, dia gno zę efek tyw no ści i po pro si li śmy ko men dan tów wo je -

wódz kich o sta no wi sko w tej spra wie. Na ko lej nej na ra dzie kwar tal nej chce my

roz ma wiać już o fi na li zo wa niu po my słu na kształt i struk tu rę we wnętrz ną AT

oraz – mo że przede wszyst kim – na re ali za cję za dań, bo przy po mnę, że Po li cja

zo sta ła wska za na ja ko cen tral ny or gan zwal cza nia fi zycz ne go ter ro ry zmu w Pol -

sce. Mu si więc to być struk tu ra bar dzo zwar ta, sil na, ale wy stan da ry zo wa na, wy -

szko lo na na jed nym po zio mie itd. W mo jej oce nie roz drob nie nie i zróż ni co wa nie

struk tu ral ne AT nie sprzy ja re ali za cji te go za da nia. 

Pod kre ślam, nie mó wię, że re for ma AT na pew no na stą pi. Pod ję li śmy roz mo -

wy o tym, czy za do wa la nas stan obec ny, czy nie. Póki co, nie ma de cy zji o re or -

ga ni za cji struk tur AT. 

Ostatnio telewizje na żywo pokazywały akcje antyterrorystów. I pojawili się
komentatorzy, którzy mówili, że policja nie strzelała do bandyty, „bo nie ma jaj”.

– I niech tak mó wią. Po li cjan ci ma ją my śleć. Po li cja bu du je swój sza cu nek

i za ufa nie spo łecz ne nie ja ja mi, tyl ko mó zgiem. Po li cjant re pre zen tu je pań stwo.

Po wta rzam cza sem, że po li cjant ma więk szą wła dzę niż ja ki kol wiek po li tyk: 

do stał broń, mo że po zba wić oby wa te la wol no ści. I on nie ma dzia łać śle po, tyl -

ko my śleć, ja kie kon se kwen cje przy nie sie je go dzia ła nie. 

Dziękujemy za rozmowę.
zdj. Andrzej Mitura

Nad insp. Krzysz tof Ga jew ski, I za stęp -
ca ko men dan ta głów ne go, od po wie dzial -
ny za pre wen cję:

– Jed nym z naj waż niej szych za mie rzeń

na 2013 r. jest po pra wa re ak cji Po li cji na

zgło sze nie oby wa te la. Ale bar dzo wy raź nie

chcę pod kre ślić, że cho dzi tu o zmia nę men -

tal no ści i fi lo zo fii dzia ła nia, a nie o ta bel kę

i mier nik, któ ry bę dzie wy zna czał czas do -

tar cia czy pod ję cia in ter wen cji. Cho dzi

o wzmoc nie nie prze świad cze nia, że je śli jest

ktoś, kto po trze bu je na szej po mo cy i zwra ca

się o nią, to my ma my tej po mo cy udzie lić

i ma my to zro bić jak naj szyb ciej. I do ty czy

to wszyst kich, nie tyl ko – skąd inąd bar dzo

waż nej – służ by dy żur nej. Do ty czy to ru chu

dro go we go, ogniw pa tro lo wo -in ter wen cyj -

nych, służ by kry mi nal nej, ale i lo gi sty ki. Nie

mo że być tak, że dy żur ny bę dzie się tłu ma -

czył, że nie ma ko go wy słać, al bo że skoń czy -

ło się pa li wo. 

Dru ga kwe stia to udział Po li cji w Na ro do -

wym Pro gra mie Po pra wy Bez pie czeń stwa

Ru chu Dro go we go. W ubie głym ro ku wspól -

nie z wie lo ma in ny mi pod mio ta mi do pro wa -

dzi li śmy do zna czą ce go spad ku licz by

wy pad ków dro go wych, za bi tych i ran nych.

Choć bę dzie to bar dzo trud ne, mu si my zro -

bić wszyst ko, by tę ten den cję utrzy mać.

Temu ma słu żyć na przy kład ka dro we

wzmoc nie nie służ by rd. Bę dzie my też kła dli

na cisk na pro fi lak ty kę i edu ka cję, bo poza
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prze stęp czo ści go spo dar czej. Pla nu je my wię -

cej szko leń w tym za kre sie, i to za rów no w ra -

mach szkol nic twa po li cyj ne go, jak też

re ali zo wa nych przez pod mio ty ze wnętrz ne

– rów nież w opar ciu o do dat ko we środ ki

z MSW. Rok 2013 mo że się oka zać istot ny

w za kre sie od zy ski wa nia mie nia, co jest zwią -

za ne z udo stęp nie niem Po li cji in for ma cji

o nie ru cho mo ściach, za war tych w Zin te gro -

wa nym Sys te mie In for ma cji o Nie ru cho mo -

ściach utrzy my wa nym przez Głów ny Urząd

Geo de zji i Kar to gra fii. 

Bę dą kon ty nu owa ne pra ce – uzy ska li śmy

na to ze wnętrz ne środ ki fi nan so we

– nad stwo rze niem Cen trum ds. Upro wa -

dzeń. Ce lem jest oczy wi ście po pra wa

sku tecz no ści re ali za cji te go ty pu spraw.

Cen trum ma być do ce lo wo ko mór ką or ga ni -

za cyj ną w Cen tral nym Biu rze Śled czym. Już

w lu tym te go ro ku ru szy umiej sco wio ne

w Biu rze Kry mi nal nym Cen trum Po szu ki -

wań Osób Za gi nio nych (pi sa li śmy o nim

w nu me rze 09/2012 – red.). Ma my za pew -

nie nia mi ni stra Jac ka Ci choc kie go, że zo sta -

ną prze ka za ne do dat ko we środ ki na za kup

spe cja li stycz ne go po jaz du dla cen trum. 

Rok 2013 zo sta nie tak że za pa mię ta ny ja ko

ten, w któ rym wy łą czo ny zo stał sys tem Te -

mi da. Chce my, aby da ne sta ty stycz ne uzy -

ski wa ne by ły z KSIP -u. Roz wią za nie to

zmniej szy o kil ka mi lio nów licz bę dru ków

wy peł nia nych przez po li cjan tów.

no to wał KK
zdj. Andrzej Mitura 

represją to je dy ne na rzę dzie, ja kim w tym

za kre sie dys po nu je my; nie za cznie my prze -

cież bu do wać i re mon to wać dróg. 

Trze ci ele ment to kon ty nu acja dzia łań

na rzecz bez pie czeń stwa im prez ma so wych.

Waż nym wy zwa niem bę dzie dla nas zin te -

gro wa nie na po zio mie wo je wódz twa wszyst -

kich pod mio tów i służb od po wie dzial nych za

bez pie czeń stwo im prez ma so wych i zwięk -

sze nie ich po zio mu świa do mo ści o od po wie -

dzial no ści, ja ką po no szą. Mu si my skoń czyć

z prze świad cze niem, że Po li cja jest je dy nym

pod mio tem od po wie dzial nym za to, co dzie -

je się na im pre zach ma so wych i wo kół nich.

no to wał KK

Insp. Ar ka diusz Let kie wicz, za stęp ca
ko men dan ta głów ne go Po li cji od po wie -
dzial ny za lo gi sty kę:

– Naj waż niej sze za da nie to za mknąć fi -

nan so wo ten rok, bo sy tu acja jest na praw dę

bar dzo cięż ka. Bio rąc pod uwa gę nasz bu -

dżet, naj więk szy pro blem po le ga na tym, jak

te pie nią dze po dzie lić. Ma my na przy kład

6 mi lio nów zło tych na sa mo cho dy. Jak je wy -

dać? Czy ku pić tyl ko sa mo cho dy nie ozna ko -

wa ne dla służ by kry mi nal nej? Czy mo że

sa mo cho dy spe cja li stycz ne, któ re kosz tu ją

du żo wię cej? Kwo ty, któ rą dys po nu je my, nie

wy star czy nam pew nie na 90 sa mo cho dów

w uśred nio nej ce nie, tyl ko na oko ło 50 sa -

mo cho dów droż szych i tań szych. 

Kwo ty na ener gię są za bez pie czo ne. Nie

za brak nie też na pen sje i na pa li wo. Na tym

pod sta wo wym po zio mie prze ży je my. Na to -

miast resz ta pie nię dzy jest za gad ką. 

Nie wiem, jak bę dzie wy glą da ła sy tu acja

z pro gra mem stan da ry za cji. Nasz pro gram

jest go to wy od kil ku mie się cy. Pa łecz kę

prze jął mi ni ster Mi chał De skur. Te raz swo -

je stan dar dy dla Po li cji two rzy ze spół mi ni -

ste rial ny. 

Te stan dar dy ma ją być kon sul to wa ne nie

tyl ko z po li cjan ta mi, ale i z Hel siń ską Fun da -

cją Praw Czło wie ka. Na stycz nio wej od pra -

wie pan mi ni ster za de kla ro wał, że pierw sze

efek ty prac ze spo łu po win ni śmy po znać

w po ło wie ro ku. 

W to ku jest oko ło 120 przed się wzięć re -

mon to wo -in we sty cyj nych, któ re w cią gu

trzech lat po chło ną pra wie 600 mi lio nów

zło tych. Za bie gam o apro ba tę mi ni ster stwa

dla kon ty nu acji tych przed się wzięć. Na ten

rok po trze bu je my na nie ok. 200 mi lio nów

zło tych. Pan mi ni ster do ło żył nam do pro gra -

mu stan da ry za cji 100 mln zło tych. 

Jest też re zer wa bu dże to wa, któ rą – mam

na dzie ję – pan mi ni ster wy ko rzy sta na bu do -

wę no wej sie dzi by CBŚ. Jest już prze są dzo -

ne, że bę dzie się ona mie ści ła w War sza wie

przy ul. Pod cho rą żych. Przy sto so wa nie ist nie -

ją cych tam dwóch bu dyn ków do po trzeb CBŚ

to kosz to wna in we sty cja, sza cu je my ją na

70–80 mln zło tych. Nie ma my tych pie nię -

dzy, li czy my więc na re zer wę, któ rą utwo rzył

mi ni ster spraw we wnętrz nych. Ma my na -

dzie ję zre ali zo wać tę in we sty cję w cią gu

trzech lat.

no to wa ła IF

Nad insp. An drzej Ro ki ta, za stęp ca ko -
men dan ta głów ne go Po li cji od po wie -
dzial ny za pion kry mi nal ny:

– Bę dzie my kła dli na cisk na po pra wę ja ko -

ści czyn no ści do cho dze nio wo -śled czych na

miej scu zda rze nia, chce my po pra wiać współ -

pra cę służ by kry mi nal nej i pre wen cyj nej oraz

z są da mi i pro ku ra to ra mi. Pla nu je my też

w tym ro ku uru cho mić in for ma tycz ny sys tem

po wia da mia nia do cho dze niow ców o tym, ja -

kie jest ak tu al ne ob cią że nie w po szcze gól -

nych la bo ra to riach kry mi na li stycz nych, tak

by mak sy mal nie skró cić czas ocze ki wa nia na

wy ni ki ba dań. 

Bę dzie my wzmac niać ka dro wo pion pg, za -

czy na jąc od uzu peł nie nia wa ka tów, tak by

oko ło 4 proc. funk cjo na riu szy w każ dym gar -

ni zo nie by ło za an ga żo wa nych w zwal cza nie
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U li ca War szaw ska prze cho dzi przez śro -

dek mia sta. Jest wą ska, a ruch po jaz -

dów na niej ta ki, że trud no przejść

z jed nej stro ny na dru gą. To i tak nic w po -

rów na niu z tym, co dzia ło się tu jesz cze kil -

ka lat te mu, kie dy nie by ło ob wod ni cy

mia sta i prze bie ga ła tę dy tra sa z War sza wy

do Po zna nia, któ rą przez ca ły dzień cią gnę ły

sznu ry ti rów. Uli ca War szaw ska jest zmo rą

tu tej szej po li cji.

PRZY WAR SZAW SKIEJ
So cha czew – 38-ty sięcz ne mia sto 70 km

na za chód od War sza wy. Jed no z naj star szych

miast na Ma zow szu, bo pierw sze wzmian ki

o nim po cho dzą już z 1138 ro ku, kie dy w tu -

tej szym klasz to rze be ne dyk ty nów zmarł Bo -

le sław Krzy wo usty. Dzi siej szy So cha czew

roz bu do wu je się i pięk nie je. Ale nie któ re 

je go czę ści po zo sta ją od lat nie zmien ne. Tak

jak wspo mnia na uli ca War szaw ska. I kil ka

obiek tów po ło żo nych przy niej.

Przy War szaw skiej 21/23 mie ści się Ko -

men da Po wia to wa Po li cji. Mie ści się tu, jak

mó wią po li cjan ci, od za wsze. So cha czew

moc no ucier piał w wy ni ku dzia łań wo jen -

nych, zwłasz cza pod czas bi twy nad Bzu rą,

znisz cze niu ule gło tu po nad 40 pro cent bu -

dyn ków. Ale dom na ro gu ulic War szaw skiej

i 1 Ma ja, w któ rym pod czas woj ny mie ści ła

się po wia to wa ko men dan tu ra żan dar me rii,

zo stał ca ły, więc za raz po wy zwo le niu mia sta

prze zna czo no go na sie dzi bę Mi li cji Oby wa -

tel skiej. Od tam tej po ry upły nę ło pra wie 70

lat, zmie nił się sys tem po li tycz ny, roz wią za -

no mi li cję i po wo ła no Po li cję, zmie ni ło się

też mia sto So cha czew, a so cha czew scy stró -

że po rząd ku nie zmien nie re zy du ją w tym sa -

mym obiek cie. Tro chę tyl ko po więk szo nym,

bo w 1993 ro ku do bu do wa no no wą część. 

Obiekt, w któ rym dzi siaj mie ści się Ko -

men da Po wia to wa Po li cji w So cha cze wie, zaj -

mu je 1568 m². Dwie wą skie, trzy pię tro we

czę ści bu dyn ku, mię dzy któ ry mi jest bra ma

wjaz do wa, ma ją ra zem 47 po koi, 5 po miesz -

czeń tech nicz nych, świe tli cę, 3 po miesz cze -

nia dla za trzy ma nych i piw ni cę. Na tej

po wierzch ni pra cu je 140 po li cjan tów i 26

pra cow ni ków cy wil nych. Nie co po nad 10

me trów kwa dra to wych po wierzch ni ogól nej

(z ko ry ta rza mi, ła zien ka mi i piw ni ca mi itp.)

na oso bę. Stan dar dy zgod ne z wy tycz ny mi

ko men dan ta głów ne go to 20 m² na oso bę. 

RE CEP CJA POD SCHO DA MI
Wej ście do bu dyn ku ko men dy to prze ży cie

sa mo w so bie. Przede wszyst kim moż na nie

tra fić, z uli cy trze ba naj pierw wejść w dłu gą

wą ską bra mę i zna leźć drzwi w ścia nie z le -

wej stro ny. Kie dy już się w tę bra mę wej dzie,

trze ba uwa żać, że by nie wjeż dżał z uli cy lub

nie wy jeż dżał z po dwór ka ja kiś sa mo chód, bo

miej sca i dla sa mo cho du, i dla pie sze go nie

wy star czy. Drzwi wej ścio we pro wa dzą

do cze goś, co na zy wa ne jest po cze kal nią dla

in te re san tów i co w żad nej mie rze re cep cji

nie przy po mi na. Miej sce, któ re po win no być

wi zy tów ką in sty tu cji, to w tym przy pad ku

za le d wie kil ka me trów kwa dra to wych po -

miesz cze nia pod scho da mi z usta wio nym

pod ścia ną ma leń kim sto li kiem i krze słem.

Nie po trzeb nym zresz tą, bo sie dzieć się tu

nie da, gdyż z jed nej stro ny są wciąż otwie ra -

ne i za my ka ne drzwi wej ścio we, z dru giej

nie do mknię te drzwi do piw ni cy, przez któ re

do cho dzi ty po wo piw nicz ny za pa szek…

Mło dy męż czy zna, in te re sant ocze ku ją cy

na dziel ni co we go, za py ta ny jak oce nia ta kie

wa run ki, tyl ko ma cha rę ką. 

– Szko da mó wić. I wstyd – do da je. 

Każ dy ocze ku ją cy ma do sko na ły wi dok

na dy żur kę, a sły szal ność wszyst kich pro wa -

dzo nych tu roz mów – jesz cze lep szą. Dy żur -

ny i dwaj po li cjant ci sie dzą stło cze ni biur ko

przy biur ku, a za ich ple ca mi jest przej ście

do po miesz czeń dla za trzy ma nych. 

– Naj go rzej jest wte dy, gdy mu si my prze -

pro wa dzić tę dy za trzy ma ne go, któ ry jest pi -

ja ny. Tu jest tak cia sno, że to cud, że jesz cze

ni gdy nie do szło do ja kichś znisz czeń

przy ta kiej oka zji – mó wi dy żur ny asp. sztab.

Jan Le nar to wicz.

NO WE SKLE JO NE ZE STA RYM
Po ru sza nie się po bu dyn ku wy ma ga do brej

zna jo mo ści je go roz kła du. Po łą cze nie w 1993

ro ku dwóch czę ści bu dyn ku – sta rej i no wej,

skut ko wa ło dwie ma klat ka mi scho do wy mi,

la bi ryn tem ko ry ta rzy z wą ski mi przej ścia mi

mię dzy po szcze gól ny mi czę ścia mi ko ry ta rzy

i krót ki mi schod ka mi wy rów nu ją cy mi róż ni -

ce po zio mów. 

– Dla nie peł no spraw nych po ru sza nie się

po tym bu dyn ku jest nie moż li we – mó wi

sierż. Agniesz ka Skó rzyń ska. – Dla te go je śli

ma my do prze pro wa dze nia ja kieś czyn no ści

z udzia łem osób nie peł no spraw nych al bo

w po de szłym wie ku, to po pro stu jeź dzi my

do nich do do mu. 
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So cha czew cze kaW raporcie Najwyższej Izby Kontroli
oraz w liście Rzecznika Praw
Obywatelskich skierowanym
do ministra spraw wewnętrznych
(omówionych w poprzednim
numerze „Policji 997”) wśród
policyjnych obiektów, które znajdują
się w najgorszym stanie,
wymieniona została siedziba
Komendy Powiatowej Policji
w Sochaczewie.

Trzy osoby w pokoiku to standard

Pomieszczenie dla
interesantów
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Scho dy w now szej czę ści bu dyn ku są

w sta nie do brym, na to miast w sta rej czę ści,

idąc po scho dach, trze ba pa trzeć pod no gi,

że by się nie po tknąć na wy szczer bio nych

stop niach. 

Sta ra część bu dyn ku przy oka zji do bu do -

wy wa nia no wej by ła re mon to wa na w 1993

ro ku. Od tam tej po ry dwa al bo trzy ra zy ma -

lo wa no tyl ko ścia ny w po ko jach. 

– W ubie głym ro ku wy re mon to wa li śmy ła -

zien ki, bo ich stan był już ta ki, że nie nada -

wa ły się do użyt ku – mó wi ko men dant insp.

Ja nusz Pa tu ry. – I moż na po wie dzieć, że ła -

zien ki są te raz naj le piej wy glą da ją cy mi po -

miesz cze nia mi w ca łym bu dyn ku. 

Po łą cze nie dwóch czę ści bu dyn ku wią za ło

się też z po łą cze niem da chów. No i w miej -

scu te go łą cze nia dach od lat prze cie ka. Ścia -

ny i su fit z za cie ka mi w swo im po ko ju

po li cjan ci z wy dzia łu kry mi nal ne go od -

ma lo wu ją co ja kiś czas, ale nie na wie le się to

zda je. 

CZAJ NIK NA PA RA PE CIE
W po ko jach cia sno ta nie do opi sa nia. Trzy,

czte ry oso by na kil ku na stu me trach kwa dra -

to wych to stan dard. Pod ścia na mi przed po -

to po we sza fy pan cer ne, czar ne i odra pa ne,

biur ka za wa lo ne sto sem do ku men tów.

Wśród nich szklan ki i kub ki na her ba tę,

elek trycz ne czaj ni ki prze waż nie na pa ra pe -

tach, her ba ta, ka wa, cu kier scho wa ne w biur -

kach.

– Po ko je so cjal ne? Pa ni żar tu je? – mó wi

mł. asp. Łu kasz Wit tan. – My na wet szkla -

nek nie ma my gdzie cho wać, a co mó wić

o ta kim luk su sie. Śnia da nie je się przy biur -

ku, pod wa run kiem że któ ryś z ko le gów nie

prze słu chu je w po ko ju świad ka. 

Suk ce sem jest, że uda ło się wy go spo da ro -

wać miej sce na szat nię, któ ra, choć cia sna

i ską po wy po sa żo na, ale w ogó le jest, w do -

dat ku osob no mę ska i dam ska. Za to prysz -

nic po zo sta je wciąż ma rze niem.

– Po 12 go dzi nach służ by, zwłasz cza la -

tem, w upa ły, brak prysz ni ca jest tor tu rą

– mó wi Agniesz ka Skó rzyń ska. – A wie lu

po li cjan tów do jeż dża do służ by z miej sco wo -

ści od le głych nie raz o kil ka dzie siąt ki lo me -

trów.

RE MONT NIE RA CJO NAL NY
– Gdy by ko men da po wia to wa w So cha cze -

wie mia ła po zo stać w do tych cza so wym

obiek cie, to wy ma ga on jak naj szyb ciej ge -

ne ral ne go re mon tu – mó wi za stęp ca ko men -

dan ta wo je wódz kie go ma zo wiec kiej po li cji

z sie dzi bą w Ra do miu insp. Ja nusz Stęp niak.

Ale za raz do da je, że ta ki re mont był by

i nie eko no micz ny, i nie ra cjo nal ny. Ża den re -

mont nie zmie ni bo wiem wjaz du na nie wiel -

kie po dwór ko ko men dy, gdzie miej sca

do par ko wa nia wy star cza za le d wie dla kil ku

sa mo cho dów i gdzie w go dzi nach szczy tu

trud no wje chać i wy je chać. Ża den re mont

nie po więk szy prze cież dział ki, na któ rej stoi

bu dy nek, ani sa mej ku ba tu ry bu dyn ku.

Re mont nie był by też w sta nie po więk szyć

ani zmie nić miej sca na po miesz cze nia dla in -

te re san tów.

– Obec nie wa run ki pra cy w ko men dzie

przy ul. War szaw skiej są fa tal ne – przy zna je

bur mistrz So cha cze wa Piotr Osiec ki,

– a KPP to je den z ostat nich pu blicz nych bu -

dyn ków w mie ście, gdzie czas się za trzy mał.

O bu do wę no wej ko men dy po wia to wej sa -

mo rząd so cha czew ski za bie ga od kil ku lat.

DZIAŁ KA I PIE NIĄ DZE CZE KA JĄ
Nie ca ły ki lo metr od obec nej sie dzi by Po li cji,

w sa mym cen trum, obok urzę du mia sta, na -

prze ciw ko są du i pro ku ra tu ry, jest pu sta

dział ka. W 2007 ro ku sa mo rząd So cha cze wa

prze ka zał ją Po li cji pod bu do wę no wej sie -

dzi by. Dział ka o po wierzch ni 6600 m² jest

wy po sa żo na we wszyst kie me dia. 

– Po da ro wa li śmy Po li cji te ren wart dziś po -

nad 2 mln zło tych. Do dat ko wo we wrze -

śniu 2012 r. rad ni mia sta zde cy do wa li, że

w la tach 2013–2015 mia sto prze ka że mi lion

zło tych na sa mą bu do wę gma chu. Po moc za -

de kla ro wa ły też po wiat i oko licz ne gmi ny,

łącz nie prze ka że my pra wie 5 mln zło tych

w okre sie naj bliż szych trzech lat – mó wi bur -

mistrz. 

W paź dzier ni ku 2012 r. bur mistrz Piotr

Osiec ki wraz z prze wod ni czą cą Ra dy Miej -

skiej Jo lan tą Gon tą spo tka li się w tej spra wie

z wi ce mi ni strem SW Mi cha łem De sku rem.

W spo tka niu wziął udział tak że od po wie -

dzial ny za po li cyj ne in we sty cje na te re nie

wo je wódz twa ma zo wiec kie go za stęp ca ko -

men dan ta wo je wódz kie go Po li cji insp. Ja -

nusz Stęp niak. Przed sta wi cie le sa mo rzą du

de kla ro wa li po moc fi nan so wą, te raz cze ka ją

tyl ko na de cy zje mi ni ster stwa. 

– Wie rzy my, że na prze ka za nym te re nie

po wsta nie no wa sie dzi ba Po li cji. Na praw dę

nie cho dzi o luk su sy, ale o nor mal ne, przy -

zwo ite wa run ki ob słu gi klien tów. Lu dzie

czu wa ją cy nad bez pie czeń stwem 80 ty się cy

miesz kań ców po wia tu so cha czew skie go nie

mo gą przez ko lej ne la ta gnieź dzić się w ta -

kiej cia sno cie. Lep sze wa run ki pra cy dla po -

li cjan tów, to ich lep sze sa mo po czu cie, a to

z ko lei na pew no prze ło ży się na bez pie czeń -

stwo miesz kań ców – do da je bur mistrz.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. An drzej Mi tu ra

luty 2013 r.       POLICJA 997 Nieruchomości Policji  TYLKO SŁUŻBA 13

Podczas wjazdu w bramę prowadzącą
na podwórko trzeba składać w fiacie ducato
boczne lusterka

Do pdoz trzeba przeprowadzić zatrzymanych przez
ciasną dyżurkę, za plecami dyżurnego
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Kluszkowce w gminie Czorsztyn – to tutaj
30 policjantów przez 14 dni przechodziło szkolenie
narciarskie na instruktora lub pomocnika instruktora
Polskiego Związku Narciarskiego. Zakończyło się ono
10 stycznia 2013 roku. 

K urs od by wał się w Sta cji Nar ciar skiej Czorsz tyn-Ski w ra mach

po ro zu mie nia za war te go w 2011 r. mię dzy ko men dan tem

głów nym Po li cji a Sto wa rzy sze niem In struk to rów i Tre ne rów

Nar ciar stwa Pol skie go Związ ku Nar ciar skie go oraz Pol skim Związ -

kiem Nar ciar skim w spra wie współ dzia ła nia w za kre sie bez pie czeń -

stwa i po rząd ku pu blicz ne go na zor ga ni zo wa nych te re nach

nar ciar skich. 

– W kur sie bra li udział funk cjo na riu sze z gar ni zo nów: ma ło pol skie -

go, dol no ślą skie go, ślą skie go, łódz kie go, ogniw AT i Cen tral ne go

Biura Śled cze go KGP – mó wi pod insp. Ar ka diusz Ko wal czyk, ko or -

dy nu ją cy szko le nie z ra mie nia Biu ra Pre wen cji Ko men dy Głów nej

Po li cji. 

– W ubie głym ro ku w szko le niu uczest ni czy ło dzie wię ciu po li cjan -

tów. W tym ro ku ta licz ba znacz nie wzro sła – do da je Zu zan na Pod -

gór na, pre zes za rzą du SITN -PZN. 

SZKO LE NIE
Każ dy dzień szko le nia roz po czy nał się o ósmej za ję cia mi na sto ku,

gdzie po li cjan ci ćwi czy li tech ni kę jaz dy na nar tach. Póź niej, po obie -

dzie i od po czyn ku, od by wa ły się za ję cia teo re tycz ne, któ re trwa ły do

20.00, a cza sa mi na wet do 21.00. 

– Szko le nie by ło bar dzo in ten syw ne. Kurs obej mo wał jaz dę na nar -

tach, me to dy kę na ucza nia, w skład któ rej wcho dzi ły róż ne go ro dza -

ju ćwi cze nia, któ re ko ry gu ją naj prze róż niej sze błę dy. Do te go

do cho dzi ły za ję cia z za kre su: hi sto rii nar ciar stwa, roz wo ju tech nik

nar ciar skich, nie bez pie czeń stwa gór i zi my, bez pie czeń stwa i ra tow -

nic twa, nar ciar skich re gu la mi nów spor to wych, ana li zy tech ni ki na -

ucza nia – opo wia da o pro gra mie szko le nia dr Ma rek Pa lik ze

Sto wa rzy sze nia In struk to rów i Tre ne rów Nar ciar stwa Pol skie go

Związ ku Nar ciar skie go.

– W czę ści prak tycz nej moż na by ło do sko na lić tech ni kę jaz dy

na nar tach. Na to miast w czę ści teo re tycz nej uczy li śmy się m.in. me -

to dy ki na ucza nia jaz dy i bez piecz ne go za cho wa nia na sto ku – re la cjo -

nu je prze bieg szko le nia sierż. sztab. Woj ciech Ja ku biec, któ ry służ bę

w pa tro lach nar ciar skich peł ni od 2004 ro ku. 

Kurs, jak stwier dza ją sa mi po li cjan ci, nie był ła twy. Je den z nich

mó wił, że dla nie go naj trud niej szym ele men tem szko le nia by ła część

teo re tycz na, głów nie me to dycz na. Cho ciaż część prak tycz na też nie

by ła ła twa. 

– Każ dy, kto przy je chał na szko le nie, po tra fił już jeź dzić na nar -

tach, ale nie któ re ele men ty trze ba by ło do sko na lić, a nie któ re trosz -

kę prze ro bić, że by to na sze nar ciar stwo wy glą da ło jak pod ręcz ni ko we

– opo wia da je den z uczest ni ków kur su.

Za ję cia pro wa dzi ła z funk cjo na riu sza mi pro fe sjo nal na ka dra in -

struk tor ska. 

– Po li cjan tów szko li li naj lep si na si in struk to rzy oraz De mo Te am

Po land – stwier dza Zu zan na Pod gór na. W je go skład wcho dzą czo ło -

wi nar cia rze w Pol sce: ak tu al ni oraz by li człon ko wie ka dry na ro do wej,

czo ło wi in struk to rzy oraz in struk to rzy wy kła dow cy, uczest ni cy kon -

gre sów mię dzy na ro do wych.

– Na praw dę wi dać by ło, że po li cjan tom za le ży na tym, że by zdo -

by wać umie jęt no ści, aby jeź dzić jesz cze le piej. Na pew no zrobili

duże po stę py pod czas te go szko le nia – mó wi Ka ta rzy na Ma ły sa, in -

struk tor wy kła dow ca PZN.

EG ZA MI NY
W trak cie szko le nia funk cjo na riu sze pi sa li na za li cze nie pięć spraw -

dzia nów, któ re do ty czy ły róż nych dzie dzin wie dzy, m.in. hi sto rii 

nar ciar stwa, ana li zy tech ni ki, me to dy ki, bez pie czeń stwa, nie bez pie -

czeń stwa gór i zi my, udzie la nia pierw szej po mo cy, nar ciar skich re -

gu la mi nów spor to wych.

– W czę ści prak tycz nej na sto ku po li cjan ci zda wa li jaz dę te -

re no wą na od cin ku ok. 800 me trów, a oprócz te go mie li za wo -

dy w sla lo mie gi gan cie. Że by go za li czyć, mu sie li zje chać

w cza sach zbli żo nych do uzy ska nych przez in struk to rów

pro wa dzą cych. Funk cjo na riu sze mu sie li tak że zdać na

sto ku tzw. in stru owa nie. Na ko niec szko le nia od by wał

się eg za min z jaz dy tech nicz nej, gdzie po li cjan ci 

za li cza li pięć ele men tów tech nicz -

nych – opi su je eg za -

min dr Ma rek Pa lik.

O tym, że eg za mi -

ny ła twe nie by ły,

prze ko nu ją sa mi kur san ci. 

– Eg za mi ny cząst ko we i koń -

co wy by ły trud ne. – stwier dza nad kom.
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Bo gu mił Ko tow ski z Ko men dy Miej -

skiej Po li cji w Je le niej Gó rze. 

JA KIE KO RZY ŚCI 
Z KUR SU? 
W Klusz kow cach po li cjan ci

po sze rza li swo ją wie dzę, aby

w przy szło ści móc ją wy ko -

rzy sty wać pod czas służb

peł nio nych na sto kach nar -

ciar skich. W za leż no ści od

licz by zdo by tych punk tów

z eg za mi nów uzyskali

upraw nie nia in struk to ra

lub po moc ni ka in struk to ra

PZN. 

– Na pod sta wie tych upraw -

nień po li cjan ci bę dą mo gli w swo -

ich jed nost kach re ali zo wać za ję cia

w ra mach lo kal ne go do sko na le nia za -

wo do we go, przy go to wu ją ce go in nych

po li cjan tów do peł nie nia służ by pa tro -

lo wej na zor ga ni zo wa nych te re nach nar -

ciar skich – mówi pod insp. Ar ka diusz

Ko wal czyk z Biu ra Pre wen cji KGP. 

Po dob nie uwa ża nad kom. Bo gu mił Ko -

tow ski: – Ce lem te go szko le nia by ło do -

sko na le nie umie jęt no ści jaz dy, a to

naj bar dziej przy da się pod czas peł nie -

nia służ by na sto kach oraz do szko le -

nia in nych po li cjan tów. Po sia da jąc

ta ką wie dzę oraz upraw nie nia,

bę dzie my mo gli szko lić funk -

cjo na riu szy, któ rzy w przy -

szło ści bę dą peł nić służ bę

w pa tro lach nar ciar skich. 

– Ma jąc ta ką wie dzę

i upraw nie nia, po li -

cjant na sto ku mo że

każ de mu do ra dzić,

jak bez piecz nie

zje chać i jak po praw nie sto so wać da ną tech ni kę jaz dy na nar tach

– do da je asp. sztab. Ja nusz Fa ron z Kra ko wa. 

BIA ŁA SŁUŻ BA
Pierw sze pa tro le nar ciar skie po ja wi ły się na sto kach po łu dnio wej Pol -

ski już w 2003 r., a prze pi sy we wnętrz ne re gu lu ją ce ich służ bę obo -

wią zu ją od 22 grud nia 2010 r. 

Jed nym z za dań funk cjo na riu szy pod czas służ by na sto kach jest

po ucza nie zbyt bra wu ro wo jeż dżą cych nar cia rzy. Od nie daw na 

po li cjan ci ma ją tak że pra wo usu nąć ze sto ku i uka rać grzyw ną oso by,

któ re jeż dżą po spożyciu alkoholu. Prze pi sy, a tak że wie dza i umie -

jęt no ści nar ciar skie po li cjan tów ma ją spo wo do wać, że na sto kach nar -

ciar skich bę dzie bez piecz niej. 

– Więk szość lu dzi bar dzo się cie szy, że dzia ła my pre wen cyj nie

na sto kach. Dzię ki te mu czu ją się bez piecz niej – mó wi asp. sztab. Ja -

nusz Fa ron.

AR TUR KO WAL CZYK
zdj. An drzej Mi tu ra 
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DYSKUSJA Nagrywanie interwencji – kraj POLICJA 997       luty 2013 r.16

Na przy kład ta kie, jak te, o któ rych opo wie -

dzie li nam po li cjan ci.

Przy pa dek pierw szy
– Po li cjant z dro gów ki uka rał man da tem męż -

czy znę, któ ry miał na kon cie roz bo je i wy -

mu sze nia, ale jest po twor nie prze bie głym i in te -

li gent nym ty pem – opo wia da pod insp. An drzej

Ryng, na czel nik Sek cji Pre wen cji i Ru chu Dro -

go we go KPP w Klucz bor ku. – Od mó wił przy ję -

cia man da tu, a na stęp ne go dnia oskar żył

po li cjan ta o przy ję cie ła pów ki. Pro ku ra tu ra

przez 1,5 ro ku bar dzo skru pu lat nie pro wa dzi ła

śledz two. Efekt jest ta ki, że po li cjant przy pła cił

to zdro wiem i po kil ku na stu la tach służ by

na dro dze le czy się w cen trum te ra pii ner wic. 

Dla te go pod insp. Ryng pod pi su je się pod po -

my słem re je stro wa nia obie ma rę ka mi. 

– W USA fil mo wa nie in ter wen cji jest na

po rząd ku dzien nym – tłu ma czy. – Le ży to przede

wszyst kim w in te re sie po li cjan ta. Po pierw sze:

w przy pad ku skarg obiek tyw nie mo że my stwier -

dzić, co się dzia ło, jak in ter wen cja wy glą da ła. 

Ma my ja sną sy tu ację. Po dru gie: ta kie roz wią za -

nie stoi też na stra ży po praw no ści i le gal no ści

dzia łań po li cjan tów.

Przy pa dek dru gi
– Ma my tu ta ką pa nią, któ ra od lat pi sze skar -

gi na wszyst kich po li cjan tów – opo wia da pod -

insp. To masz Cza ja z Gdań ska. – Cho dzi

o kon flikt o zie mię. Ko bie ta ta chce przez za sie -

dze nie uzy skać pra wo do grun tu, któ ry na le ży

do agen cji nie ru cho mo ści rol nych. I je śli ktoś

chce się na tę zie mię do stać – urzęd ni cy czy

geo lo dzy, na tych miast wzy wa po li cję. Naj pierw

nas wy zy wa, po tem na gry wa i pi sze skar gi. Gdy -

by po li cjan ci mo gli re je stro wać in ter wen cję, jej

za cho wa nie by ło by zu peł nie in ne. Te ka me ry

mo gły by ją utem pe ro wać.  AK

W oku kamery
– Dzień dobry, proszę przygotować dokumenty. Uprzejmie informuję, że od tego
momentu interwencja jest nagrywana – tak mogłaby się zaczynać rozmowa z policjantem
podczas interwencji w domu, na drodze, w miejscu publicznym. Skutecznie
eliminowałoby to przypadki pomówień, a także studziło zachowania pieniaczy.

Zielone światło
rady
O regulacjach dotyczących możliwości rejestrowania
i utrwalania przez Policję obrazu i dźwięku w trakcie
realizowania zadań ustawowych dyskutowali
na jednym z posiedzeń członkowie Rady
Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji. 

Na po cząt ku po sy pa ły się py ta nia. 

– Co jest in ten cją? Ochro na praw osób czy ochro -

na Po li cji? – py ta li pro fe so ro wie.

– Jed no i dru gie – wy ja śniał nad insp. Ma rek Dzia ło -

szyń ski. – Po li cjan ci czę sto sa mi się na gry wa ją, że by bro -

nić się przed po mó wie nia mi czy skar ga mi. A po tem są

skar gi na to, że po li cjan ci na gry wa ją. 

Roz trzą sa no kwe stie tech nicz ne: czy po li cjant mu -

siał by ob słu gi wać urzą dze nie re je stru ją ce, gdzie by ło by

za mon to wa ne, jak mia ły by być prze cho wy wa ne na gra -

nia, kto miał by do nich do stęp. Przed sta wi cie le Po li cji

za pew nia li, że – gdy by by ło to praw nie moż li we – bio rą

pod uwa gę ta ki spo sób re je stra cji, któ ry nie an ga żo wał -

by po li cjan tów, że sprzęt włą czał by się sam, a na gra nia

on -li ne tra fia ły by do ba zy, do któ rej po li cjant uczest ni -

czą cy w in ter wen cji nie miał by do stę pu. 

Naj wię cej wąt pli wo ści bu dzi ły kwe stie praw ne: czy

po li cjant miał by obo wią zek czy upraw nie nie re je stro -

wa nia, czy za pi sy wa no by prze bieg wszyst kich czy tyl ko

nie któ rych in ter wen cji, czy ich ka ta log był by za mknię -

ty czy otwar ty, co z wi ze run kiem i da ny mi osób po stron -

nych, któ re zo sta ły by za re je stro wa ne, jak dłu go i kto

miał by je prze cho wy wać.

Człon ko wie ra dy by li ra czej zgod ni, że re je stro wa nie

mo że słu żyć ce lom do wo do wym i szko le nio wym. A na -

wet skłon ni by li uznać, że na gry wa jąc prze bieg wy da -

rzeń, po li cjan ci nie ogra ni cza li by praw i wol no ści

oby wa tel skich, bo prze cież in ter we niu ją wo bec na ru -

sza nia pra wa. Apro ba tę zy skał ar gu ment jed ne go

z praw ni ków, że moż li wość re je stro wa nia dzia łań po li -

cjan tów przez oby wa te li jest w za sa dzie nie ogra ni czo -

na, każ dy mo że na gry wać tak w miej scu pu blicz nym, jak

i we wła snym do mu; dla cze go więc nie dać ta kie go pra -

wa po li cjan tom wy ko nu ją cym swo je obo wiąz ki, pod wa -

run kiem że oso by za re je stro wa ne bę dą mia ły pra wo

wglą du w treść za pi su. 

Ra da Kon sul ta cyj na po sta no wi ła dać zie lo ne świa tło

pra com le gi sla cyj nym nad sto sow ny mi zmia na mi

w usta wie o Po li cji.

IF
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Za czy 
prze ciw?
Umundurowanego policjanta można nagrywać, fotografować,
filmować i nie trzeba do tego żadnej zgody. A gdyby regułą było,
że to policjanci rejestrują obraz i dźwięk podczas interwencji?
Co na to zainteresowani? Zdania są podzielone. 

Sierż. sztab. An drzej Żak, Wy dział Pre wen cji w KPP w So ko ło wie
Pod la skim:

– To nie jest do bry po mysł. Krę po wa ło by nas ta kie na gry wa nie. Wy star czy

już, że każ dy mo że nas z pre me dy ta cją i bez kar nie na gry wać. Po za tym nie wy -

obra żam so bie in ter wen cji ze sprzę tem na gry wa ją cym. Ro dzi ło by to zbęd ne ko -

men ta rze i nie po trzeb ne dys ku sje. Mo je zda nie jest ta kie: za nim coś no we go

wpro wa dzi my, po praw my to, co jest.

Edward Ostrow ski, by ły po li cjant z Po ste run ku Po li cji w Miast ko wie:
– Uwa żam, że moż li wość na gry wa nia w trak cie in ter wen cji bar dzo by się przy -

da ła. Zwłasz cza tym uczci wym po li cjan tom. Zresz tą, tym nie uczci wym też by

to po mo gło… Bo lu dzie ma ją ten den cję do za cho wy wa nia się w in ny spo sób

przy świad kach, a w in ny, gdy są prze ko na ni, że są sa mi. 

Asp. Prze my sław Ka pa ła, asy stent Re fe ra tu Pa tro lo wo -In ter wen cyj -
ne go w KMP w El blą gu:

– Czę sto ma my do czy nie nia z po mó wie nia mi: że po li cjant nad użył si ły 

al bo prze kli nał, al bo przy jął ła pów kę. I po tem ru sza ca ła ma chi na: skar ga, spraw -

dze nie no tat ni ków, ze zna nia. A tak za pis wi deo roz mo wy i ob ra zu przy spie szył -

by to wszyst ko. Po pra wił by się stan bez pie czeń stwa po li cjan tów, a bez za sad ne

za rzu ty mo gły by być na tych miast od da lo ne. Ła twiej by ło by też udo wod nić

znie wa że nie po li cjan tów. W służ bie pa tro lo wej bar dzo by to po mo gło. Do bry

po mysł, je stem za. 

Asp. Ra fał Po kor ski, Wy dział Ru chu Dro go we go w KPP w Ino wro -
cła wiu:

– Nie jest to do koń ca do bry po mysł. Są róż ne sy tu acje i we dług mnie nie za -

wsze by się to spraw dza ło. Je śli w pa tro lu jest dwóch po li cjan tów, w ogó le nie

wi dzę ta kiej po trze by – ga si my, jak to się mó wi, na bie żą co, czy li za po bie ga my

agre sji słow nej. Co in ne go, gdy ma my do czy nie nia z sy tu acją je den na je den.

Wte dy ta kie na gra nie by ło by po moc ne.

Pod insp. To masz Cza ja, ko men dant Ko mi sa ria tu Po li cji VII w Gdań -
sku:

– Je stem za, choć by z per spek ty wy czło wie ka, któ ry pro wa dził po stę po wa nia

skar go we. Zbyt du żo lu dzi nie ko cha po li cji i by ło by to świet ne roz wią za nie, je -

śli cho dzi o wal kę z pie nia cza mi. Ale wi dzę też mi nu sy na gry wa nia. Mo że być

tak, że na gry wa nie bę dzie dla po li cjan tów stre su ją ce, że bar dziej skon cen tru ją

się na tym, że by naj le piej wy paść, że bę dą oba wiać się za sto so wać środ ki przy -

mu su bez po śred nie go, bo ktoś to po tem źle oce ni. Wia do mo, z róż nej per spek -

ty wy róż nie się oce nia. 

luty 2013 r.       POLICJA 997 Nagrywanie interwencji – kraj  DYSKUSJA 17
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Kom. Jo an na Ci chla, Wy dział Do cho dze nio wo-Śled czy
w KPP w Po lko wi cach:

– Jed no ra zo we re je stro wa nie in ter wen cji w ce lach szko le nio wych

po pie ram. Po ma ga wy ła pać błę dy. Na to miast na gry wa nie na co dzień,

non stop, by ło by zbyt krę pu ją ce dla po li cjan tów. Te raz czę sto wy -

glą da to tak, że po li cjan ci, zwłasz cza ru chu dro go we go, no szą na służ -

bie dyk ta fo ny. I we dług mnie ta for ma wy star czy, by chro nić ich

in te re sy.

St. post. Ja cek Ogó rek z Wy dzia łu Pre wen cji Ze spo łu Pa tro -
lo wo -In ter wen cyj ne go w KPP w Hru bie szo wie: 

– Zda rzy ło się, że re je stro wa łem ob raz za po mo cą mo je go te le fo -

nu ko mór ko we go, ja ko do wód po peł nie nia przez kie ru ją ce go wy kro -

cze nia w ru chu dro go wym. Uwa żam, że po wi nien ist nieć kon kret ny

prze pis ze zwa la ją cy na ta ką re je stra cję czyn no ści służ bo wych. Po li -

cjant po wi nien mieć nie ogra ni czo ne pra wo do re je stra cji za po mo cą

dźwię ku i ob ra zu wy ko ny wa nych przez sie bie czyn no ści.

St. sierż. Se ba stian Zgrzeb ski – po li cjant Wy dzia łu Ru chu
Dro go we go Ko men dy Miej skiej Po li cji w Ło dzi:

– Pra cu ję w ogni wie wy pad ko wym. Bę dąc na miej scu zda rze nia

dro go we go, zda rzy ło mi się kil ka krot nie użyć wła sne go te le fo nu, aby

zro bić zdję cia lub na grać film. By ło to zwią za ne z za cho wa niem kie -

ru ją cych. Wnio sko wa łem, że oso by te mo gą chcieć zło żyć na nas

skar gę. Mógł bym wte dy przed sta wić swo je ra cje, a tak że po ka zać

na gra nie, jak wo bec nas za cho wy wa li się ci lu dzie.

My ślę, że pra wo do re je stra cji dźwię ku i ob ra zu przez po li cjan -

tów pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych po win no być pra -

wem nie ogra ni czo nym. Nie po win no się, oczy wi ście w pew nych

sy tu acjach, uprze dzać osób, że ich za cho wa nie pod da wa ne jest re -

je stra cji.

Wie lo krot nie zda rza się, że oso by po stron ne na gry wa ją po li cjan -

tów, a ta kie fil my znaj du je my póź niej w in ter ne cie. Po wi nien być ka -

te go rycz ny za kaz ta kich prak tyk, szcze gól nie je śli cho dzi o na gra nia

z miejsc wy pad ków dro go wych, dra stycz ne zdję cia. 

Po li cjant Wy dzia łu Ru chu Dro go we go KPP w Oświę ci miu:
– Pra wo do re je stra cji czyn no ści służ bo wych z pew no ścią mo że zo -

stać roz sze rzo ne, lecz po win ny być okre ślo ne gra ni ce te go upraw -

nie nia. Za po mo cą dźwię ku i ob ra zu moż na re je stro wać wszyst kie

czyn no ści wy ko ny wa ne przez po li cjan ta w związ ku ze służ bą, z wy -

jąt kiem ta kich, któ re na ru sza ły by god ność i pra wa czło wie ka. Moż -

na re je stro wać po dej mo wa ne in ter wen cje, ob słu gę zda rzeń,

przyj mo wa nie in te re san ta oso bi ście jak i te le fo nicz nie, tak jak to jest

pod czas przyj mo wa nia zgło szeń na te le fon alar mo wy. Na to miast nie

moż na re je stro wać np. czyn no ści z kon tro li oso bi stej.

Pod insp. Krzysz tof Jur czyk, za stęp ca ko men dan ta w Ko mi -
sa ria cie Po li cji w Ląd ku -Zdro ju:

– Uwa żam, że po li cjan ci po win ni mieć moż li wość na gry wa nia

dźwię ku i ob ra zu pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych. To

zna ko mi ta ochro na dla po li cjan tów, gwa ran tu ją ca obiek tyw ne od -

wzo ro wa nie da ne go zda rze nia. Zda rza się, że po li cjan ci są po ma -

wia ni o róż ne go ro dza ju nad uży cia czy prze kra cza nie upraw nień,

któ re nie ma ją miej sca. Ta ki za pis mógł by sta no wić do wód na od -

par cie po mó wień i za rzu tów ko rup cyj nych. Moż li wość re je stra cji

czyn no ści służ bo wych po win ni śmy mieć w peł nym za kre sie. Oczy -

wi ście po win na ona zo stać wpro wa dzo na od po wied ni mi prze pi sa -

mi, że by od by wa ło się to jed no znacz nie i na okre ślo nym sprzę cie,

któ ry był by za ku pio ny cen tral nie i od po wia dał wszyst kim stan dar -

dom. My ślę, że ta kie roz wią za nia po zwo liły by uspraw nić na szą 

pra cę.

wy słu chali: 
AN NA KRAW CZYŃ SKA i AR TUR KO WAL CZYK

DYSKUSJA Nagrywanie interwencji – kraj POLICJA 997       luty 2013 r.18

Zapytaliśmy policjantów
w grudniowym numerze „Policji 997”,
co sądzą o nagrywaniu lub
rejestrowaniu czynności i interwencji
policyjnych – zarówno przez nich
samych, jak i przez osoby postronne.
Czy nagrywający swoje czynności
policjant powinien poinformować
osobę kontrolowaną o rejestrowaniu
przebiegu kontroli?

Od po wie dział st. sierż. Ja nusz Ko ne -
fał z KP w woj. lu bel skim:

Słu żę w Po li cji pra wie od sze ściu lat, pra co -
wa łem w sek cjach ru chu dro go we go i do cho -
dze nio wo -śled czej, a obec nie je stem w ze spo le
pa tro lo wo -in ter wen cyj nym w ko mi sa ria cie
usy tu owa nym w re jo nie wiej skim. Nie któ re in -
ter wen cje w ta kich ko mi sa ria tach są spe cy ficz -
ne, nie sza blo no we, za ska ku ją ce, wy ma ga ją ce
sze ro kiej wie dzy z róż nych dzie dzin. Szko le -
nie pod sta wo we nie przy go to wu je do te go ro -
dza ju pra cy, a po cząt ku ją cy po li cjant uczy się

od star szych służ bą ko le gów i we wła snym za -
kre sie. Uwa żam, że na gry wa nie in ter wen cji
w ta kich ko mi sa ria tach – szcze gól nie dla po -
cząt ku ją cych po li cjan tów – by ło by bar dzo stre -
su ją ce lub mo gło by po słu żyć ja ko po wód
do drwin i żar tów. 

Nie zna czy to, że po mysł jest zły, war to jed -
nak za py tać: w ja ki spo sób od by wa ła by się re -
je stra cja in ter wen cji? Czy by ło by to urzą dze nie
re je stru ją ce ob raz i dźwięk, umiesz czo ne
na umun du ro wa niu funk cjo na riu sza, czy ra -
czej re je stru ją ce sam dźwięk? Czy funk cjo na -
riusz miał by moż li wość ste ro wa nia tym
urzą dze niem i wy bo ru, któ rą in ter wen cję bę -
dzie na gry wał, czy urzą dze nie bę dzie pra co -
wa ło au to ma tycz nie od od pra wy do roz li cze nia
ze służ by?

Po mysł z na gry wa niem jest do bry – ogra ni -
cza moż li wo ści po mó wień, mo że da wać po czu -
cie bez pie czeń stwa. Mia łem przy pa dek, że
kon tro lę dro go wą za koń czy łem man da tem,
a kon tro lo wa ny, któ ry po wo ły wał się na zna -
jo mo ści w Po li cji, zło żył skar gę. Skar ga,
po prze pro wa dzo nych przez wy dział kon tro li
czyn no ściach, oka za ła się bez za sad na. Gdy by

ta sy tu acja zo sta ła za re je stro wa na, wy star czy -
ło by od two rzyć na gra nie bez ko niecz no ści pi sa -
nia wy ja śnień.

Nie wąt pli wie w przy pad ku po in for mo wa -
nia o na gry wa niu znacz nie rza dziej do cho dzi -
ło by do znie wa żeń po li cjan tów i prób
wrę cze nia ko rzy ści ma jąt ko wej za od stą pie nie
od czyn no ści służ bo wych. Uwa żam, że gdy by
wszyst kie po jaz dy ozna ko wa ne by ły wy po sa -
żo ne w urzą dze nia re je stru ją ce, a wcze śniej
zo sta ła by prze pro wa dzo na od po wied nia ak cja
in for ma cyj na, zdję ło by to z po li cjan ta obo wią -
zek in for mo wa nia o na gry wa niu. Dla spo łe -
czeń stwa po win no być oczy wi ste, że Po li cja
dys po nu je ta kim na rzę dziem, ja kim jest re je -
stro wa nie czyn no ści. Pod czas czyn no ści służ -
bo wych by łem przy naj mniej kil ka ra zy
na gry wa ny przez oso by po stron ne, a raz po ja -
wi ło się mo je zdję cie w ga ze cie lo kal nej
w związ ku z in ter wen cją w sto sun ku do dzien -
ni ka rzy. Świa do mość, że je stem na gry wa ny,
nie mia ła wpły wu na prze bieg i spo sób za koń -
cze nia in ter wen cji.

oprac. AW
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W oku kamery
Jak wygląda nagrywanie czynności i interwencji
policyjnych w innych krajach?

NIEM CY
Sto sun ko wo no wą re gu la cją jest upraw nie nie po li cji

do na gry wa nia czyn no ści po dej mo wa nych przez po li -

cjan ta ce lem za pew nie nia so bie bez pie czeń stwa w trak cie służ by.

Na przy kład w Bran den bur gii, zgod nie z par. 31a tam tej szej usta wy

o po li cji, w czasie re ali za cji za dań usta wo wych moż na pod czas kon -

tro li osób lub po jaz dów na gry wać ob raz i dźwięk za po mo cą środ ków

tech nicz nych in sta lo wa nych w po jaz dach po li cyj nych. Rów nież oso -

by po stron ne, nie pod da wa ne kon tro li, mo gą być na gry wa ne, je że li

jest to ko niecz ne. Je że li fakt na gry wa nia nie jest oczy wi sty dla oso -

by fil mo wa nej, to na le ży ją o nim po in for mo wać. Na gra nia trzeba

ska so wać na stęp ne go dnia, chy ba że po trzeb ne są do ści ga nia prze -

stępstw lub wy kro czeń. 

Bar dziej skom pli ko wa na jest spra wa na gry wa nia po li cjan tów. Mi -

ni stro wie spraw we wnętrz nych i nie miec ka ra da pra so wa usta li li, kie -

dy pra sa mo że fil mo wać funk cjo na riu szy i na gra nia te pu bli ko wać.

Do zwo lo ne i zgod ne z pra wem jest na gry wa nie ta kich sy tu acji, jak:

spek ta ku lar ne dzia ła nia po li cji (po ścig, za trzy ma nie w miej scu pu -

blicz nym), zgro ma dze nia pu blicz ne (o ile po szcze gól ni po li cjan ci nie

są por tre to wa ni), ewi dent ne ła ma nie pra wa przez po li cjan tów pod -

czas prze pro wa dza nych czyn no ści. Rów nież ka dra kie row ni cza po li -

cji za wsze mo że być na gry wa na, a na gra nia te mo gą być pu bli ko wa ne.

Na wet je że li po li cjant ma za strze że nia co do praw no ści wy ko na nych

na grań, ma on obo wią zek za cho wy wać się po wścią gli wie, po nie waż

pra wo do wol no ści pra sy prze wyż sza jed nost ko we pra wo do de cy do -

wa nia o wła snym ob ra zie. W żad nym ra zie po li cjan to wi nie wol no za -

bie rać sprzę tu akre dy to wa ne mu dzien ni ka rzo wi albo na ka zy wać

ska so wa nie po szcze gól nych ujęć. 

– Je że li po li cjant fil mo wa ny jest przez oso by trze cie, to do pie ro

przy po dej rze niu, że na gra nia zo sta ną opu bli ko wa ne wbrew pra wu,

mo że on po wo łać się na od po wied nie re gu la cje praw ne – wy ja śnia

Krzysz tof Kraw czyk z In spek cji Po li cji Od ra -Spre wa/Frank furt

n. Odrą (o pol sko -nie miec kich pa tro lach ro we ro wych, w któ rych bie -

rze udział, pi sa li śmy w sierp niu 2011 r.). – Ta czę ścio wa ochro na wy -

ni ka z fak tu, że oso by po stron ne nie mo gą po wo łać się na wol ność

pra sy, a na gra nia mo gą w bez praw ny spo sób zo stać wy ko rzy sta ne

prze ciw ko po li cjan tom. Na wet je że li fil mo wa ny przez oso by po stron -

ne po li cjant ma oba wy, że na dru gi dzień obej rzy się w in ter ne cie,

mu si za cho wać się po wścią gli wie – mo że usta lić da ne oso bo we fil -

mow ca ama to ra i po uczyć go o kon se kwen cjach bez praw nej pu bli -

ka cji na grań. W osta tecz no ści mo że za bez pie czyć ka me rę, apa rat czy

te le fon, ale mu si nie zwłocz nie prze ka zać go do pro ku ra tu ry, któ ra

do ko na praw nej oce ny sy tu acji. Ale i tu w żad nym wy pad ku nie może

na ka zać ska so wa nia na grań.

IR LAN DIA 
Wi de ore je stra cja w Ir lan dii spro wa dza się głów nie

do dzia łań dro gów ki: ka me ra jest po łą czo na ze ska ne -

rem ta blic re je stra cyj nych i na gry wa wszyst ko, co się dzie je na dro -

dze (moż na ją usta wić za rów no na przód, jak i na tył po jaz du). Mo że

rów nież na gry wać ob raz i dźwięk we wnątrz ra dio wo zu. W sy tu acjach

dro go wych nie ma obo wiąz ku in for mo wa nia, że się ko goś na gry wa,

ale je że li spra wa idzie do są du, wte dy na gra nie sta no wi ma te riał do -

wo do wy. Je że li na to miast cho dzi o na gry wa nie czyn no ści po li cyj nych,

to po li cjant mu si po in for mo wać oso bę na gry wa ną o tym, że ma to

miej sce. Upu blicz nia nie ta kich na grań re gu lu je Da ta Pro tec tion Act,

czy li usta wa o ochro nie da nych.

– Na gry wa nie in ter wen cji po li cyj nych przez oso by po stron ne jest

bar dzo czę ste i dość iry tu ją ce, ale zgod ne z pra wem – mó wi Ma ciej

Ma kow ski, któ ry od 2007 r. jest funk cjo na riu szem An Gar da Sio cha -

na, czy li ir landz kiej po li cji. – Cał kiem nie daw no przy da rzy ło się to

mnie oso bi ście. Zo sta łem na gra ny wraz z dwoj giem in nych po li cjan -

tów pod czas ru ty no wej in ter wen cji, a film tra fił do sie ci. Oczy wi ście

moi prze ło że ni wie dzą o tym, bo mo ni to ru ją in ter net.

WIEL KA BRY TA NIA
Po li cja na gry wa wie le czyn no ści, m.in. prze szu ka -

nia, in ter wen cje, po ści gi. Do dat ko wo w wie lu mia -

stach po ja wia ją się pa tro le, któ re ma ją ze so bą ka me ry re je stru ją ce

oto cze nie – po raz pierw szy zo sta ło to wpro wa dzo ne w 2007 r. ja ko

pro gram pi lo ta żo wy: ka me ry przy mo co wa ne do opa sek na po li cyj -

nych heł mach są uży wa ne do fil mo wa nia np. pi ją cych nie let nich,

prze szu kań czy in ter wen cji w spra wach prze mo cy do mo wej. Twar dy

dysk mo że zmie ścić 400 go dzin na gra nia, a ba te ria wy trzy mu je od 8

do 12 go dzin. Ka me ry wpro wa dzo no po to, by po pra wić ja kość do wo -

dów gro ma dzo nych przez po li cjan tów i aby zwięk szyć od se tek spraw -

ców do pro wa dza nych do są dów. Jed nak za strze żo no, że nie za wsze

po li cjan ci bę dą w sta nie brać do służ by ta ką ka me rę. I, co waż ne, za -

nim ka me ry po ja wi ły się w wy po sa że niu po li cji, prze pro wa dzo no

kam pa nię me dial ną na ten te mat, a po li cjan ci z ka me ra mi są ozna -

cze ni w spe cjal ny spo sób i ma ją in for mo wać o na gry wa niu.

Na gra nia, któ re nie zo sta ną uży te ja ko do wo dy, po win ny być ska -

so wa ne w cią gu 31 dni.

STA NY ZJED NO CZO NE
– Każ dy po li cjant w Sta nach w cza sie in ter wen cji

po pro stu za kła da, że jest na gry wa ny – uwa ża Mar -

cin Ku biak, któ ry od 2001 r. słu ży w po li cji w Evan ston na przed mie -

ściach Chi ca go. – Po wo du je to mo im zda niem nie chęć po li cjan tów

do po dej mo wa nia bar dziej ra dy kal nych dzia łań w cza sie in ter wen -

cji: są mniej skłon ni do sto so wa nia środ ków przy mu su, na wet je śli

pra wo, re gu la min i za ist nia ła sy tu acja na to po zwa la ją. 

Nie mal wszyst kie sa mo cho dy po li cyj ne są wy po sa żo ne w ka me rę

cy fro wą i sys tem GPS, po zwa la ją cy na zlo ka li zo wa nie sa mo cho du

w po sto ju i w ru chu, a po za tym kie row ca sa mo cho du po li cyj ne go

jest wy po sa żo ny w mi kro fon cy fro wy. Na gry wa nie roz po czy na się

w na stę pu ją cych oko licz no ściach:

– po li cjant mo że włą czyć mi kro fon, kie dy jest po za sa mo cho dem

i mi mo że au to ma tycz nie włą cza się wte dy na gry wa nie ob ra zu, to ka -

me ra jest skie ro wa na przed ra dio wóz i po ka zu je tyl ko ten kadr;

– po li cjant mo że włą czyć re je stra cję ob ra zu, a wte dy au to ma tycz -

nie włą cza się re je stra cja dźwię ku;

– na gry wa nie ob ra zu i dźwię ku włą cza ją się au to ma tycz nie za wsze,

gdy po li cjant włą cza w ra dio wo zie sy gna ły świetl ne i dźwię ko we.

– Tak na praw dę dźwięk i ob raz z wnę trza sa mo cho du na gry wa ją się

ca ły czas, ale za pi sa nie na gra ne go ma te ria łu na dysk na stę pu je tyl ko

po włą cze niu na gry wa nia lub w cza sie tzw. in cy den tu kry tycz ne go,

czy li np. wy pad ku – pre cy zu je Mar cin Ku biak. – Ob raz i dźwięk na -

gra ne i do stęp ne do od two rze nia z dys ku za czy na ją się za wsze 15 se -

kund wcze śniej. Kie dy au to wra ca do ko men dy, wszyst kie na gra nia

cy fro we są au to ma tycz nie ścią ga ne na ser wer.

Ma te ria ły na gra ne przez ka me ry po li cyj ne, je że li nie są to ma te ria ły

ope ra cyj ne, pod le ga ją tzw. Fre edom of In for ma tion Act, dzię ki któ re -

mu oby wa te le ma ją do stęp do do ku men tów i ma te ria łów po li cyj nych.

wy słu cha ła: ALEKSANDRA WICIK
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Przepisy dotyczące nagrywania
czynności prowadzonych przez Policję
są niejednolite i trzeba ich szukać
w różnych ustawach. Funkcjonariusze
muszą jednak zawsze pamiętać
o posiadaniu uzasadnienia prawnego
na rejestrację dźwięku lub obrazu.

U zy ska nie na gra nia z wy ko ny wa nych czyn -

no ści mo że sta no wić dla po li cjan tów istot -

ny śro dek wska zu ją cy na pra wi dło wość

po dej mo wa nych dzia łań. W okre ślo nych sy tu -

acjach bę dzie ono sta no wić waż ny do wód w spra -

wie, iden ty fi ku jąc spraw cę oraz ob ra zu jąc je go

dzia ła nia. Obec nie nie funk cjo nu ją w tym za kre -

sie prze pi sy ogól ne, na któ re funk cjo na riu sze

mogą się po wo ły wać w każ dej sy tu acji. 

CZYN NO ŚCI PRO CE SO WE
Re je stro wa nie czyn no ści ma ją cych cha rak ter pro -

ce so wy zwią za nych z po stę po wa niem kar nym re -

gu lu ją prze pi sy ko dek su po stę po wa nia kar ne go

(Dz.U. z 1997 r., nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

Zgod nie z art. 147 par. 1 prze bieg czyn no ści pro -

to ko ło wa nych mo że być utrwa lo ny za po mo cą

urzą dze nia re je stru ją ce go ob raz lub dźwięk. Jed -

nak ko niecz ne jest po in for mo wa nie o tym fak cie

osób uczest ni czą cych w czyn no ści.

Re je stra cja ob ra zu lub dźwię ku za po mo cą spe -

cjal ne go urzą dze nia nie za stę pu je pro to ko łu, któ -

ry i tak mu si być spo rzą dzo ny (zgod nie z art. 143

par. 1 lub 2 k.p.k.). Na to miast w ta kiej sy tu acji

pro to kół moż na ogra ni czyć do za pi sa nia naj bar -

dziej istot nych oświad czeń osób bio rą cych udział

w czyn no ści pro ce so wej (zgod nie z art. 147 par. 3),

a za pis ob ra zu i dźwię ku, a tak że prze kład za pi su

dźwię ku sta ją się za łącz ni ka mi do pro to ko łu. 

Ko deks po stę po wa nia kar ne go prze wi du je obo -

wią zek sko rzy sta nia z urzą dze nia re je stru ją ce go

dźwięk w przy pad ku prze słu cha nia świad ka lub

bie głe go, je że li za cho dzi nie bez pie czeń stwo, że

prze słu cha nie tej oso by nie bę dzie moż li we w dal -

szym po stę po wa niu. Na to miast po krzyw dzo ny

lub świa dek, któ rzy w chwi li prze słu cha nia nie

ukoń czy li 15 lat, po win ni być co do za sa dy prze -

słu chi wa ni za po mo cą urzą dze nia re je stru ją ce go

ob raz i dźwięk. Od stą pie nie od te go jest do pusz -

czal ne, kie dy unie moż li wia ją to oko licz no ści tech -

nicz ne.

Ja ko czyn ność pro to ko ło wa na, za trzy ma nie oso -

by po dej rza nej mo że być rów nież utrwa la ne za po -

mo cą urzą dze nia re je stru ją ce go ob raz lub dźwięk.

SPO SÓB UTRWA LA NIA 
Zgod nie z no wym roz po rzą dze niem Mi ni stra

Spra wie dli wo ści w spra wie ro dza ju urzą dzeń

i środ ków tech nicz nych słu żą cych do utrwa la nia

ob ra zu lub dźwię ku do ce lów pro ce so wych oraz

spo so bu prze cho wy wa nia, od twa rza nia i ko pio wa -

nia za pi sów (Dz.U. 2012, poz. 1090), któ re 

za cznie obo wią zy wać 3 kwiet nia 2013 r., do utrwa -

la nia ob ra zu lub dźwię ku do ce lów pro ce so wych

uży wa się urzą dzeń ty pu ana lo go we go lub cy fro -

we go (sze rzej pi sa li śmy o tym w ar ty ku le „Rok

w pra wie” w nu me rze gru dnio wym z 2012 r.).

Roz po rzą dze nie roz róż nia dwa ro dza je no śni ków:

elek tro nicz ne (w tym pły ty CD, pły ty DVD, kar -

ty pa mię ci, dys ki twar de) oraz ana lo go we (w tym

ka se ta ma gne to fo no wa, ka se ta ma gne to wi do wa,

mi ni ka se ta DV lub fo to gra ficz ny ma te riał świa tło -

czu ły). 

W ce lu pre zen ta cji ob ra zu lub dźwię ku z prze -

bie gu utrwa lo nej czyn no ści pro ce so wej za pis od -

twa rza się za po mo cą prze zna czo ne go do te go ce lu

urzą dze nia. Pod czas od twa rza nia moż na użyć

urzą dze nia ko ry gu ją ce go lub wzmac nia ją ce go

utrwa lo ny dźwięk. 

CZYN NO ŚCI OPE RA CYJ NO -
-ROZ PO ZNAW CZE
Do pusz czal ność sto so wa nia na grań au dio wi zu al -

nych w ra mach czyn no ści ope ra cyj no -roz po znaw -

czych re gu lu je art. 19 usta wy o Po li cji (Dz.U.

z 1990 r. nr 30, poz. 179). Tak więc w przy pad ku

wy mie nio nych w prze pi sie prze stępstw umyśl -

nych, gdy in ne środ ki oka za ły się bez sku tecz ne,

albo bę dą nie przy dat ne, sąd okrę go wy mo że, w dro -

dze po sta no wie nia, za rzą dzić kon tro lę ope ra cyj ną.

Pro wa dzo na ona jest nie jaw nie i po le ga na sto so wa -

niu środ ków tech nicz nych umoż li wia ją cych uzy ski -

wa nie w spo sób nie jaw ny in for ma cji i do wo dów

oraz ich utrwa la nie, a w szcze gól no ści tre ści roz -

mów te le fo nicz nych i in nych in for ma cji prze ka -

zy wa nych za po mo cą sie ci te le ko mu ni ka cyj nych. 

Na to miast art. 19a prze wi du je, że czyn no ści

ope ra cyj no -roz po znaw cze zmie rza ją ce do spraw -

dze nia uzy ska nych wcze śniej wia ry god nych in for -

ma cji o prze stęp stwie oraz usta le nia spraw ców

i uzy ska nia do wo dów prze stęp stwa mo gą być nie -

jaw nie re je stro wa ne za po mo cą urzą dzeń słu żą cych

do re je stra cji ob ra zu lub dźwię ku. Cho dzi w tym

przy pad ku o na przy kład tzw. za kup kon tro lo wa ny.

Je że li w wy ni ku czyn no ści ope ra cyj no -roz po -

znaw czych uzy ska no do wo dy po zwa la ją ce na wsz -

czę cie po stę po wa nia kar ne go lub któ re mo gą mieć

zna cze nie dla to czą ce go się po stę po wa nia kar ne go,

wszyst kie ma te ria ły, tak że za pi sy au dio -wi deo prze -

ka zu je się pro ku ra to ro wi okrę go we mu. W ta kim

przy pad ku od po wied nio bę dzie się sto so wa ło w po -

stę po wa niu przed są dem art. 393 k.p.k. do ty czą cy

od czy ty wa nia pro to ko łów na roz pra wie.

Na to miast zgro ma dzo ne pod czas sto so wa nia

czyn no ści, ma te ria ły nie za wie ra ją ce do wo dów po -

zwa la ją cych na wsz czę cie po stę po wa nia kar ne go

lub do wo dów ma ją cych zna cze nie dla to czą ce go się

po stę po wa nia kar ne go pod le ga ją nie zwłocz ne mu,

pro to ko lar ne mu i ko mi syj ne mu znisz cze niu. 

Jak wy ni ka z po wyż szych prze pi sów, na gry wa -

nie czyn no ści do pusz czal ne jest tyl ko i wy łącz nie

w sy tu acji, kie dy ist nie je praw do po do bień stwo po -

peł nie nia czy nu za bro nio ne go. Nie mo że być sto -

so wa ne pre wen cyj nie. 

Jed no cze śnie jed nak art. 15 ust. 1 pkt 5a ustawy

o Policji da je funk cjo na riu szom pra wo do ob ser wo -

wa nia i re je stro wa nia przy uży ciu środ ków tech -

nicz nych ob ra zu zda rzeń w miej scach pu blicz nych,

a w przy pad ku czyn no ści ope ra cyj no -roz po znaw -

czych i ad mi ni stra cyj no -po rząd ko wych po dej mo -

wa nych na pod sta wie usta wy – tak że i dźwię ku

to wa rzy szą ce go tym zda rze niom.

W roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów z 26 lip ca

2005 r. w spra wie spo so bu po stę po wa nia przy wy -

ko ny wa niu nie któ rych upraw nień po li cjan tów

(Dz.U. z 29 lip ca 2005 r. nr 141, poz. 1186), w pa -

ra gra fie 19 uszcze gó ło wio no m.in. spo so by re je stro -

wa nia, okre śla jąc, że po li cjant pod czas czyn no ści

służ bo wych wy ko nu je upraw nie nie do ob ser wo wa -

nia i re je stro wa nia ob ra zu lub dźwię ku zda rzeń,

pla no wo lub do raź nie oraz w spo sób: bez po śred ni

– w przy pad ku obec no ści po li cjan tów w miej scu

pro wa dze nia ob ser wa cji i re je stra cji ob ra zu lub

dźwię ku zda rzeń; zdal ny – przy uży ciu urzą dzeń

prze ka zu ją cych ob raz lub dźwięk zda rzeń na od le -

głość i jaw ny lub przy uży ciu me tod unie moż li wia -

ją cych oso bom nie upo waż nio nym usta le nie fak tu

pro wa dze nia ob ser wa cji i re je stra cji.

PRZE PI SY SZCZE GÓL NE
Ist nie je tak że wiele in nych prze pi sów umoż li wia -

ją cych sto so wa nie za pi su dźwię ku i ob ra zu w trak -

cie czyn no ści po li cyj nych. Na przy kład art. 15

ust. 1 pkt 4a usta wy o Po li cji do pusz cza ob ser wo -

wa nie i re je stro wa nie przy uży ciu środ ków tech -

nicz nych ob ra zu z po miesz czeń prze zna czo nych

dla osób za trzy ma nych lub do pro wa dzo nych w celu

wy trzeź wie nia, po li cyj nych izb dziec ka, po koi

przej ścio wych oraz tym cza so wych po miesz czeń

przej ścio wych. 

Do dat ko wą re gu la cję moż na zna leźć w usta wie

Pra wo o ru chu dro go wym (Dz.U. z 1997, nr 98,

poz. 602). Zgod nie z art. 129 w związ ku z czu wa -

niem nad bez pie czeń stwem i po rząd kiem ru chu

na dro gach, kie ro wa niem ru chem i je go kon tro lo -

wa niem po li cjant jest upraw nio ny do uży wa nia

urzą dzeń re je stru ją cych zde fi nio wa nych w art. 2

pkt 59: ja ko „sta cjo nar ne, prze no śne al bo za in sta -

lo wa ne w po jeź dzie al bo na stat ku po wietrz nym

urzą dze nie ujaw nia ją ce i za pi su ją ce za po mo cą

tech nik utrwa la nia ob ra zów na ru sze nia prze pi sów

ru chu dro go we go przez kie ru ją cych po jaz da mi”.

ALEK SAN DRA WZO REK
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Dzięki funkcjonariuszom z KPP w Sokołowie Podlaskim nie doszło
do tragedii. Policjanci, widząc palący się autokar, natychmiast przystąpili
do gaszenia ognia oraz ewakuacji pasażerów.

R ep ki, 18 sierp nia 2012 ro ku. Asp.

Krzysz tof Ciach i sierż. sztab. Łu kasz

Mąt kie wicz z Re fe ra tu Ru chu Dro go -

we go KPP w So ko ło wie Pod la skim, peł niąc

służ bę na dro dze kra jo wej 62, za trzy ma li au -

to bus, któ ry prze kro czył do zwo lo ną w tym

miej scu pręd kość. Kie row ca do stał man dat

stu zło to wy i czte ry punk ty kar ne. Po li cjan ci

już chcie li ze zwo lić na kon ty nu owa nie jaz dy,

gdy spo strze gli dym wy do by wa ją cy się z ko -

mo ry sil ni ka. Za wia do mi li dy żur ne go, a sa mi

(ga śni ca mi znaj du ją cy mi się w au to ka rze

oraz w ra dio wo zie) przy stą pi li do ga sze nia

ognia. Za nim przy je cha li stra ża cy, po li cjan ci

opa no wa li po żar i pod ję li ewa ku ację pa sa że -

rów.

REP KI PO MA GA JĄ 
W au to bu sie ja dą cym z Kra ko wa do Sie mia -

nów ki (woj. pod la skie) by li uczest ni cy wy -

ciecz ki zor ga ni zo wa nej przez jed ną

z kra kow skich fun da cji. Do ce lu po zo sta ło

jesz cze 150 ki lo me trów. Czter dzie stu, spo -

śród czter dzie stu sze ściu, pa sa że rów to oso -

by nie peł no spraw ne ru cho wo, ale też

umy sło wo, po ru sza ją ce się na wóz kach in wa -

lidz kich. Po li cjan ci wy no si li je z au to bu su. 

– Dzia ła ła ad re na li na – mó wi sierż. sztab.

Łu kasz Mąt kie wicz. – Ko le ga po dał mi bez

naj mniej sze go wy sił ku m.in. po tęż ne go męż -

czy znę, wzią łem go i, jak bym trzy mał piór -

ko, za nio słem w bez piecz ne miej sce.

W pew nym mo men cie do ak cji ewa ku acyj -

nej włą czy li się stra ża cy Ochot ni czej Stra ży

Po żar nej w Rep kach, któ rzy ja ko pierw si do -

tar li na miej sce.

– Oka za ło się, że zda rze nie wi dzia ło

dwóch męż czyzn, któ rzy szli na ćwi cze nia

OSP – opo wia da ją po li cjan ci. – Po bie gli

po ko le gów, któ rzy po kil ku mi nu tach przy -

je cha li wy po sa że ni w sprzęt ga śni czy. Spraw -

nie i fa cho wo wy ko na li ka wał bar dzo do brej

i cięż kiej ro bo ty.

Pa sa że rów prze no szo no na po bo cze, któ re

w pew nym mo men cie za czę ło przy po mi -

nać… pik nik. Miesz kań cy Re pek bo wiem

za opie ko wa li się ludź mi. Przy no si li ko ce,

krze sła, stoł ki, ław ki. Czę sto wa li ka wą, her -

ba tą. Udo stęp nia li po trze bu ją cym swo je ła -

zien ki i to a le ty.

DE CY DU JĄ SE KUN DY
Kie row ca au to bu su, któ ry dzień wcze śniej

ode brał po jazd z ser wi su, dzię ko wał po li cjan -

tom, że za trzy ma li go i wy sta wi li man dat.

– Ni gdy wcze śniej nie spo tka li śmy się z

ta ką re ak cją oso by uka ra nej za prze kro cze nie

pręd ko ści – żar tu ją funk cjo na riu sze.

A opie kun ka nie peł no spraw nych, dzię ku -

jąc po li cjan tom, nie kry ła łez. Co by by ło, gdy -
by po żarł wy buchł w trak cie jaz dy – py ta ła.

– Krzysz tof i Łu kasz sta nę li na wy so ko ści

za da nia na każ dym eta pie te go zda rze nia

– mó wi nad kom. Zbi gniew Pi lip, kie row nik

Re fe ra tu Ru chu Dro go we go KPP w So ko ło -

wie Pod la skim. – Mia ło ono prze bieg nie-

ty po wy, ak cja co kil ka chwil przy bie ra ła 

in ny ob rót: po li cjan ci naj pierw za trzy mu ją

za prze kro cze nie pręd ko ści sa mo chód, gdy

za czy na się pa lić, ga szą ogień, na stęp nie, 

gdy chcą wy pro wa dzić pa sa że rów na ze -

wnątrz, oka zu je się, że to oso by nie peł-

no spraw ne, wy no szą je więc na wła snych rę -

kach i wte dy z po mo cą przy cho dzą stra ża cy

z OSP. Ca ły ten ciąg wy pad ków po twier dza,

że w na szej służ bie nie da się dzia łać we dług

okre ślo nych z gó ry sche ma tów.

W Re fe ra cie Ru chu Dro go we go KPP w So -

ko ło wie Pod la skim słu ży je de na stu po li cjan -

tów.

– Two rzą bar dzo zgra ny ze spół – mó wi mł.

insp. Wie sław Na si łow ski, ko men dant po -

wia to wy Po li cji. – Są w róż nym wie ku, z róż -

nym sta żem służ by. Jest więc „pa trol stu let -

ni” – bo dwaj po li cjan ci ra zem ma ją 100 lat,

jest też 20-let nia funk cjo na riusz ka, je dy -

na zresz tą w dro gów ce. Przy ję li śmy za sa dę,

że ci z więk szym do świad cze niem za wo do -

wym opie ku ją się bę dą cy mi na po cząt ku dro -

gi za wo do wej. Bo w na szej służ bie czę sto

w cią gu se kun dy trze ba pod jąć waż ne, ra tu -

ją ce ży cie ludz kie de cy zje. Tak wła śnie, jak

zro bi li to asp. Krzysz tof Ciach i sierż. sztab.

Łu kasz Mąt kie wicz. Je stem z nich dum ny.

WY MA ZAĆ Z PA MIĘ CI
Po li cjan ci, mi mo że ma ją du że do świad cze -

nie za wo do we (Krzysz tof Ciach w dro gów ce

pra cu je 21 lat, Łu kasz Mąt kie wicz – 4 la ta,

wcze śniej trzy i pół ro ku w ogni wie pa tro lo -

wo -in ter wen cyj nym) przy zna ją, że zda rze nie

na dro dze 62 by ło jed nym z trud niej szych

w ich służ bie. Cie szą się, że za koń czy ło się

ono szczę śli wie, bez ofiar.

Każ dy z nich, nie raz i nie dwa, miał

do czy nie nia ze śmier cią. Czy wi dok ofiar

wy pad ków ma wpływ na ich psy chi kę?

– Naj waż niej sze, aby nie roz pa mię ty wać

ta kich sy tu acji, nie my śleć o nich – mó wią.

– Trze ba jak naj szyb ciej wy rzu cić je z pa mię -

ci. I nie prze no sić pra cy za wo do wej, któ ra

w na szym przy pad ku wią że się też wła śnie

z ludz ką tra ge dią, na ży cie oso bi ste.

Asp. Krzysz tof Ciach re lak su je się, jeż dżąc

ro we rem. Uwiel bia też spa ce ry z psem, dal -

ma tyń czy kiem. Ale przede wszyst kim „swo -

je” ko bie ty – żo nę i cór ki, 18-let nią Ewe li nę

i 13-let nią Ka ro li nę.

Sierż. sztab. Łu kasz Mąt kie wicz to za pa -

lo ny węd karz. Ma na dzie ję, że kie dyś je go

pa sję po dzie lą sy no wie, dziś 5-let ni Fi lip

i 1,5-rocz ny Mi chał. Żo na wpraw dzie nie

cho dzi z nim na ry by, ale ki bi cu je mu na

od le głość.

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

Mandat ich uratował
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Z Grzegorzem Nemsem, 
nowym przewodniczącym 
Zarządu Głównego Niezależnego
Samorządnego Związku
Zawodowego Policjantów, 
rozmawia 
Przemysław Kacak.

Rola przewodniczącego związku nie jest
zbyt wdzięczna, według wielu policjantów
to po prostu ciepła posadka. Co skłoniło
Pana do kandydowania?

– Wła śnie „głos lu du”. Mó wiąc wprost,

czas był na zmia ny; za rów no po ko le nio we,

jak i w spo so bie kie ro wa nia związ kiem.

Jakie, według Pana, miejsce w Policji ma
zajmować związek, jak ma działać i czym
być dla funkcjonariuszy?

– Przede wszyst kim NSZZP jest dla

wszyst kich. Ma zna leźć się w nim miej sce

dla każ de go czyn ne go i eme ry to wa ne go po -

li cjan ta. Mu si być płasz czy zną po ro zu mie -

nia, miej scem to le ran cji. A ro la, ja ką ma

od gry wać w struk tu rach Po li cji, i je go za -

da nia okre ślo ne są w sta tu cie.

Różne mogą być drogi realizowania tych
zadań. Na zjeździe, na którym wybrano

Pana na przewodniczącego, 
zadeklarował Pan, że woli rozmowy 
niż walkę. Może Pan rozwinąć tę
zapowiedź? 

– Opo wia dam się za dia lo giem z kie -

row nic twem Po li cji i ze stro ną rzą do wą.

Chciał bym spo tkać się w naj bliż szym cza -
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Czas był na zmia ny

Grze gorz Nems, ur. 16 lip ca 1968 r.; w Po li cji od 1 sierp nia 1990 r. Po cząt ko wo w KP
w Giel nio wie, a póź niej, do 14 stycz nia 2000 r., w KRP w Przy su sze – naj pierw w pre wen -
cji/dro gów ce, na stęp nie w do cho dze niów ce i kry mi nal nych. W la tach 2000–2008 w Wy -
dzia le Kry mi nal nym Ma zo wiec kiej KWP zs. w Ra do miu. 
Związ ko wiec od 1990 r. W 2004 r. zo stał wy bra ny na prze wod ni czą ce go ko ła w ko men -
dzie wo je wódz kiej; dwa la ta póź niej zo stał skarb ni kiem w za rzą dzie te re no wym, 
a na stęp nie na Wo je wódz kiej Kon fe ren cji De le ga tów w li sto pa dzie 2008 r. ko le dzy związ -
kow cy wy bra li go na prze wod ni czą ce go ZW NSZZ Po li cjan tów Woj. Ma zo wiec kie go.
Od 15 li sto pa da 2012 r. prze wod ni czą cy Za rzą du Głów ne go NSZZP.
Żo na ty z Mał go rza tą, cór ki: Alek san dra – 18 l.; Ju lia – 8 l.

sie z mi ni strem spraw we wnętrz nych i je -

stem prze ko na ny, że do ta kiej roz mo wy

doj dzie. Wie rzę w sens roz ma wia nia.

Oczy wi ście, że czę sto nie ła twe go. Pro wa -

dze nie roz mów i zaj mo wa nie sta no wisk

w po szcze gól nych spra wach mu si mieć

opar cie w fak tach. Je śli nie zga dza my się

na coś, mu si my za wsze mieć ar gu men ty

na uza sad nie nie swo ich ra cji. Nie mo że -

my pod cho dzić do te go na za sa dzie „nie,

bo nie”.

Mam rozumieć, że dotychczas tych
argumentów stronie związkowej niekiedy
brakowało?

– Ta kie mia łem wra że nie.

Jak w takim razie ocenia Pan pracę
związku w poprzednich latach?

– Nie chciał bym tu i te raz oce niać. Ta -

kiej oce ny do ko na li de le ga ci na zjeź dzie.

Ja ka ona by ła, świad czy po trze ba zmian

i do ko na nie zmia ny na sta no wi sku prze -

wod ni czą ce go.

Jakie zmiany wniesie nowy
przewodniczący w tej kadencji? Tylko tej
czy i następnej? Następnych?

– Nie je stem zwo len ni kiem rzą dów

twar dej rę ki, jed no oso bo wej wła dzy,

o czym mó wi łem już na zjeź dzie. Uwa -

żam, że więk sze kom pe ten cje po win ni

mieć wi ce prze wod ni czą cy, każ dy po wi -

nien od po wia dać za okre ślo ne za da nia

wpi sa ne w za kres obo wiąz ków. Zwięk -

szyć na le ży tak że ak tyw ność związ ku

w me diach, dla te go już utwo rzo ne zo sta -

ło biu ro pra so we ZG NSZZ Po li cjan tów.

Je stem prze ko na ny, że trze ba wpro wa -

dzić ka den cyj ność funk cji prze wod ni czą -

ce go. Chy ba naj wła ściw sze by ło by roz -

wią za nie po zwa la ją ce na spra wo wa nie

funk cji prze wod ni czą ce go ZG mak sy mal -

nie przez dwie ka den cje. Póź niej czło -

wiek sta je się ma ło uży tecz ny dla

ko le gów po li cjan tów. Po trzeb ny jest zno -

we li zo wa ny sta tut związ ku, któ ry zresz -

tą miał być uchwa lo ny już w mar cu 2012

ro ku, ale nie zo stał. 

Spotkałem się z opinią, że Panu powinno
być łatwo, bo gorzej już być nie może, 
co najwyżej lepiej. Związki zawodowe
służb mundurowych nie były w stanie
skutecznie przeciwstawić się ograniczaniu
przez rząd dotychczasowych uprawnień
funkcjonariuszy ani wywalczyć płatności
za nadgodziny w zamian za
80-procentowe L-4. Sam NSZZP z kolei
traci też w oczach policjantów, którzy
coraz częściej szukają pomocy w swoich
sprawach nie u kolegów związkowców,
a na IFP bądź w KOP. Pan też tak to
postrzega?

– Ni gdy nie jest tak, by nie mo gło być

go rzej. Je śli cho dzi o spra wę od płat no ści

za zwol nie nia le kar skie, ma my na dzie ję,

że MSW wy co fa się z te go po my słu.

W uza sad nie niu pro jek tu zmian ustaw

mun du ro wych w od nie sie niu do Po li cji

po da no nie praw dzi we i zma ni pu lo wa ne

da ne, gdyż śred nia dłu gość zwol nie nia le -
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kar skie go pra cow ni ka pod le głe go ZUS

jest wyż sza, a nie – jak to w nim na pi sa -

no – po nad dwu krot nie niż sza niż w służ -

bach mun du ro wych. Chce my też

do pro wa dzić do spo rzą dze nia rze tel ne go

ra por tu o sta nie zdro wia funk cjo na riu szy,

zle co ne go nie za leż nej in sty tu cji ze -

wnętrz nej. Do pie ro po opu bli ko wa niu ta -

kie go ra por tu moż na, na szym zda niem,

za cząć roz mo wę o zwol nie niach le kar -

skich. 

W spra wie płat nych nad go dzin li czy my

na współ pra cę z kie row nic twem służ bo -

wym. Stra ża cy, w ra mach jed ne go prze -

cież mi ni ster stwa, ma ją je płat ne. Oni

ma ją jed nak sil ne lob by w par la men cie.

My nie. Nie wiem, czy uda się nam do -

pra co wać po dob ne go, ale bę dzie my pró -

bo wać. Chce my i bę dzie my roz ma wiać

z każ dym, ko mu nie bę dą ob ce na sze

spra wy, nie pa trząc, z któ rej stro ny sce ny

po li tycz nej po cho dzi.

Zwią zek mu si być dla wszyst kich po li -

cjan tów. I mu si być or ga ni za cją, do któ rej

moż na przyjść, przed sta wić swój pro blem

i tę po moc otrzy mać, a na wet, jak to się

mo że ma ło ele ganc ko mó wi, „coś za ła -

twić”.

Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że
w projekcie zmian ustaw mundurowych
podano „nieprawdziwe i zmanipulowane
dane”? I kto miałby zlecać raport
niezależnej instytucji: rząd, 
kierownictwo Policji czy zrobi to 
NSZZ Policjantów?

– Opie ram się na da nych, któ re po -

cho dzą ze stro ny in ter ne to wej Za kła du

Ubez pie czeń Spo łecz nych. Mó wiąc

o nie praw dzi wych i zma ni pu lo wa nych

da nych, mia łem na my śli za war te

w uza sad nie niu pro jek tu in for ma cje

o śred niej dłu go ści po by tu na zwol nie -

niu le kar skim osób ubez pie czo nych

w ZUS. 

W spra wie ra por tu nie za leż nej in sty -

tu cji li czy my na moż li wość sfi nan so wa -

nia go w przy szło rocz nym bu dże cie

pań stwa lub ze środ ków unij nych. Być

mo że ist nia ła by też moż li wość czę ścio -

we go po kry cia je go kosz tów ze środ ków

fun du szu pre wen cyj ne go PZU. 

Jakie poza tym są priorytety związku
na najbliższą przyszłość?

– Zin ten sy fi ko wa nia wy ma ga współ -

pra ca z Fo rum Związ ków Za wo do wych,

bo moż li wo ści, ja kie da je nam człon ko -

stwo w tej jed nej z trzech ogól no pol -

skich cen tral związ ko wych, nie są

w peł ni wy ko rzy sty wa ne. Ko niecz ne jest

wresz cie peł ne za le ga li zo wa nie dzia łal -

no ści Fe de ra cji Związ ków Za wo do wych

Służb Mun du ro wych przez na pi sa nie jej

sta tu tu i są do wą re je stra cję. Ja ko naj sil -

niej szy w niej zwią zek za wo do wy po win -

ni śmy mieć naj więk szy wpływ

na po czy na nia, de cy zje fe de ra cji. Ko lej -

na spra wa to współ pra ca z cen tra la mi za -

gra nicz nych związ ków za wo do wych.

Po wyj ściu NSZZP z Eu ro COP po wsta ła

lu ka, któ rą po win ni śmy za peł nić. Po -

trzeb na jest bie żą ca współ pra ca z bran -

żo wy mi związ ka mi za wo do wy mi po li cji

przy naj mniej w kra jach są sied nich, choć

nie tyl ko. Na kra jo wym po dwór ku istot -

ną spra wą bę dzie po ru sza nie kwe stii do -

ty czą cych wa run ków pra cy, bo sie dzi ba

jed nost ki Po li cji, ja ko urzę du uży tecz no -

ści pu blicz nej, nie mo że wy glą dać jak ja -

kaś piw ni ca. Za mie rzam współ pra co wać

z Biu rem Lo gi sty ki Po li cji KGP po to, by

środ ki fi nan so we prze zna czo ne na re -

mon ty prze cho dzi ły do fak tycz nie po -

trze bu ją cych jed no stek. In nym istot nym

za da niem jest po moc dla tych, któ rych

do tknę ły ta kie pro ble my, jak al ko ho lizm

czy nar ko ma nia. Po zby wa nie się czło wie -

ka z pra cy dla tzw. świę te go spo ko ju jest

błęd nym roz wią za niem. Zwią zek mu si

kre ować od po wied nie na sta wie nie ko -

men dan tów do pro ble mu i do osób 

do tknię tych cho ro bą. W ra mach we -

wnątrz związ ko wych spraw bę dzie my sta -

wać w obro nie ko le gów, któ rym utrud nia

się dzia łal ność. Part ner stwo, obiek ty -

wizm, spra wie dli wość, to le ran cja, współ -

pra ca, a nie wła dza – to po ję cia, któ re

po win ny cha rak te ry zo wać zwią zek w naj -

bliż szej i dal szej przy szło ści.

Dzię ku ję za roz mo wę. 

zdj. Prze my sław Ka cak
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VI Zjazd Spra woz daw czo -Wy bor czy De le -

ga tów NSZZ Po li cjan tów w dniach 5–7 grud -

nia 2012 ro ku przy niósł zmia ny we wła dzach

związ ku. Ze sta no wi ska prze wod ni czą ce go

za rzą du głów ne go od szedł An to ni Du da, któ -

ry peł nił tę funk cję przez trzy ka den cje, 

12 lat. Na je go na stęp cę związ kow cy wy bra li

Grze go rza Nem sa, wcze śniej prze wod ni czą -

ce go ZW NSZZP Woj. Ma zo wiec kie go.

Ustę pu ją ce mu prze wod ni czą ce mu po dzię -

ko wał ko men dant głów ny Po li cji nad insp.

Ma rek Dzia ło szyń ski; w je go imie niu lau da cję wy gło sił dy rek tor Ga bi ne tu KGP mł. insp.

Ma rek Wal czak: „(...) od wo łu jąc się do opi nii ośmiu ko men dan tów głów nych Po li cji, któ -

rzy w tym cza sie kie ro wa li pol ską Po li cją, chcę w ślad za ni mi po wie dzieć to, co wszy scy

zgod nie pod kre śla li, a mia no wi cie od wa gę w pre zen to wa niu po glą dów, czę sto trud nych

do za ak cep to wa nia w wa run kach bo ry ka nia się z co dzien ny mi pro ble ma mi Po li cji i trud -

no ścia mi wy ni ka ją cy mi z nie do sza co wa nych bu dże tów (...)”.

PK

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst kim człon kom związ ku, po li cjant kom i po li cjan tom
za współ pra cę w la tach 2000–2012. Dzię ku ję rów nież za sło wa kry ty ki, któ re by ły za wsze
in spi ru ją ce, a szcze gól nie za sło wa wspar cia w trud nych chwi lach ne go cja cji o ko rzyst ne
za pi sy w usta wie o Po li cji, usta wie eme ry tal nej, pro gra mie mo der ni za cji oraz w wal ce o pra -
wa i upraw nie nia po li cjan tów.

Wszyst kim prze ło żo nym dzię ku ję za moż li wość dia lo gu w spra wach istot nych dla po li -
cjan tów.

Re dak cji „Po li cji 997” oraz wszyst kim, z któ ry mi mia łem oka zję współ pra co wać, ży czę
szczę ścia i po myśl no ści w służ bie, a tak że w ży ciu pry wat nym.

Z po wa ża niem
Antoni Duda

22-23.02:Layout 6  1/23/13  10:42 AM  Page 23



Mieszkanie w samym centrum
Warszawy. Stara, śródmiejska
kamienica, gdzie czuć dawny klimat
stolicy. Brama, podwórko
z kapliczką, stylowa klatka
schodowa. I pani Maria, córka
przedwojennego policjanta
z Tarnobrzega. 

M a ria Arasz kie wicz ma 93 la ta, jest

naj star szą człon ki nią War szaw skie go

Sto wa rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na

1939 r. 9 stycz nia br. zo sta ła od zna czo na Me -

da lem „Za Za słu gi dla Sto wa rzy sze nia”. Od

kil ku lat nie wy cho dzi już z do mu, więc de -

le ga cja za rzą du: pre zes Mi chał Krzysz tof

Wy kow ski, je go za stęp ca Ma rek Ko wa lik,

Elż bie ta To ma szew ska oraz mł. insp. To -

masz Sa fjań ski – peł no moc nik ko men dan ta

głów ne go Po li cji ds. or ga ni za cji i funk cjo no -

wa nia Mu zeum Po li cji, przy je cha li do niej.

„Po li cja 997” też tam by ła. 

Z WOJ SKA DO PO LI CJI 
– Po li cja ni gdy nie jest za bar dzo lu bia -

na – pa ni Ma ria uśmie cha się i z wy raź ną

dumą pa trzy na mun dur mł. in sp. Sa fjań -

skie go. – Ale kto się bli żej przyj rzał służ bie

po li cjan ta, ten wie, jak cięż ki to ka wa łek

chle ba. Mój oj ciec przed woj ną ro bił to

samo, co dzi siej si po li cjan ci. 

Nad kom. Wil helm Piotr Schre iber uro dził

się 1 sierp nia 1889 r. we Lwo wie, gdzie ja ko

doj rza ły męż czy zna uzy skał ab so lu to rium

na uk praw nych na Uni wer sy te cie Ja na Ka zi -

mie rza. W cza sie I woj ny świa to wej słu żył

w ar mii au striac kiej. W 1918 r. ochot ni czo

wstą pił do od dzia łów pol skich, gdzie do słu -

żył się stop nia ka pi ta na pie cho ty. Po tem

miał krót ki epi zod w for ma cjach obro ny

granic, by 1 lip ca 1923 r. wstą pić do Po li cji

Pań stwo wej. Słu żył w wo je wódz twie wiel ko -

pol skim, m.in. ja ko ko men dant po wia tu po -

znań skie go. Od po ło wy 1933 r. słu żył

w wo je wódz twie lwow skim. Od 1935 r. do

wy bu chu II woj ny świa to wej był ko men dan -

tem po wia tu Tar no brzeg. Od zna czo ny zo stał

srebr nym Krzy żem Za słu gi, Me da lem Pa -

miąt ko wym za Woj nę 1918–1921 i Me da lem

Dzie się cio le cia Od zy ska nia Nie pod le gło ści. 

BÓG, HO NOR, OJ CZY ZNA 
„Przy się gam Bo gu Wszech mo gą ce mu na po -

wie rzo nem mi sta no wi sku po ży tek Pań stwa

Pol skie go oraz do bro pu blicz ne mieć za wsze

przed oczy ma. Wła dzy zwierzch niej Pań stwa

Pol skie go wier no ści do cho wać, wszyst kich

oby wa te li kra ju w rów nem ma jąc za cho wa -

niu, prze pi sów pra wa strzec pil nie, obo wiąz -

ki swo je speł niać gor li wie i su mien nie,

roz ka zy prze ło żo nych wy ko ny wać do kład nie,

ta jem ni cy urzę do wej do cho wać. Tak mi Pa -

nie Bo że do po móż” – ślu bo wał nad kom. Wil -

helm Schre iber. I wier no ści ro cie do cho wał. 

– 9 wrze śnia 1939 r. po li cja w Tar no brze gu

do sta ła roz kaz ewa ku acji – wspo mi na pa ni

Ma ria. – Ro dzi ny po li cyj ne też ru szy ły tym

szla kiem. Spo tka ły śmy się z ta tu siem w Ja -

no wie Lu bel skim. Wy szedł na gle z la su

z gru pą po li cjan tów. Miał prze strze lo ną czap -

kę. Mó wił, że ma ją za so bą kil ka po ty czek

z Niem ca mi. Ta tuś wziął mnie na bok i po -

wie dział „Ma ry siu, gdy by mnie nie by ło,

masz się za jąć sio strą i mat ką”. Po że gna li śmy

się. We Lwo wie spo tka li śmy się z ca łą gru pą

ro dzin po li cyj nych z róż nych stron wo je -

wódz twa. Au to ka rem mie li śmy po je chać do

Ru mu nii. Ru szy li śmy, a w Zba ra żu spo tka li -

śmy zno wu ta tu sia. To był 14 wrze śnia.

Tatuś mó wił, że już się chy ba nie zo ba czy -

my, bo bę dzie woj na i na Wscho dzie. Po że -

gna li śmy się po raz dru gi. Od jeż dża li śmy,

a on stał na dro dze w mun du rze, bez płasz -

cza. I co raz bar dziej się od da lał. 

Pa ni Ma ria z sio strą i mat ką nie zdo ła ły

prze kro czyć gra ni cy. 17 wrze śnia za sko czył je

w Pol sce nad Zbru czem. 

– W Hu sia ty nie ze psuł nam się au to kar,

cze ka li śmy na na pra wę, aż we szli Ro sja nie.

Pa mię tam, jak ra no ko ło go dzi ny 4 po szły -

śmy zo ba czyć, czy sa mo chód na pra wio ny

i spo tka ły śmy dwóch czer wo no ar miej ców.

A potem ten strasz ny wi dok, gdy z oddali

zo ba czy łam, jak wy pro wa dza ją przed po ste -

ru nek po li cjan tów. By ło bar dzo wcze śnie,

więc po li cjan ci by li bez mun du rów, w bia łych

ko szu lach. Za bi ja li ich strza łem w gło wę.

Cią gle mam ten ob raz przed ocza mi. 

Nad kom. Wil helm Schre iber do stał się

do nie wo li. Miał moż li wość prze bra nia się

w cy wil ne ubra nie i uciecz ki, ale od mó wił.

Jak więk szość wzię tych do nie wo li po li cjan -

tów tra fił do obo zu w Ostasz ko wie. Wio sną

1940 r. zo stał za mor do wa ny. Jego szcząt ki

spo czy wa ją na Pol skim Cmen ta rzu Wo jen -

nym w Mied no je.

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. i repr. autor 

PAMIĘĆ Losy przedwojennych policjantów i ich rodzin POLICJA 997       luty 2013 r.24

Wierność przysiędze

2013 r. – Pani Maria otrzymuje medal z rąk
Michała Wykowskiego

1921 r. – mała
Marysia
z rodzicami:
Heleną
i Wilhelmem.
Rok później
urodziła się
siostra Ewa
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Policjant
nagrodzony 

St. asp. Ze non Paw li kow ski

z KPP w Łu ko wie zo stał na gro dzo -

ny przez mi ni ster spor tu i tu ry sty -

ki Jo an nę Mu chę za wy ni ki pra cy

szko le nio wej w 2012 r. Rok te mu

otrzy mał ta kie sa mo wy róż nie nie.

Po li cjant na co dzień słu ży w Wy dzia le Kry mi nal nym KPP w Łu -

ko wie. Po pra cy w sek cji Po li cyj ne go To wa rzy stwa Spor to we go zaj -

mu je się szko le niem mło dzie ży w bok sie i kick bo xin gu. Te go rocz ną

na gro dę do stał głów nie za przy go to wa nie Agniesz ki Osial do

wrze śnio wych Mi strzostw Świa ta Ju nio rów w kick bo xin gu w Bra ty -

sła wie, gdzie Po lka wy wal czy ła brą zo wy me dal. Pod opiecz ni Ze no -

na Paw li kow skie go zdo by li po nad to w 2012 r. dwa na ście me da li

w mi strzo stwach Pol ski w kick bo xin gu i dwa me da le w mi strzo -

stwach Pol ski w bok sie. 

Po li cyj ny tre ner an ga żu je się też w ak cje pro fi lak tycz ne i pre wen -

cyj ne (m.in. „Bez piecz na ko bie ta”) oraz prze ka zu je swo je do świad -

cze nie uczniom kla sy po li cyj nej, nad któ rą pa tro nat ob ję ła KPP

w Łu ko wie.

P. Ost. 
zdj. z ar chi wum Z. Paw li kow skie go 

Sportowe zapowiedzi 
W lu tym od bę dą się na stę pu ją ce im pre zy z ka len da rza cen tral -

ne go i o cha rak te rze ogól no pol skim: 

– V Po li cyj ny Fe styn Zi mo wy „Czar na Gó ra 2013”, or ga ni zo wa -

ny przez KPP w Kłodz ku; 

– Mię dzy na ro do we Mi strzo stwa Służb Mun du ro wych War sza -

wy w Pił ce Noż nej Ha lo wej im. pod kom. An drze ja Stru ja o Pu -

char Ko men dan ta Głów ne go Po li cji – CBŚ KGP/Ga bi net KGP; 

– Nar ciar ski Bieg Służb Mun du ro wych, z osob ną kla sy fi ka cją

dla po li cjan tów, któ rzy bę dą wal czyć o pu cha ry ko men dan ta wo -

je wódz kie go Po li cji. Im pre za od bę dzie się w ra mach XXVI Bie gu

Ja ćwin gów – KPP w Goł da pi.
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Polacy w czołówce Marszu
Duńskiego

Har mo no gram 2013
No wy har mo no gram im prez cen tral nych za pla no wa nych

w 2013 r. pu bli ku je my na na stęp nych stro nach. Do li czą ce go 41

po zy cji spi su pod sta wo we go do da li śmy trzy im pre zy or ga ni zo wa -

ne przez jed nost ki szko le nio we, dwie, któ re od bę dą się w KGP,

i dwie, przy go to wy wa ne przez CBŚ KGP i Ga bi net KGP. Przy każ -

dym mie sią cu umie ści li śmy na zwę im pre zy i jej or ga ni za to ra, któ -

ry udzie la szcze gó ło wych in for ma cji. 

Cie szy, że w te go rocz nym ka len da rzu zna la zło się o sie dem wię -

cej wy da rzeń spor to wych niż w ro ku ubie głym, że uak tyw ni ły się

wo je wódz twa, któ re do tej po ry nie or ga ni zo wa ły żad nych cen -

tral nych za wo dów. 

W ubie głym ro ku nie od by ły się czte ry im pre zy z ka len da rza

cen tral ne go oraz po jed nej z: ka len da rza jed no stek szko le nio wych

i ka len da rza przy go to wy wa ne go przez CBŚ KGP. We wszyst kich

za wo dach wzię ło udział 3566 osób (w 2011 r. 2527, a w 2010 r. 1422).

Wi dać więc, że co raz wię cej lu dzi za in te re so wa nych jest proz dro -

wot nym try bem ży cia, a je go pro mo wa nie to prze cież głów ny cel

wpro wa dze nia ka len da rza do użyt ku służ bo we go.

Patronat po wniosku 
Istot nym no vum jest ko niecz ność wy stę po wa nia o pa tro nat ko -

men dan ta głów ne go Po li cji. W la tach ubie głych wpi sa nie im pre -

zy do ka len da rza cen tral ne go ozna cza ło ob ję cie jej ho no ro wym

pa tro na tem sze fa Po li cji. Te raz or ga ni za tor mu si wy stą pić z wnio -

skiem do ko men dan ta głów ne go Po li cji za po śred nic twem dy rek -

to ra je go ga bi ne tu. Kwe stię pa tro na tów re gu lu je De cy zja nr 160

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 17 kwiet nia 2009 r. w spra wie
obej mo wa nia przez Ko men dan ta Głów ne go Po li cji pa tro na tu ho no -
ro we go lub udzia łu w ko mi te cie ho no ro wym (Dz.Urz. KGP nr 6,

poz. 32).

Delegacje na zawody!
Po dob nie jak w ro ku ubie głym ko men dant głów ny Po li cji nad -

insp. Ma rek Dzia ło szyń ski, pod pi su jąc har mo no gram na rok 2013,

za twier dził tak że za sa dę udzia łu spor tow ców w za wo dach w ra -

mach de le ga cji służ bo wych. War to o tym pa mię tać, bo nie któ re

jed nost ki, po wo łu jąc się na pi smo sprzed kil ku lat, od ma wia ją wy -

sta wia nia dru ku de le ga cji. Je dy nie opła tę star to wą po no si za wod -

nik, choć i ta mo że (ale nie mu si) być po kry ta z bu dże tu Po li cji.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

St. sierż. Bar tło miej Pę dzik z KWP w Kiel cach za jął II miej sce

w Mar szu Duń skim, zor ga ni zo wa nym w po ło wie grud nia w Ko so wie.

Za wod ni cy – żoł nie rze i funk cjo na riu sze mi sji po ko jo wej – mu sie li

z 10-ki lo gra mo wym ple ca kiem i peł nym wy po sa że niem pokonać

po za śnie żo nych gó rach dy stans 25 ki lo me trów. Oprócz spor tow ców

z Jed nost ki Spe cjal nej Pol skiej Po li cji w bie gu bra li udział żoł nie rze

z: USA, Fran cji, Por tu ga lii, Da nii, Tur cji, Włoch, Szwe cji i Nie miec.

Świę to krzy ski po li cjant był pierw szym z Po la ków, a w kla sy fi ka cji

ogól nej ustą pił tyl ko Fran cu zo wi. W czo łów ce upla so wa li się też: asp.

sztab. Piotr Wy cisz kie wicz z KGP, któ ry za jął 4. miej sce, st. asp. Mar -

cin Po pław ski z KWP w Lu bli nie – miej sce 5. i mł. asp. Mar cin Le -

wic ki z KWP w Rze szo wie – miej sce 6. 

Pierw szy Marsz Duń ski zor ga ni zo wa ny zo stał w 1960 r. przez duń -

ski kon tyn gent woj sko wy w Kon go. Od te go cza su od by wa się on

na każ dej mi sji, w któ rej bio rą udział żoł nie rze z Da nii. W tych za -

wo dach nie ma prze gra nych. Mi mo ry wa li za cji o czo ło we miej sca,

każ dy, kto ukoń czył je go tra sę, jest zwy cięz cą. Na me cie na wszyst -

kich cze ka ły pa miąt ko we me da le i dy plo my.

KWP w Kiel cach, P. Ost. 
zdj. dzię ki uprzej mo ści JSPP w Ko so wie 

Ze non Paw li kow ski 
i Agniesz ka Osial
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Harmonogram centralnych im

Styczeƒ

4 Zawody w Bowlingu o Puchar Dyrektora CBŚ KGP – CBŚ
KGP/Gabinet KGP

1

Kwiecieƒ

4 II Otwarte Mistrzostwa
Policji w Pływaniu – KWP 
zs. w Radomiu 

4 Międzynarodowy Turniej w Piłce Nożnej Halowej – KPP w Zgorzelcu 
4 Otwarte Mistrzostwa Policji w Wyciskaniu Sztangi Leżąc – WSPol. w Szczytnie 
4 Wiosenny Bieg Przełajowy Służb Mundurowych – SP w Katowicach 
4 XI Mistrzostwa Policji w Maratonie „Dębno 2013” – KWP w Szczecinie 
4 Zawody Pływackie Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Głównego Policji –

CBŚ KGP/Gabinet KGP 
4 Mistrzostwa Jednostek Szkoleniowych Policji w Wieloboju Strzeleckim – CSP 

w Legionowie

4

Maj

4 Ogólnopolskie Zawody Policjantów „Strong Man” – 
KPP w Kłobucku 

4 Ogólnopolskie Zawody Policji Wodnej – KWP w Poznaniu 
4 Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych

o Puchar Komendanta Głównego Policji – CBŚ KGP/Gabinet KGP
4 Otwarte Mistrzostwa Policji w Biathlonie Policyjnym –

WSPol. w Szczytnie 
4 Mistrzostwa Policji w Strzelaniu – SP w Katowicach 
4 I Mistrzostwa Policji w Wędkarstwie Morskim – SP 

w Słupsku
4 Ogólnopolskie Zawody Ratowników Policyjnych 

z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – SP w Słupsku 
4 V Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Policyjnym Szkół

Ponadgimnazjalnych – SP w Pile 
4 Ogólnopolskie Zawody Policji w Kolarstwie Przełajowym –

KWP w Katowicach

5

Czerwiec

4 Międzynarodowe
Mistrzostwa Policji 
w Półmaratonie na
trasie Ustka – Słupsk –
SP w Słupsku 

4 Otwarte Zawody Funkcjonariuszy Służb
Mundurowych w Ratownictwie Wodnym – 
KWP w Białymstoku 

4 XI Ogólnopolski Turniej w Piłce Nożnej – 
KPP w Polkowicach 

4 Mistrzostwa Policji w Judo – CSP w Legionowie 
4 Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Piłce

Siatkowej „Zawiercie 2013” – KWP w Katowicach 
4 III Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych 

w Sportach Siłowych – KWP zs. w Radomiu/KMP 
w Radomiu 

4 XIII Międzynarodowy Triathlon Policyjny 
im. Lecha Józefiaka – KWP w Poznaniu 

4 Międzynarodowy Turniej Drużyn Policji Konnej – 
KMP w Częstochowie 

4 II Mistrzostwa Policji w Strzelaniu
Długodystansowym – SP w Słupsku 

4 III Międzynarodowe Mistrzostwa Policji 
w Siatkówce Plażowej – KPP w Turku

6

Luty

4 V Policyjny Festyn Zimowy „Czarna Góra 2013” – KPP w Kłodzku 
4 Międzynarodowe Mistrzostwa Służb Mundurowych Warszawy

w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja o Puchar
Komendanta Głównego Policji – CBŚ KGP/Gabinet KGP

2

Marzec

4 XIV Ogólnopolski Policyjny Bieg Piastów – KMP w Jeleniej Górze 
4 XV Międzynarodowe Zawody Strzeleckie „Romków” – 

KWP w Poznaniu 
4 Zimowe Mistrzostwa Policji w Pływaniu – KWP w Lublinie

3
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h imprez sportowo-rekreacyjnych w Policji w roku 2013

Lipiec

4 XVII Zlot Rowerowy im. gen. Marka Papały – 
KPP w Jarosławiu 

4 Mecz Piłkarski Polska – Niemcy połączony z Festynem
Rodzinnym w Parku Agrykola w Warszawie – 
CBŚ KGP/Gabinet KGP 

4 XI Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Pływaniu
Długodystansowym „Wpław przez Kiekrz 2013” – 
KWP w Poznaniu

7

Paêdziernik

4 Bieg Służb Mundurowych o Puchar Komendanta
Głównego Policji – CBŚ KGP/Gabinet KGP 

4 Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Śląskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji – KWP w Katowicach 

4 Otwarte Mistrzostwa Jednostek Szkoleniowych Policji 
w Piłce Nożnej Halowej – SP w Katowicach

10

Listopad

4 Mistrzostwa Służb Mundurowych MSW 
w Pływaniu i Ratownictwie Wodnym – WSPol. w Szczytnie 

4 IV Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Jednostek
Szkoleniowych Policji w Strzelaniu – SP w Słupsku 

4 Turniej Tenisa Stołowego w Grze Pojedynczej 
w KGP – BKiS KGP 

4 Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Trzyosobowych w KGP –
BKiS KGP

11

Grudzieƒ

4 X Mistrzostwa MSW w Piłce Nożnej Halowej „Mielno 2013” –
KWP w Szczecinie

12

Sierpieƒ

4 IV Mistrzostwa Policji w Biegu na 10 km – KPP w Górze

8

Wrzesieƒ

4 Otwarte Mistrzostwa Policji w Wieloboju Lekkoatletycznym –
WSPol. w Szczytnie 

4 Mistrzostwa Policji w Półmaratonie w ramach 
23. Międzynarodowego Półmaratonu Philips’a w Pile – 
SP w Pile 

4 Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym 
im. sierż. Grzegorza Załogi – KWP w Katowicach 

4 Zawody i Warsztaty Medycyny Taktycznej 
„Paramedyk 2013” – SPAP w Gdańsku

9–

h 

P 

– 

zdj. P. Ostaszewski (5), A. Mitura, T. Muraszko, E. Bagrowska, R. Różański, J. Konopnicki, T. Czaczkowski, KPP w Kłodzku 
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K on tro la Naj wyż szej Izby Kon tro li, któ ra wciąż

trwa, za kwe stio no wa ła le gal ność gro ma dze nia da -

nych oso bo wych za po mo cą e -Po ste run ku – apli -

ka cji, któ ra od po nad dwóch lat jest uży wa na przez kil ka

ty się cy po li cjan tów. 

MIA ŁO BYĆ TAK PIĘK NIE
Od ma ja 2006 ro ku w biu rach: Kry mi -

nal nym oraz Łącz no ści i In for ma ty ki

Ko men dy Głów nej Po li cji trwa ły pra ce

nad Elek tro nicz nym Mo du łem Pro ce so -

wym, na zwa nym póź niej e -Po ste run -

kiem. W 2008 r. re ali za cję te go pro jek tu

prze ję ło Cen trum Pro jek tów In for ma -

tycz nych MSWiA. Apli ka cja mia ła za -

wie rać wszel kie nie zbęd ne for mu la rze

sto so wa ne w pra cy do cho dze nio wo -

-śled czej oraz być wy po sa żo na w me cha ni zmy przy spie -

sza ją ce spo rzą dza nie do ku men ta cji dzię ki za sa dzie

jed no krot ne go wpro wa dza nia da nych. Mia ły temu słu -

żyć do stęp ne w apli ka cji pod ręcz ne kar to te ki rze czy,

osób, czy nów, a tak że za im ple men to wa ne słow ni ki

KSIP i Te mi da.

Zgod nie z za ło że nia mi apli ka cji raz wpro wa dzo na

in for ma cja mo że być au to ma tycz nie wy ko rzy sty wa -

na w każ dym na stęp nym pro to ko le lub in nym do ku -

men cie pro ce so wym, pod czas re je stra cji kry mi nal nej,

do wo dów rze czo wych, w re je strze śledztw i do cho dzeń

oraz przy opra co wy wa niu i prze ka zy wa niu da nych sta ty -

stycz nych. Po li cjan ci mo gą na miej scu zda rze nia udo -

ku men to wać pro wa dzo ne czyn no ści pro ce so we oraz

wy dru ko wać do ku men ty i prze ka zać do pod pi su oso -

bom uczest ni czą cym. 

TEST NA ŻY WO
W 2010 ro ku CPI MSWiA prze ka za ło apli ka cję koń co -

we mu użyt kow ni ko wi, czy li Po li cji. Funk cjo na riu szy

wy ko rzy stu ją cych apli ka cję

wy po sa żo no w sprzęt (lap -

to py, prze no śne dru kar ki,

apa ra ty cy fro we), któ re go

więk szość (6 ty się cy prze -

no śnych kom pu te rów) zo -

sta ła w 2011 ro ku wy na ję ta

na 4 la ta. Wszyst ko ra zem

łącz nie z apli ka cją kosz to -

wa ło ok. 20 mln zł. 

W 2010 ro ku za czę ło się te sto wa nie e -Po ste run ku.

Rok póź niej przed sta wi cie le za in te re so wa nych biur

KGP (Biu ro Łącz no ści i In for ma ty ki, Biu ro Kry mi nal -

ne, Biu ro Wy wia du Kry mi nal ne go i Biu ro Praw ne) usta -

li li, że mi mo iż apli ka cja nie jest jesz cze sys te mem, nie

ma do stę pu do KSIP i in -

nych po li cyj nych sys te mów

cen tral nych, ale jest w sta -

nie upo wszech nia nia, więc

moż na na niej pra co wać,

opie ra jąc się na da nych rze -

czy wi stych. Bo zmie nia się

tyl ko spo sób wy peł nia nia

do ku men tów: z ręcz ne go na

elek tro nicz ny. 

W 2011 ro ku apli ka cję roz -

bu do wa no na po trze by po li -

cjan tów z ru chu dro go we go.

Pierw szy kwar tał 2013 ro ku

BŁiI KGP po da wa ło ja ko ter min po łą cze nia e -Po ste-

run ku z KSIP i in ny mi sys te ma mi. Do te go po trzeb -

na jest do ku men ta cja bez pie czeń stwa i ofi cjal na de cy zja

o wdro że niu sys te mu. Bo do tąd apli ka cja nie zo sta ła

– fa cho wo mó wiąc – wdro żo na pro duk cyj nie.

PRAW NE ROZ BIEŻ NO ŚCI
Naj wyż sza Izba Kon tro li od kil ku mie się cy ba da spra wy

zwią za ne z e-Posterunkiem. I uzna ła, że brak ofi cjal nej

de cy zji o uru cho mie niu apli ka cji spo -

wo do wał, że gro ma dze nie au ten tycz -

nych da nych oso bo wych uzy ska nych

przy jej uży ciu jest nie zgod ne z pra -

wem.

– Ja te go kom plet nie nie ro zu miem

– mó wi pod insp. Mał go rza ta Paw ło -

wicz, za stęp ca dy rek to ra BŁiI KGP.

– Prze cież po li cjan ci ro bi li do kład nie

to sa mo, co przed wpro wa dze niem

e-Posterunku. Pra co wa li na da nych

rze czy wi stych, zgod nie z k.p.k., tyl ko

że wszyst ko za pi sy wa li elek tro nicz nie, a nie na pa pie -

rze. No, ale sta ło się. Trzeba ka so wać. 

W KGP nie ma jed no myśl no ści co do nie le gal no ści da -

nych w e-Posterunkowych lap to pach i ta ble tach. Biu ro

Kry mi nal ne KGP uwa ża, że da ne zgro ma dzo ne w apli ka -

cji jed no sta no wi sko wej, któ ra nie wcho dzi w skład cen -

tral nej, lo kal nej czy ja kiej kol wiek in nej ba zy da nych, nie

wy ma ga ją re je stra cji zgod nie z art. 43 ust. 2 usta wy

o ochro nie da nych oso bo wych z 29 sierp nia 1997 r. Do -

stęp do apli ka cji jest za bez pie czo ny lo gi nem i ha słem,

więc mo że z niej ko rzy stać tyl ko po li cjant pro wa dzą cy

da ną spra wę, w do dat ku wy łącz nie w ra mach po stę po wa -

nia, na po trze by któ re go da ny zbiór zo stał utwo rzo ny.

Za sa dy zbie ra nia i prze twa rza nia tych da nych w e -Po -

ste run ku ni czym nie róż nią się od do tych cza so wych po -

stę po wań pro wa dzo nych w for mie pa pie ro wej. 

TYLKO SŁUŻBA e-Posterunek POLICJA 997       luty 2013 r.28

e-kasowanie
e-Posterunek miał zrewolucjonizować pracę policjantów
i uwolnić ich od wielokrotnego wpisywania tych samych danych
do kolejnych dokumentów. Tymczasem teraz muszą oni dane…
kasować. 

wrzesień 2010 r.

maj 2012 r.

grudzień 2011 r.

luty 2007 r.
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Biu ro Ochro ny In for ma cji Nie jaw nych KGP przy wo -

łu je jed nak in ne prze pi sy. Ar ty ku ły 36–39 usta wy

o ochro nie da nych oso bo wych i za rzą dze nie mi ni stra

SWiA z 29 kwiet nia 2004 r. Sta no wią one, że gro ma dze -

nie da nych oso bo wych w for mie in for ma tycz nej wy ma -

ga spe cjal nej in struk cji i ad mi ni stra to ra, któ ry ty mi

da ny mi za rzą dza. 

Biu ro Praw ne KGP do strze ga dwa aspek ty spra wy.

Z jed nej stro ny e -Po ste ru nek speł nia prze słan ki zbio -

ru da nych oso bo wych, w związ ku z czym wo bec tej

apli ka cji mo gą być sto so wa ne prze pi sy art. 36–39

usta wy o ochro nie da nych oso bo wych. Ale gdy by

e-Posterunek uznać je dy nie za zbiór wzo rów do ku -

men tów i for ma tek przy dat nych po li cjan tom w trak -

cie pro wa dzo nych po stę po wań przy go to waw czych,

wte dy trud no twier dzić, że jest to zbiór da nych oso -

bo wych, a tym sa mym nie wy ma ga in struk cji, ad mi ni -

stra to ra itp.

Po li cjan ci ko rzy sta ją z ko lej nej już wer sji e -Po ste run -

ku i wciąż ma ją uwa gi do je go dzia ła nia. Są one prze ka -

zy wa ne do BŁiI, stam tąd do CPI, a stam tąd do fir my

Ne tLi ne Gro up sp. z o.o., któ ra e -Po ste ru nek opra co wa -

ła. To trwa, ale Po li cja sa ma nie mo że ni cze go w apli ka -

cji zmie nić, bo jej wła ści cie lem jest Cen trum Pro jek tów

In for ma tycz nych.

Wo bec praw nych wąt pli wo ści co do le gal no ści pra cy

przy uży ciu e -Po ste run ku ko men dant głów ny Po li cji

zde cy do wał w grud niu 2012 r., że au ten tycz ne da ne

oso bo we na le ży wy ka so wać.

TADEUSZ NOSZCZYŃSKI
zdj. Andrzej Mitura
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Pro ble my ze wzro kiem nie sta no wią
prze szko dy w po ro zu mie niu się z oso -
bą nie wi dzą cą.

Trze cia część po rad ni ka „Po li cja bez ba -
rier”, opra co wa ne go w KWP w Ka to wi -
cach, w ra mach pro wa dzo nej przez ślą ską
po li cję kam pa nii spo łecz nej „Peł no spraw -
ne bez pie czeń stwo” po ka zu je, jak po wi -
nien za cho wać się po li cjant w kon tak tach
z oso ba mi nie wi dzą cy mi i nie do wi dzą cy -
mi. Po rad nik po wstał dzię ki fi nan so we mu
wspar ciu wo je wo dy ślą skie go.

tekst i zdję cia – 
Wy dział Pre wen cji KWP w Ka to wi cach

opra co wa nie: asp. MA RZE NA ZA GDAN z Sek cji
Psy cho lo gów KWP w Ka to wi cach

PS. Re dak cja „Po li cji 997” dzię ku je Wy -
dzia ło wi Pre wen cji KWP w Ka to wi cach
za udo stęp nie nie ma te ria łów.

Osoby niewidzące
i niedowidzące

Jeśli chcesz przywitać się z osobą niewidomą, nie czekaj na jej
inicjatywę. Wystarczy, że zakomunikujesz chcę uściskać dłoń czy
ściskam dłoń, rozmówca wyciągnie ją do ciebie. Możesz też
delikatnie dotknąć jej dłoni i powiedzieć dzień dobry. Nie szarp
za rękę osoby niewidomej.

Jeżeli chcesz pomóc
osobie niewidomej,
zapytaj, jak masz to

zrobić. 
Chcąc ją poprowadzić,

zaproponuj swoje
ramię, by mogła się

chwycić. Zanim jednak
nawiążesz kontakt

fizyczny, uprzedź o tym.

Jeśli chcesz ją
poprowadzić,
nie chwytaj
za rękę. Nie
dotykaj laski
ani psa osoby
niewidomej.

Proponując miejsce do siedzenia, nie staraj się posadzić
osoby niewidomej na krześle, ale połóż jej rękę na oparciu
krzesła.
Mów o wszystkim, co w danej chwili robisz oraz co
zamierzasz zrobić. Kiedy wchodzisz do pomieszczenia,
w którym znajduje się osoba niewidoma, zawsze
przedstaw się. Poinformuj, kiedy wychodzisz
z pomieszczenia.

Jeśli zwracasz się do osoby niewidomej,
zawsze wymawiaj jej imię. 

Nie irytuj się, gdy odmówi podpisania
dokumentu, który sporządziłeś. Pamiętaj, żeby

zapoznać ją z dokumentem w obecności
pełnomocnika.

Drzwi do pomieszczenia,
w którym przebywasz

z osobą niewidomą,
muszą być albo

dokładnie zamknięte,
albo całkowicie otwarte.

Nie pozostawiaj
wysuniętych krzeseł,

otwartych szaf,
przedmiotów wystających

ze ścian, szczególnie
na poziomie głowy.

Jeżeli prowadzisz osobę niewidomą, idź po przeciwnej stronie do tej, po której
trzyma ona laskę lub uprząż psa przewodnika. Poruszaj się w jej tempie i nie
ciągnĳ jej. Najlepiej wyprzedzaj ją o pół kroku, zwalniając, gdy pokonujecie

przeszkodę. Jeśli wskazujesz jej drogę, podaj
wskazówki niewymagające orientacji
wzrokowej.
Uprzedź przed wejściem na schody.
Poinformuj, czy pójdziecie w górę, czy w dół.
Jeśli sama chce iść po schodach, nakieruj jej
rękę na poręcz.
Informuj, gdzie znajdują się przeszkody,
używając określeń zgodnie ze wskazówkami
zegara, np. „na drugiej”.

Podczas rozmowy nie
unikaj wyrazów widzieć,
zobaczyć. Bądź
naturalny. Staraj się
potwierdzić, że aktywnie
słuchasz, używając takich
zwrotów, jak np. tak,
rozumiem. 
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PRZE ŁOM NA DRO GACH?
Ni gdy do tąd po li cyj ne sta ty sty ki nie od no to wa ły ta kiej po pra wy

sta nu bez pie czeń stwa na dro gach, jak w ro ku ubie głym. Po raz pierw -

szy w SE WIK -u, czy li re sor to wym Sys te mie Ewi den cji Wy kro czeń

i Ko li zji w Ru chu Dro go wym, za re je stro wa no naj mniej szą licz bę zda -

rzeń dro go wych: 

Licz ba ofiar śmier tel nych – w po rów na niu z ro kiem 2011 – zmniej -

szy ła się o 645 (-15,2%). Trze ba pod kre ślić, że mi nio ny rok był dru -

gim od cza sów trans for ma cji ustro jo wej, w któ rym na na szych

dro gach zgi nę ło mniej niż 4 tys. osób (w 2010 – 3907 osób). Mniej

by ło rów nież wy pad ków (o 8%) i osób ran nych (też o 8%). Wpraw -

dzie sta ty sty ki te są na dal szo ku ją ce, zwłasz cza dla znacz nie bar dziej

zmo to ry zo wa nych miesz kań ców Eu ro py Za chod niej, to jed nak na na -

szym grun cie ozna cza ją suk ces. Szcze gól nie wy raź ny, gdy po rów na -

my pierw sze la ta bie żą ce go stu le cia (6–7 tys. ofiar śmier tel nych na

dro gach) z bie żą cą de ka dą. 

Przy czy ną śmier ci pra wie po ło wy (43%) uczest ni ków wy pad ków

by ła nad mier na pręd kość. 16% ofiar po chło nę ły nie bez piecz ne ma -

new ry na dro dze (wy prze dza nie, omi ja nie itp.), 15% – nie udzie le nie

pierw szeń stwa prze jaz du.

Po mi mo wi docz nej po pra wy na dal po zo sta je wie le do zro bie nia.

Dziś w Pol sce na 1 mln miesz kań ców gi nie na dro gach 110, dwa razy

wię cej niż w kra jach UE. W Wiel kiej Bry ta nii, Ho lan dii czy Szwe cji,

kra jach przo du ją cych w tej sta ty sty ce, licz ba ofiar wy no si nie wie le

po nad 30 na milion. 

MAN DA TY ZA WIE SZO NE
W po ło wie paź dzier ni ka ubie głe go ro ku nad insp. Ma rek Dzia ło -

szyń ski, ko men dant głów ny Po li cji, zwró cił się do mi ni stra spraw we -

wnętrz nych Jac ka Ci choc kie go z proś bą o wy ra że nie zgo dy

na pod ję cie prac le gi sla cyj nych nad pro jek tem usta wy zmie nia ją cej

usta wę o kie ru ją cych po jaz da mi oraz nie któ re in ne usta wy. Za pro -

po no wał mię dzy in ny mi zmia nę wy so ko ści grzy wien na kła da nych

w dro dze man da tów kar nych. Zwłasz cza za naj cięż sze na ru sze nia,

ma ją ce istot ny wpływ na stan bez pie czeń stwa na dro gach, ta kie jak:

prze kra cza nie do pusz czal nej pręd ko ści, nie bez piecz ne wy prze dza nie

i omi ja nie, nie wła ści we za cho wa nia na przej ściach dla pie szych oraz

na prze jaz dach dla ro we rzy stów, jak rów nież nie sto so wa nie się

do wska zań sy gna li za cji świetl nej.

Obec nie mak sy mal na wy so kość man da tu za te wy kro cze nia wy -

no si 500 zł, zo sta ła usta lo na w 1995 r. i, ja ko jed na z naj niż szych

w Eu ro pie, ni ko go już nie od stra sza. 

Zda niem po li cjan tów po trzeb ne są zmia ny w prze pi sach, ma ją ce

na ce lu pod nie sie nie wy so ko ści man da tów za wy bra ne wy kro cze nia

w ru chu dro go wym oraz umoż li wie nie Po li cji za trzy my wa nia pra wa

jaz dy za ra żą ce prze kro cze nie do pusz czal nej pręd ko ści.

Za wpro wa dze niem tych sank cji opo wie dzie li się m.in. człon ko wie

Kra jo wej Ra dy Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go, wraz z jej prze -

wod ni czą cym Sła wo mi rem No wa kiem, mi ni strem trans por tu, bu dow -

nic twa i go spo dar ki mor skiej, a tak że po słan ka Be ata Bu ble wicz

z Par la men tar ne go Ze spo łu ds. Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go.

Na po cząt ku grud nia ub.r. MSW wy ra zi ło zgo dę na pod ję cie przez

KGP prac le gi sla cyj nych nad pro jek tem no we li za cji usta wy, ale pod ko -

niec 2012 r. zgo da zo sta ła anu lo wa na, a pra ce le gi sla cyj ne – de cy zją kie -

row nic twa re sor tu – wstrzy ma ne do cza su uchwa le nia Na ro do we go

Pro gra mu Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go na la ta 2013–2020. Ma

to na stą pić pod ko niec pierw sze go kwar ta łu br.

NA RO DO WY PRO GRAM
– Głów nym na szym ce lem na przy szłość jest ze ro ofiar na pol skich

dro gach. Do 2020 ro ku na to miast chcie li by śmy ogra ni czyć licz bę za bi -

tych o po ło wę i ran nych o 40 pro cent – po wie dział mi ni ster Sła wo mir

No wak, szef re sor tu trans por tu, bu dow nic twa i go spo dar ki mor skiej

na wspól nej kon fe ren cji pra so wej z mi ni strem spraw we wnętrz nych

Jac kiem Ci choc kim. Kon fe ren cja od by ła się 9 stycz nia br. w Kan ce la -

rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów i po świę co na by ła omó wie niu Na ro do we go

Pro gra mu Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go 2013–2020. 

Przed sta wia jąc stan bez pie czeń stwa na pol skich dro gach, mi ni ster

No wak z sa tys fak cją pod kre ślił, że na kła dy prze zna czo ne na bu do wę

au to strad i dróg eks pre so wych, re mon ty dróg lo kal nych, a tak że środ -

ki wło żo ne w po pra wę in fra struk tu ry dro go wej przy nio sły ocze ki wa ne

re zul ta ty. Do wo dem na to są po li cyj ne sta ty sty ki zda rzeń dro go wych,

wy ka zu ją ce sys te ma tycz ny spa dek licz by wy pad ków ko mu ni ka cyj nych

oraz ich ofiar. 

Aby umac niać po zy tyw ne ten den cje, obaj mi ni stro wie za po wie dzie li

praw dzi wą woj nę z pi ra ta mi dro go wy mi. Sku tecz nym w niej orę żem

ma ją być m.in. no we roz wią za nia, jak: od bie ra nie pra wa jaz dy za po -

dwój ne prze kro cze nie do zwo lo nej pręd ko ści w te re nie za bu do wa nym

oraz obo wią zek bez względ ne go za trzy ma nia po jaz du w chwi li, gdy

do przej ścia zbli ża się pie szy. Re gu la cje praw ne wes prze tech ni ka: Ge -

ne ral na In spek cja Trans por tu Dro go we go do po sia da nych 315 fo to ra -

da rów do ło ży 160 no wych. Do dat ko wo 20 urzą dzeń bę dzie mie rzyć

pręd kość prze jaz du na wy bra nych od cin kach dróg, a ko lej nych 20 re -

je stro wać prze jaz dy na czer wo nym świe tle. 

Po li cja ma otrzy mać w tym ro ku m.in. 87 nie ozna ko wa nych ra dio wo -

zów z wi de ore je stra to ra mi. A wszyst ko po to, aby do koń ca 2020 r. licz -

ba śmier tel nych ofiar na dro dze nie prze kro czy ła 2 ty się cy (mniej

o 50%), na to miast osób ran nych – 5,6 tys. (mniej o 40%).

Mi ni stro wie zwró ci li się z pro po zy cją nad sy ła nia do nich uwag i po -

stu la tów do ty czą cych po pra wy bez pie czeń stwa na dro gach. W tym

celu otwar ta zo sta ła spe cjal na stro na in ter ne to wa pod ad re sem

www.ocenprogrambrd.pl

JE RZY PA CIOR KOW SKI 
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wy glą da ło, gdy by współ pra cę mię dzyna ro do -

wą pro wa dzili ko men dan ci wo je wódz cy, bez

ja kiej kol wiek ko or dy na cji. 

Pew nie kie dyś trze ba się bę dzie za sta no -

wić, czy du blo wa nie roli stra te gicz nej i ko -

or dy na cyj nej w de par ta men tach MSW

i w ko men dzie głów nej jest ce lo we. Dziś tak

jest i nic mi nie wia do mo o pla nach zmia ny

tej wi zji. 

Ubiegły rok był dla Policji ważną próbą.
Wiele razy nas doceniano i nam
dziękowano. Oczekiwano też po Euro, że
dzięki zakupom Policja wejdzie w nową
jakość; że będzie nowocześniejsza, lepiej
wyposażona.

– Szan se zwią za ne z za ku pa mi z pew -

no ścią wy ko rzy sta li śmy. Szcze gól nie

sko rzy sta ły na tym pod od dzia ły zwar te,

bo tam na stą pi ła wy mia na sprzę tu bo jo -

we go i trans por to we go. Ale ja bar dziej

oce niam Eu ro przez pry zmat zmian

w men tal no ści za rów no sa mych po li -

cjan tów, jak i na sta wie nia lu dzi do nas.

Wi ze run ko wo Po li cja bar dzo zy ska ła.

Po ka za ła, że jest nie tyl ko re stryk cyj na,

i że ta ka nie mu si być; że po ma ga, że

jest uśmiech nię ta. To, co osią gnę li śmy,

to wiel ka war tość. Oczy wi ście, że by to

pod trzy mać, mu si my pra co wać nad po li -

cjan ta mi: że by dzia ła li tak, jak pod czas

Eu ro. Cykl de bat spo łecz nych, któ re

roz po czę li śmy w gar ni zo nach, ma słu żyć

te mu, że by iden ty fi ko wać pro ble my,

wie dzieć, cze go lu dzie od nas ocze ku ją.

Czę sto je ste śmy ob wi nia ni o wie le rze -

czy, z któ ry mi ma my nie wie le wspól ne -

go: od ozna ko wa nia dróg po czy na jąc.

Ja ko prze ło że ni pro si my po li cjan tów, by

nie po pa da li w ru ty nę, ale re ago wa li. Je -

śli czło wiek przy cho dzi i zgła sza nam ja -

kąś nie pra wi dło wość, a my mó wi my „to

nie my”, to źle ro bi my.

Jak będzie wyglądało szkolenie,
doskonalenie zawodowe, po przekazaniu
tego zadania z KGP do WSPol., co
przewiduje reforma? 

– WSPol. ma prze jąć od Biu ra Kadr i Szko -

le nia KGP ca łe pro gra mo wa nie szko le nia

i do sko na le nia za wo do we go, co nie ozna cza,

że sta nie się jed nost ką hie rar chicz nie nad -

rzęd ną nad po zo sta ły mi szko ła mi. Ro lą

Szczyt na bę dzie syn chro ni zo wa nie pro gra -

mów. Czy wraz z za da nia mi do WSPol. przej -

dą funk cjo na riu sze i pra cow ni cy BKiS

od po wie dzial ni za szko le nie, jesz cze nie wia -

do mo. Nie wy klu cza my w tej chwi li żad nych

roz wią zań: ani prze nie sie nia ich tam, ani po -

zo sta wie nia ich przy Pu ław skiej. 

Jest gotowy raport statystyczny za 2012 r.
Patrząc na to, co jest w nim napisane, jakie
wnioski można sformułować na rok 2013? 

– Ra port, ja ko obiek tyw ny opis rze czy wi -

sto ści, a nie oce na pra cy Po li cji – bo tę le piej

od zwier cie dla ją ba da nia ze wnętrz ne, w któ -

rych wy po wia da ją się oby wa te le, jest z punk -

tu wi dze nia bez pie czeń stwa we wnętrz ne go

do bry. Spa dła dy na mi ka prze stępstw, wzro -

sła wy kry wal ność. Wy ni ka z nie go też kil ka

waż nych kwe stii. Do brym przy kła dem są te

zwią za ne z ru chem dro go wym. Mniej sza

licz ba wy pad ków, za bi tych i ran nych – pa -

mię taj my, że to za słu ga nie tyl ko Po li cji – do -

wo dzi, że na sze dzia ła nia idą w do brym

kie run ku i bę dzie my je kon ty nu ować. Bę -

dzie my zwięk szać licz bę pa tro li, bę dzie my

na si lać kon tro le trzeź wo ści, bę dzie my in we -

sto wać w sprzęt po zwa la ją cy sku tecz niej

wal czyć z pi ra ta mi dro go wy mi. Bę dzie my

dą żyć do te go, że by sta ny eta to we rd do koń -

ca 2013 r. zbli ży ły się do 10 proc., bo mniej

wię cej ta ki od se tek sta no wią prze stęp stwa

dro go we w ogól nej pu li. 

Opracowano priorytety Policji
na lata 2013–2015. Cztery się nie zmieniły. 

– Prio ry te ty to efekt wie lo mie sięcz nych

prac, prze my śleń, cza sa mi spo rów po li cjan -

tów nie tyl ko z KGP, ale tak że z wo je -

wództw. Tych kil ka spraw to prze sła nie

do wszyst kich po li cjan tów. Każ dy z nas 

mu si wziąć je głę bo ko do ser ca i chcieć je 

re ali zo wać. Że by tak się sta ło, każ dy mu si

być głę bo ko prze ko na ny, że fak tycz nie jest

to efekt prze my śleń i ana liz, a nie czy jeś wi -

dzi mi się. Do prio ry te tów bę dą przy pi sa ne

za da nia i mier ni ki, nad któ ry mi trwa ją pra -

ce. Pod czas ostat niej na ra dy ka dry kie row ni -

czej Po li cji ape lo wa łem, że by ko men dy
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co wać w sys te mie jed no zmia no wym. Mu si -

my być do dys po zy cji po li cjan tów z te re nu

w więk szym wy mia rze cza su. 

Do tego wystarczyłaby dwuzmianowość.
A cała ta duża reorganizacja pociągnie
za sobą koszty. Same opisy ponad 4 tysięcy
stanowisk, ile papieru na to pójdzie, ile
kwitów?

– Pod wyż ka o 300 zło tych wią za ła się

z wy da niem 95 ty się cy roz ka zów. Mie li śmy

zre zy gno wać z pod wyż ki, bo pa pier kosz tu -

je? Istot ne jest to, ja ki bę dzie efekt. Je ste -

śmy zo bo wią za ni re ago wać na to, co się

dzie je i we wnątrz, i na ze wnątrz Po li cji, a co

za tym idzie – re or ga ni zo wać się. Mię dzy in -

ny mi po to zbie ra my da ne sta ty stycz ne

i ana li zu je my je, po to przy glą da my się i pro -

gno zu je my prze stęp czość, że by śmy mo gli

być krok za nią al bo na wet tyl ko pół kro ku.

Jeśli dziś KGP li czy pra wie 5 ty się cy eta tów,

a wy łą czy my Cen tral ne Biu ro Śled cze, po -

nad 2 ty sią ce eta tów, to do ob słu gi wa nia

tego or ga ni zmu na pew no bę dzie nam po -

trze ba mniej lu dzi. Dzię ki te mu chce my wy -

go spo da ro wać kil ka set eta tów, któ re

prze su nie my do CBŚ i do in nych struk tur

wy ko naw czych. 

Wyłączenie CBŚ z KGP to jest delegowanie
uprawnień i odpowiedzialności. Ale obsługą
logistyczno-finansową CBŚ będzie się wciąż
zajmowała KGP. I CBŚ nie będzie miało
własnego budżetu, i wciąż będzie
na garnuszku komendy głównej.

– Gdy by mia ło wła sny bu dżet, to i tak 

bę dzie na gar nusz ku ko men dy głów nej. Ko -

men dan ci wo je wódz cy są dzi siaj dys po nen -

ta mi środ ków bu dże to wych, ale roz dzie la je

KGP. I tak chce my po trak to wać to wy łą czo -

ne CBŚ. Nie da my im ca łej struk tu ry ob słu -

go wej, ale na pew no więk szą de cy zyj ność

w za kre sie wy dzie lo ne go dla nich bu dże tu. 

Na okładce pierwszego numeru
„Policji 997” z kwietnia 2005 roku jest
duży tytuł „Zlikwidować komendę
główną?”. Do tego zmierzamy?

– Róż ne są mo de le za rzą dza nia po li cją.

Na wscho dzie Eu ro py nie ma ko mend głów -

nych, tyl ko de par ta men ty w mi ni ster stwach,

a ko men dan ci wo je wódz cy są w nich na czel -

ni ka mi. Nie wy obra żam jed nak so bie, że by

nie by ło cen tral ne go kie ro wa nia ta ką struk -

tu rą, bie żą cej ko or dy na cji, rów nież w za kre -

sie za dań mię dzy na ro do wych. Jak by to

Mier nik jest tym 
ele men tem, w któ rym

naj ła twiej o błąd. 
Źle skon stru owa ny 

spo wo du je, że wszy scy
przez na stęp ne trzy la ta
bę dzie my się mę czyć.

t
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
na poważnie zabiera się za porządki w oznakowaniu
nadzorowanych rejonów. 

P ierw szym kro kiem ma być li kwi da cja ty się cy zna ków dro go -

wych, ich we ry fi ka cja pod wzglę dem me ry to rycz nym oraz kon -

tro la usta wie nia. Prze pro wa dzo ny przez GDD KiA jesz cze

w 2009 r. mo ni to ring wy ka zał bo wiem, że zna ków jest za du żo. 

– Przy go to wa li śmy – mó wi Ur szu la Nel ken, rzecz nik GDD KiA

– pro po zy cje zmian w tzw. czer wo nej księ dze, czy li pro jek cie roz po -

rzą dze nia, któ re do ty czy wa run ków tech nicz nych dla zna ków

i sy gna łów dro go wych. Cho dzi głów nie o upo rząd ko wa nie tre ści zna -

ków, wy eli mi no wa nie nie ści sło ści, a tak że zmniej sze nie ich licz by.

Zda rza się, że zna ki się du blu ją. W jed nym miej scu wi szą na słu pie,

je den nad dru gim, znak pio no wy ostrze gaw czy A -7 „ustąp pierw -

szeń stwa” oraz in for ma cyj ny D -2 „ko niec dro gi z pierw szeń stwem”.

Je den z nich moż na usu nąć. Po stu lu je my też znacz ne zre du ko wa nie

licz by zna ków do ty czą cych ogra ni cze nia pręd ko ści oraz za ka zu wy -

prze dza nia, zwłasz cza gdy na jezd ni są li nie cią głe.

Nie któ re zna ki znik ną z po bo cza dróg, w ich miej sce po ja wią się

no we. Na przy kład nie bę dzie już in for ma cji o po czcie (znak D -25)

czy ka wiar ni lub bu fe cie (D -27), przy bę dzie za to znak in for mu ją cy

o za się gu sie ci Wi -Fi. Mniej bę dzie też zna ków in for ma cyj nych

przy gra ni cach pań stwa. Po stu lo wa ne jest rów nież usu nię cie zna ku

B -12 „za kaz wjaz du wóz ków ręcz nych” oraz zna ków z gru py E -2

„kie run ku i miej sco wo ści”.

W gru pie zna ków ostrze gaw czych re wo lu cji nie bę dzie, in for mu je

rzecz nik GDD KiA. W przy go to wa nej dla Mi ni ster stwa Trans por tu,

Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej pro po zy cji przy ję to za sa dę, że

zna ki te po win ny być usta wia ne tyl ko w miej scach, gdzie kie ru ją cy

po jaz da mi mo gą mieć pro ble my z wła ści wą oce ną sy tu acji na dro dze.

Ich licz ba w ob sza rach za bu do wa nych po win na być ogra ni cza na,

a w ob sza rach o do pusz czal nej pręd ko ści do 50 km/h zna ki ta kie, jak

np. A -16 „przej ście dla pie szych”, A -17 „dzie ci” i A -24 „ro we rzy ści”

po win ny być sto so wa ne w wy jąt ko wych sy tu acjach.

W przy pad ku zna ku B -25 „za kaz wy prze dza nia” do pre cy zo wa no,

aby nie sto so wać go, je że li za kaz wy prze dza nia wy ni ka z od ręb nych

prze pi sów. Do pi sa no też uwa gę, aby uży wać go roz waż nie i nie do -

pu ścić do je go de pre cja cji. 

Wie le kon tro wer sji wzbu dza znak B -33 „ogra ni cze nie pręd ko ści”.

GDD KiA stoi na sta no wi sku, aby go nie nad uży wać i nie sta wiać tam,

gdzie kie ru ją cy w jed no znacz ny, niebu dzą cy wąt pli wo ści spo sób

może oce nić geo me trię dro gi oraz jej stan tech nicz ny. Przed wpro wa -

dze niem ogra ni czeń pręd ko ści na le ży roz wa żyć in ne spo so by pod -

kre śle nia geo me trii dro gi, np. przez za sto so wa nie ta blic pro -

wa dzą cych na łu kach. 

– Kie dy za koń czy się pro ces le gi sla cyj ny, trud no po wie dzieć

– mówi Ur szu la Nel ken. – Na szym zda niem speł nie nie po stu la tów,

któ re uję li śmy w „czer wo nej księ dze”, przy wró ci za ufa nie kie row -

ców do ozna ko wa nia i tym sa mym wpły nie na po pra wę bez pie czeń -

stwa w ru chu dro go wym.

Upo rząd ko wa niem ozna ko wa nia na dro gach ży wo za in te re so wa -

na jest rów nież Po li cja. Sa ma zresz tą w tym uczest ni czy.

– Ob li gu je nas do te go Za rzą dze nie nr 609 Ko men dan ta Głów ne -

go Po li cji z 25 czerw ca 2007 r. w spra wie spo so bu peł nie nia służ by

na dro gach przez po li cjan tów – mó wi mł. insp. Jó zef Syc, rad ca Biu -

ra Ru chu Dro go we go KGP. – Pa ra graf 15 pkt 7 na kła da na po li cjan -

tów obo wią zek zgła sza nia złe go ozna ko wa nia prze ło żo nym, któ rzy

po wia da mia ją pi sem nie za rząd ców dróg. Do nich bo wiem na le ży usu -

nię cie tych wszyst kich nie pra wi dło wo ści. A czy zna ków jest za du żo?

Mo im zda niem tak. Zwłasz cza za ka zu. Zbyt du ża licz ba zna ków na -

ka zu ją cych ogra ni cze nie pręd ko ści po wo du je, że kie row cy prze sta ją

je za uwa żać. W psy cho lo gii zja wi sko to zna ne jest pod po ję ciem

„przy zwy cza je nia do bodź ca”.

JE RZY PA CIOR KOW SKI

TYLKO SŁUŻBA Ruch drogowy POLICJA 997       luty 2013 r.32

Finanse 

Nowy sprzęt dla drogówki
W IV kwar ta le 2012 r. do jed no stek te re no wych Po li cji tra fi ły nowe

po jaz dy oraz sprzęt słu żą cy po pra wie bez pie czeń stwa w ru chu dro -

go wym. 8 fur go nów ty pu Am bu lans Po go to wia Ru chu Dro go we go

i 411 la se ro wych mier ni ków pręd ko ści zo sta ło prze ka za nych do ko -

mend wo je wódz kich Po li cji, na to miast 15 mo to cy kli cięż kich

do Cen trum Szko le nia Po li cji w Le gio no wie. No wy sprzęt dla po li -

cyj nej dro gów ki – o war to ści pra wie 10 mln zł – zo stał za ku pio ny

przez Ko men dę Głów ną Po li cji w ra mach pro jek tu Tech nicz ne wzmoc -
nie nie Po li cji w za kre sie po pra wy bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym,

re ali zo wa ne go z Pro gra mu In fra struk tu ra i Śro do wi sko (PO IiŚ),

na mo cy umo wy o do fi nan so wa nie nr PO IS. 08.01.00-00-029/11-00,

za war tej 12 stycz nia 2012 r. z Cen trum Unĳ nych Pro jek tów Trans -

por to wych.

W ro ku bie żą cym Ko men da Głów na Po li cji zre ali zu je ostat nie już

za da nie w ra mach pro jek tu PO IiŚ, obej mu ją ce swo im za kre sem

zakup 75 sa mo cho dów oso bo wych nie ozna ko wa nych z wi de ore je stra -

to ra mi. 

„Czerwona księga” GDDKiA

Re ali za cja pro jek tu ma na ce lu po pra wę bez pie czeń stwa w ru chu

dro go wym. Dzię ki do po sa że niu Po li cji w no wy sprzęt wzmoc nio ne

zo sta ną dzia ła nia kon tro l ne na pol skich dro gach, któ re umoż li wią

zwięk sze nie licz by ujaw nia nych na ru szeń prze pi sów ru chu dro go -

we go. Uspraw nio ne zo sta nie rów nież ra tow nic two dro go we. No wy

sprzęt bę dzie tak że od dzia ły wał pre wen cyj nie na uczest ni ków ruchu

dro go we go. 

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków

Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu

In fra struk tu ra i Śro do wi sko.

In for ma cje o pro jek cie moż na zna leźć tak że na stro nie www.po -

li cja.pl w za kład ce „Fun du sze po mo co we”. Szcze gó ło we in for ma cje

do ty czą ce Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko do -

stęp ne są na stro nie in ter ne to wej: www.po is.gov.pl

oprac. WYDZIAŁ FUNDUSZY POMOCOWYCH BIURA FINANSÓW KGP
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Ga le ria ab sur dów dro go wych (2)
(zdję cia nadesłane przez czy tel ni ków)

Białystok jest pięknym miastem, ale oznakowanie ulic jest tragiczne
– pisze nasz czytelnik Jerzy Rożko. I na dowód przesyła dwa zdjęcia
prezentujące ulicę Mickiewicza. Na pierwszym widzimy skrzyżowanie
z ul. Elektryczną. Kto zgadnie, że ulica Mickiewicza jest
jednokierunkowa? Dlaczego u jej wlotu brakuje znaku informacyjnego
D-3? Czyżby w miejskiej kasie zabrakło na niego pieniędzy? Poza tym,
co to za bałagan w oznakowaniu poziomym. „O co tu chodzi?” – pyta
autor zdjęcia. Rzeczywiście, wypadałoby te „malowanki” na jezdni
uporządkować i odświeżyć. (J.P.).

zdj. Jerzy Rożko

Ta sama ul. Mickiewicza. Na pierwszym planie znak B-22 „zakaz
skręcania w prawo”, który obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. 
Tuż za znakiem znajduje się wjazd na teren Uniwersytetu Medycznego,
który skrzyżowaniem nie jest. Wniosek – jeśli rzeczywiście władze
uczelni chcą zabronić tam skrętu, powinny wystąpić do zarządu dróg
z wnioskiem o postawienie znaku C-5 „nakaz jazdy prosto”. (J.P.). 

zdj. Jerzy Rożko 

Pan Andrzej z Łodzi (nazwisko i tel. do wiadomości redakcji) zauważył
na jednej z kołobrzeskich ulic znak D-44 „strefa parkowania”, a zaraz
za nim znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Zdziwił się niepomiernie,
bo te dwa znaki wzajemnie się wykluczają. Skoro jest zakaz
zatrzymywania, to jak można tam parkować? – pyta. Starał się to
wyjaśnić w Urzędzie Miejskim. Okazało się, że znak D-44 omyłkowo
postawiono po południowej stronie ulicy, parking zaś jest po stronie
północnej. (J.P.)

zdj. Andrzej O. (Łódź) 

Ciekawe, czy ten znak ostrzegawczy A-1 „niebezpieczny zakręt
w prawo” pracownicy wrocławskiego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
postawili dla żartu (może tuż przed 1 kwietnia), czy świadomie? A może
zabrakło w magazynie tego właściwego (A-2) i dali to, co mieli? Pan
Jerzy Sokalski, który zauważył ten absurd drogowy, radzi, aby na
wszelki wypadek odcinek między Groblicami a Kotowicami 
(gm. Siechnice, woj. dolnośląskie), pokonywać w dzień. (J.P.)

zdj. Je rzy So kal ski 
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In for ma cję tę zna la złem w ty go dni ku „Taj -

ny De tek tyw” z ro ku 1931, któ ry ja ko

pierw szy (al bo je den z pierw szych pe rio -

dy ków) zwró cił uwa gę opi nii pu blicz nej oraz

kom pe tent nych czyn ni ków na zja wi sko kra -

dzie ży sa mo cho dów. Wpraw dzie Pol ska by ła

jesz cze wte dy kop ciusz kiem mo to ry za cyj -

nym, ale zza mie dzy do cho dzi ły już co raz

bar dziej nie po ko ją ce sy gna ły o wy czy nach

gan gów zło dziei czte rech kó łek. 

DE CEN RA TY WE LO CY PE DÓW
Słusz nie więc prze wi dy wa no, że i u nas la da

mo ment po wsta ną po li cyj ne de cen ra ty (daw -

niej: wy spe cja li zo wa ne po li cyj ne wy dzia ły

lub sek cje – przyp. J.Pac.), prze zna czo ne

do zwal cza nia prze stęp czo ści sa mo cho do wej.

Na ra zie, wy cho dząc na prze ciw no wym wy -

zwa niom, po li cja śled cza włą czy ła na szych

ro dzi mych pio nie rów zło dziej stwa au to mo bi -
lo we go do jed nej gru py prze stęp ców, któ rej

nada no wspól ną na zwę „we lo cy pe dzi”. Skla -

sy fi ko wa no w niej za rów no fa chow ców

od kra dzie ży ro we rów (tych by ło naj wię cej),

jak rów nież in nych środ ków trans por tu: wóz -

ków ręcz nych i mo to cy kli. 

Pod ko niec lat dwu dzie stych ubie głe go

wie ku zło dzie je sa mo cho dów nie spę dza li

jesz cze snu z powiek funk cjo na riu szom PP.

Licz ba tych prze stępstw mu sia ła być zni ko -

ma, sko ro po li cja od no to wy wa ła je w swo ich

sta ty sty kach tyl ko w po zy cji „Róż ne”. Nic

jed nak w tym dziw ne go, sa mo chód nie był

jesz cze w Pol sce do brem ogól no do stęp nym

i po szu ki wa nym, nie da ło się go ła two upłyn -

nić ani przez dłuż szy czas ukry wać. Nie ist -

niał też czar ny ry nek czę ści za mien nych.

Ina czej zja wi sko to wy glą da ło w kra jach

za chod niej Eu ro py i USA, gdzie sa mo cho -

dy moc no już spo wsze dnia ły. Po li cyj ne sta -

ty sty ki wy ka zy wa ły tam usta wicz ny wzrost

licz by kra dzie ży po jaz dów me cha nicz nych.

W 1930 roku, na przy kład, w sa mych Niem -

czech skra dzio no ich ok. 350 tys. W Ber li -

nie, jak po da wa ła pra sa, każ dej do by gi nę ło

15–20 sa mo cho dów. Na szczę ście trzy

czwar te z nich wra ca ło do swych wła ści cie -

li. Dzię ki ope ra tyw no ści miej sco wej po li cji

i nie wy kształ co ne mu jesz cze do koń ca pro -

ce de ro wi zby wa nia te go do syć kło po tli we -

go łu pu.

PRZE STĘP CZY DA DAG 
Sy tu acja zmie ni ła się ra dy kal nie, kie dy

w 1929 r. we Frank fur cie nad Me nem po -

wsta ła spół ka han dlo wa pod za ka mu flo wa ną

na zwą DA DAG (Deut sche Au to -Dieb stal -

-Ge sel l schaft). Pro fil jej dzia łal no ści za pi sa -

ny w urzę do wym re je strze spro wa dzał się

Policyjna blokada skradzionego na ulicach Berlina auta

Zło dziej za kół kiem
Zupełnie szczególną gałęzią przemysłu związanego z ruchem
samochodowym jest tzw. złodziejstwo automobilowe, stanowiące
w krajach o dużym ruchu samochodowym osobną specjalność
w zbrodniczości, której zwalczaniem zajmują się wydzielone decenraty,
istniejące przy wydziałach śledczych wszystkich instancji policyjnych.
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do ob ro tu sa mo cho da mi „po kra dzie żo wy mi”

(ich na pra wą, uzu peł nia niem roz sza bro wa -

nych czę ści i ak ce so riów itp.) oraz pro wa -

dze niem warsz ta tów na praw czych. Fir ma

dzia ła ła w ca łych Niem czech przez roz le głą

sieć swych agen cji. Jak się póź niej oka za ło,

agen cje mia ły za za da nie przede wszyst kim

or ga ni zo wać w spo sób pro fe sjo nal ny kra -

dzie że sa mo cho dów i tak sa mo szyb ko się

ich po zby wać (sprze da wać al bo roz bie rać

na czę ści). W tym ce lu przed sta wi cie le 

DA DAG wer bo wa li do współ pra cy ro bot ni -

ków za trud nio nych we wszyst kich więk szych

fa bry kach sa mo cho do wych, me cha ni ków

z warsz ta tów na praw czych oraz per so nel

z sa lo nów sprze da ży. Ich za da niem by ło do -

star cze nie do agen cji jak naj więk szej licz by

du pli ka tów klu czy ków do sta cy jek po jaz dów

róż nych ma rek. Na to miast da ne o wła ści cie -

lach wy ty po wa nych do kra dzie ży ma rek,

wraz z ich ad re sa mi i miej scem ga ra żo wa nia

sa mo cho dów, do star cza li opła ca ni przez

agen cję urzęd ni cy z biur re je stra cji po jaz -

dów. 

W od dzia łach DA DAG opra co wa no też

spe cjal ny sys tem ewi den cji co bar dziej 

luk su so wych ma rek, po zwa la ją cy na szyb kie

od na le zie nie kon kret ne go mo de lu, bły ska -

wicz ną je go kra dzież (za zwy czaj z uli cy)

i do pro wa dze nie au ta do fir mo we go warsz -

ta tu. Tam już je go los był prze są dzo ny: wy -

wóz ka za gra ni cę do za in te re so wa ne go

klien ta, re ali za cja zle ce nia w kra ju po od po -

wied nim li ftin gu i przy go to wa niu no wych

do ku men tów lub roz biór ka na czę ści. 

W ofer cie DA DAG znaj do wa ła się rów nież

do sta wa eks pre so wa żą da nej mar ki. Ta kie

zle ce nia wy ko ny wa ła gru pa spe cjal na, sto su -

jąc wy pró bo wa ne już me to dy upro wa dzeń.

Jed ną z nich opi sał „Taj ny De tek tyw”. Ber -

liń ski od dział fir my wy pa trzył na uli cy luk su -

so wy ka brio let mar ki Hi spa no -Su iza, któ ry

użyt ko wał fran cu ski dy plo ma ta. Opra co wa -

no plan kra dzie ży, po le ga ją cy na spo wo do wa -

niu drob nej ko li zji z tym au tem. Gdy

uszko dzo ny sa mo chód od tran spor to wa no

do warsz ta tu na praw cze go, tam za ufa ny me -

cha nik szyb ko do ro bił do nie go klu czy ki.

Po kil ku na stu dniach, kie dy wła ści ciel za po -

mniał już o dro go wym in cy den cie, au to znik -

nę ło sprzed te atru. Na szczę ście wóz

od na le zio no po kil ku mie sią cach, prze ro bio -

ny na li mu zy nę, prze ma lo wa ny i za re je stro -

wa ny na no we go wła ści cie la. Oka zał się nim

pe wien le karz z Mo na chium, któ ry ku pił 

au to w do brej wie rze, po le ga jąc na przed sta -
wio nych mu fał szy wych pa pie rach.

PO LI CJA GÓ RĄ
Przez bli sko trzy la ta agen cja DA DAG pro -

spe ro wa ła w naj lep sze, nim nie miec kiej po -

li cji uda ło się roz pra co wać jej oszu kań czy

me cha nizm i win nych po sta wić przed są -

dem. Sku tecz nym środ kiem, któ ry przy spie -

szył li kwi da cję zło dziej skiej kor po ra cji, by ło

utwo rze nie przy wy dzia łach (de cen ra tach)

po li cji dro go wej ca ło do bo wych pa tro li

do wal ki z kra dzie ża mi i ra bun kiem sa mo -

cho dów. Wy po sa że nie ich w naj now sze 

zdo by cze tech ni ki (szyb kie ra dio wo zy, mo -

to cy kle, łącz ność ra dio wą) zde cy do wa nie

ogra ni czy ło tę ka te go rię prze stępstw.

Zmo to ry zo wa ne pa tro le dzia ła ły na za sa -

dzie po go to wia. W ra zie zgło sze nia kra dzie -

ży au ta do ak cji na tych miast wy ru sza ły te,

któ re znaj do wa ły się naj bli żej miej sca zda -

rze nia. Jed no cze śnie dy żur ny jed nost ki dro -

gą te le fo nicz ną prze ka zy wał oko licz nym

sta cjom ben zy no wym nu mer re je stra cyj ny

skra dzio ne go au ta na wy pa dek, gdy by zło -

dziej zde cy do wał się na tan ko wa nie pa li wa.

W ów cze snych au to mo bi lach zbior nik pa li wa

na dłu go nie wy star czał. Czę sto więc pró ba

kra dzie ży sa mo cho du koń czy ła się wraz

z ostat nią kro plą ben zy ny w ba ku. Al bo

po za spo ko je niu przez zło dzie ja po ku sy po -
jeż dże nia, bo już wów czas ama to rów dar mo -

wych prze jaż dżek, okre śla nych przez pra wo

ja ko za bór po jaz du w ce lu krót ko trwa łe go

uży cia, nie bra ko wa ło. Tak że i u nas. 

Ty le że w przed wo jen nej Pol sce czu li się

oni znacz nie bez piecz niej. Nie ła two by ło po -

sta wić ich przed są dem. Z pro stej przy czy ny

– nie da wa li się zła pać. Sta ni sław Mi lew ski

w swej książ ce „Ciem ne spra wy mię dzy woj -

nia” wspo mi na, że tyl ko raz – w „Ku rie rze

War szaw skim” z 1932 r. – uda ło mu się na tra -

fić na ta ką in for ma cję. Ama to rem cu dzych sa -
mo cho dów oka zał się nie ja ki Hen ryk Te le ta,

któ ry cier piał na ma nię po ry wa nia tak só wek.

Po jeź dziw szy tro chę po mie ście, po rzu cał je

na uli cy. Bie gli psy chia trzy stwier dzi li u nie -

go prze wle kły al ko ho lizm. Sąd Okrę go wy

ska zał go na 4 mie sią ce wię zie nia.

Z pew no ścią po dob nych suk ce sów Po li cja

Pań stwo wa II RP mo gła by od no to wać znacz -

nie wię cej, gdy by tyl ko dys po no wa ła wy po sa -

że niem po rów ny wal nym do nie miec kiej

po li cji. Nie ste ty, w 1930 r. – jak po da je ty go -

dnik „Na Po ste run ku” – na tzw. eta tach 

za re je stro wa nych by ło w kor pu sie po li cyj -

nym… 180 sa mo cho dów oso bo wych, 50 cię -

ża ro wych, 35 mo to cy kli, 1079 ro we rów

i bli sko 3 tys. ko ni. Licz bę po li cjan tów zre -

du ko wa no na to miast do 31 ty się cy. 

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Taj ny De tek tyw”, ar chi wum

W zwalczaniu przestępczości samochodowej
skutecznym orężem okazały się policyjne
radiostacje. Montowano je także
w „koszach” motocykli

Patrol policyjny w akcji
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Kradzieże paliwa wprost
z dystrybutorów to prawdziwa
epidemia, powodująca coraz
większe straty dla całych sieci, 
a dla Policji masę pracy, z której tak
naprawdę niewiele lub nic nie
wynika.

Od lat dzia ła ją zor ga ni zo wa ne gru py,

któ re krad ną pa li wo przy użyciu

po jaz dów z kra dzio ny mi ta bli ca -

mi re je stra cyj ny mi. Ostat nio pro ce der się

na si lił. Dla jed nych kra dzież pa li wa sta ła się

po pro stu pra cą, a dla in nych biz ne sem. Zło -

dzie je są na ty le bez czel ni i pa zer ni, że nie

tyl ko tan ku ją pa li wo do ba ku, ale i do ka ni -

strów umiesz czo nych w ba gaż ni ku lub

na tyl nych fo te lach.

PO WO DY WZRO STU KRA DZIE ŻY
PA LIW NA STA CJACH
Pod sta wo wa przy czy na to ro sną ca ce na

paliwa. In ne to brak od po wied nie go za bez -

pie cze nia sta cji, słabość prze pi sów mo gą -

cych ogra ni czyć kra dzie że czy zbyt niska

ka ral ność ujaw nio nych spraw ców. Ewen tu -

al ne kon se kwen cje w ogó le nie od stra sza ją

zło dziei, na to miast zysk zde cy do wa nie za -

chę ca.

Do szło na wet do te go, że kra dzie ży do ko -

nu ją pie si. Są to prze waż nie mło dzi po staw -

ni męż czyź ni, któ rzy po za tan ko wa niu do

więk sze go ka ni stra od da la ją się po za za sięg

ka mer, gdzie cze ka na nich auto. Zysk jed -

nak, w po rów na niu z tan ko wa niem sa mo cho -

du, jest du żo mniej szy, a ry zy ko uję cia na

go rą cym uczyn ku więk sze, stąd po ja wia ją się

oni spo ra dycz nie. 

Spraw cy ni gdy nie dzia ła ją na swo im te re -

nie. Przy jeż dża ją na Ur sy nów z pod war szaw -

skich miej sco wo ści lub in nych dziel nic,

wie dząc, że spra wę bę dzie pro wa dzić lo kal -

na jed nost ka, gdzie ich twa rze nie są zna ne.

Spo ra dycz ne przy pad ki za trzy ma nia spraw -

ców w bez po śred nim po ści gu po ka zu ją, że są

to oso by wie lo krot nie ka ra ne za in ne kra -

dzie że. Po za trzy ma niu moż na ich je dy nie

spi sać i wzy wać na prze słu cha nia, bo po peł -

ni li tyl ko wy kro cze nie...

JAK STA CJE ZA CHĘ CA JĄ 
ZŁO DZIEI?
Sa me sta cje po win ny się bro nić przed tym

zja wi skiem, jed nak więk szość z nich już

daw no zre zy gno wa ła z pra cow ni ka tan ku ją -

ce go paliwo do po jaz dów (po za tan ko wa niem

LPG), tłu ma cząc to opóź nia niem ru chu

na sta cjach i znie chę ca niem kie row ców.

Z ko lei ochro na po ja wia się na sta cjach głów -

nie na we zwa nia, gdy jest już po kra dzie ży

czy in nym zda rze niu. Sta cje są prze waż nie

zbu do wa ne w spo sób wy god ny dla klien ta,

ma ją ła twy wjazd i pro sty, szyb ki wy jazd. Pra -

cow ni kom sta cji za bra nia się re ago wać

na kra dzie że – nie po win ni zwłasz cza za trzy -

my wać spraw ców, głów nie z po wo dów wła -

sne go bez pie czeń stwa i stra chu me ne dże rów

o ewen tu al ne od szko do wa nia w ra zie bó jek

czy na pa ści na in ter we niu ją ce go pra cow ni ka.

Wie lu pra cow ni ków roz po zna je spraw ców

do sko na le, a nie któ rych zna ją z wi dze nia jako

re gu lar nych go ści. Wi dzą od ra zu, kto przy -

je chał na „dar mo we” tan ko wa nie. Mie sięcz -

ny koszt za trud nie nia pra cow ni ka, któ ry

tan ko wał by po jaz dy, jest zbli żo ny do war to -

ści strat ukra dzio ne go pa li wa lub nie wie le

je prze wyż sza. Ten koszt to 2200–2500 zł

brut to. 

Kie dy zo sta nie pod wyż szo na war tość te go

wy kro cze nia, czy li kra dzie ży i uszko dzeń,

do 1000 zł lub gdy pa li wo jesz cze bar dziej

zdro że je, „dar mo we” tan ko wa nie z pew no -

ścią się na si li. 

Czyn ni kiem uła twia ją cym kra dzie że jest

na pew no sła by mo ni to ring na więk szo ści

sta cji: al bo jest fa tal nej ja ko ści, al bo ka me ry

są źle roz miesz czo ne. We wrze śniu 2012 r.

na jed nej z ur sy now skich sta cji z sa mych kra -

dzie ży pa li wa od no to wa no stra ty na łącz ną

kwo tę 3000 zł, z cze go, jak póź niej usta li ła

Po li cja, pra wie wszyst kich kra dzie ży do ko na -

li nie zna ni spraw cy, po ru sza ją cy się po jaz da -

mi na kra dzio nych ta bli cach re je stra cyj nych.

Prze waż nie tan ko wa li pa li wo na kwo tę

ok. 240 zł. W sierp niu ta sa ma sta cja mia ła

stra ty w wy so ko ści 2500 zł. Na in nych sta -

cjach stra ty wy no si ły śred nio 1000–1500 zł

mie sięcz nie. Tyl ko na te re nie pod le głym Ko -

mi sa ria to wi Po li cji War sza wa -Ur sy nów ze
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„Darmowe” tankowanie

Oryginalny zapis z monitoringu kradzieży paliwa na stacjach benzynowych
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wszyst kich sta cji pa liw we wrze śniu ub.r.

zgło szo no 38 kra dzie ży pa li wa, w sierp niu

– 23, a w lip cu 29. Gdy prze li czy się stra ty

wrze śnio we, przyj mu jąc jako śred nią war tość

jed nej kra dzie ży 240 zł, koszt skra dzio ne go

pa li wa to 9120 zł (bez kosz tów re ali za cji

zgło szeń przez sta cje oraz ob słu gi pro ce so -

wej pro wa dze nia czynności przez Po li cję). 

CO MO ŻE PO LI CJA?
Pra wie wszyst kie kra dzie że pa li wa są do ko -

ny wa ne przy uży ciu po jaz dów z kra dzio ny -

mi lub fał szy wy mi ta bli ca mi re je stra cyj ny mi.

Są one naj czę ściej kra dzio ne na krót ko przed

uży ciem i po rzu ca ne za raz po za tan ko wa niu.

Spraw cy ukry wa ją swój wi ze ru nek, za kła da -

ją czap ki lub blu zy z kap tu ra mi i uni ka ją ka -

mer. Pra cow ni cy sta cji orien tu ją się, że

do szło do kra dzie ży, do pie ro gdy dys try bu -

tor oka zu je się za blo ko wa ny. Po li cyj ne za ło -

gi otrzy mu ją ce ko mu ni kat o kra dzie ży

nie wie le mo gą już zro bić, bo spraw cy są da -

le ko. Dla te go war to za chę cać pa tro le, by

spę dza ły prze rwę w służ bie wła śnie na sta -

cjach pa liw, bo w ja kimś pro cen cie ogra ni czy

to licz bę kra dzie ży. 

W więk szo ści zło dzie je pa li wa są nie

do zła pa nia czy wy tro pie nia. Ster ty tych

spraw są uma rza ne „na po zio mie” biu rek.

Czyn no ści muszą być pod ję te z po wo du

funk cjo nu ją cych prze pi sów, ale w przy -

pad ku kra dzie ży pa li wa jest to głów nie

mie le nie pa pie ru, cen ne je dy nie wte dy,

gdy ja kiś spraw ca zo sta nie na go rą co 

zła pa ny i moż na ujaw nić in ne kra dzie że

z je go udzia łem i po łą czyć je ja ko prze -

stęp stwo. Jed nak nie któ rzy z ze spo łów

wy kro czeń wo lą spo rzą dzić osob no kil ka

wnio sków o uka ra nie, niż prze ka zać łącz -

ne ak ta do do cho dze niów ki, głów nie z po -

wo du ni skich kar lub de cy zji pro ku ra tu ry,

w któ rych czę sto bra ku je za rów no do tkli -

wych kar, jak i obo wiąz ku na pra wie nia

szko dy.

NAD CZYM WARTO
POMYŚLEĆ I CO MOŻNA ZMIENIĆ?
Pra cę po li cjan tów uła twi ła by zmia na spo so -

bu przyj mo wa nia i pro wa dze nia ta kich po -

stę po wań. Za miast przyj mo wać i ob słu gi wać

te zgło sze nia kom plek so wo, moż na by je dy -

nie wpro wa dzać je szcze gó ło wo w sys te my

ewi den cji; wska za ne by ło by też umoż li wie -
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Usta wo daw ca za chę ca zło dziei

Ry szard Brze ski, czło nek Ra dy Pol skiej Izby Pa liw 
Płyn nych, wła ści ciel fir my pa li wo wej

– Dzia łam w bran ży pa li wo wej od 21 lat i pro blem kra dzie ży pa -
liw do ty ka mnie bez po śred nio. Każ da kra dzież to stra ta wy mier -
na kwo to wo, ale to tak że trud ny do osza co wa nia stres mój
i pra cow ni ków. 

Dzia ła my w Pol sce Pół noc nej i tu współ pra ca z Po li cją ukła da się do brze. Wszyst kie
na sze zgło sze nia są re je stro wa ne, a po li cjan ci po dej mu ją czyn no ści zmie rza ją ce
do wy kry cia spraw cy. In na spra wa to sku tecz ność tych dzia łań. Spraw cy do brze się
ma sku ją. Są przy pad ki, że uda ło się na mie rzyć zło dziei i do pro wa dzić do spra wy 
są do wej. Oni wie dzą jed nak, jak i ile kraść. Te raz do mi nu ją kra dzie że nie prze kra cza -
ją ce 250 zł. Gdy wej dzie prze pis pod no szą cy gra ni cę wy kro cze nia do kwo ty 1000 zł,
bę dzie my mie li nie la da kło pot. Ja koś nie wi dzę, aby usta wo daw ca chciał nam,
przed się bior com i Po li cji, po móc. Ten prze pis nie zmniej szy prze stęp czo ści. Bę dzie
ra czej od wrot nie. Za chę ci to pa li wo wych zło dziei i po czu ją się jesz cze bar dziej bez -
kar ni. Na wet je że li na sta cji jest pra cow nik, któ ry na le wa pa li wo, to zło dzie je wy ko -
rzy stu ją mo men ty, gdy jest du żo klien tów i ja kieś za mie sza nie. Nie mo że my jed nak
trak to wać każ de go klien ta jak po ten cjal ne go zło dzie ja.

wy słu chał P. Ost. 

nie wpro wa dza nia do sys te mów wi ze run ków

spraw ców prze ka zy wa nych ze sta cji (za pi sy

wi deo by ły by przy dat ne je dy nie w mo men -

cie ujaw nie nia spraw cy). Oszczę dza się

wów czas nie po trzeb nych czyn no ści, ta kich

jak: prze słu cha nie oso by upraw nio nej ja ko

po krzyw dzo ne go, zle ca nie roz po zna nia po -

se syjnego dzielnicowemu, oglę dzi ny za pi -

sów wi deo itp.

Wska za ne by ły by re gu lar ne spo tka nia

przed sta wi cie li sta cji z po li cjan ta mi pro wa -

dzą cy mi te po stę po wa nia. 

Utrud nie niem jest też fakt, że kra dzież

ta blic re je stra cyj nych to wy kro cze nie.

Trud no za ak cep to wać fakt, że kra dzież ta -

blic nie jest trak to wa na jak kra dzież do ku -

men tów (prze stęp stwo), tym bar dziej że

jest ona po wią za na z in ny mi prze stęp stwa -

mi. Żad ne prze pi sy nie na ka zu ją wła ści cie -

lom po jaz dów za bez pie cze nia ta blic

przed utra tą (np. na ni ty czy bla chow krę -

ty), naj czę ściej są one tyl ko wsu nię te w pla -

sti ko wą ram kę.

Pro blem, jak wi dać, jest zło żo ny, co po -

win no za chę cić oso by kom pe tent ne i wład -

ne, by sku tecz nie wpły nę ły na za ha mo wa nie

„dar mo we go” tan ko wa nia. Po zo sta je mieć

na dzie ję, że ten rok przy nie sie zmia ny na

lep sze i znaj dzie się roz wią za nie te go na ra -

sta ją ce go z każ dym dniem pro blemu.

asp. JACEK KONICKI, 
Zespół ds. Wykroczeń KP Warszawa-Ursynów

zdj. arch.
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A sp. sztab. An drzej Bar naś z Ze spo łu ds. Pre wen cji

Kry mi nal nej Nie let nich i Pa to lo gii w Wy dzia le

Pre wen cji KMP w Tar no brze gu po nad pięć lat

zaj mo wał się spra wą jed nej z miej sco wych ro dzin. Dzię -

ki je go wy trwa ło ści, za an ga żo wa niu i pro fe sjo na li zmo -

wi sze ścio let ni Mi chał ma za pew nio ny spo kój i po czu cie

bez pie czeń stwa.

WNUK W WA LIZ CE
– Pan An drzej Bar naś mi mo mno żą cych się prze szkód

i trud no ści po ma gał mi z wiel kim za an ga żo wa niem

i wspie rał mnie w sy tu acjach wy da wa ło by się bez wyj ścia

– mó wi bab cia Mi cha ła. – Był mo im do rad cą i prze wod -

ni kiem. I ostat nią na dzie ją dla mo ich dzie ci i wnu ków.

Gdy by nie on, sy tu acja w mo jej ro dzi nie skoń czy ła by się

tra ge dią.

Pa ni Ma rio la zwró ci ła się o po moc do po li cji tuż

po tym, jak przy je cha ła do do mu na urlop z Włoch, gdzie

pra co wa ła od kil ku lat. To, co za sta ła w swo im miesz ka -

niu, prze ra zi ło ją.

– Mi chał, mój wnuk, miał nie speł na ro czek. Tak na -

praw dę zaj mo wał się nim Sła wek, mój 15-let ni wte dy

syn. Cór ka An na, wów czas 21-let nia, nad uży wa ła al ko -

ho lu, by ła nie od po wie dzial ną mat ką. Zda rza ło się, że

wy cho dzi ła z Mi cha siem z do mu, a póź niej o nim za po -

mi na ła, kie dyś zo sta wi ła go w krza kach, a sa ma pi ja na

spa ła na ław ce. Tłu ma czy łam, że mu si się zmie nić.

Obie cy wa ła po pra wę, a na stęp ne go dnia by ło to sa mo.
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Historia 
z happy endem
W prewencji kryminalnej trudno o szybkie, spektakularne sukcesy.
Wymaga ona bowiem mrówczej pracy i wiele cierpliwości.
Na efekty trzeba czekać latami.
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Z cza sem sta ła się agre syw na, do cho dzi ło do awan tur,

ale ja wciąż mia łam na dzie ję, że ona się zmie ni. Gdy

jed nak zna la złam sie dzą ce go w mo jej wa liz ce Mi cha sia,

któ ry pa trząc na mnie bła gal nym wzro kiem, po wie dział

„bab ciu weź mnie ze so bą”, po sta no wi łam szu kać po -

mo cy. Zgło si łam spra wę po li cji. I wte dy los po sta wił mi

na dro dze pa na An drze ja Bar na sia. 

PIĘĆ LAT GE HEN NY
An na już ja ko na sto lat ka spra wia ła pro ble my wy cho -

waw cze – pi ła al ko hol, bra ła nar ko ty ki, do do mu wra ca -

ła w opła ka nym sta nie. Po li cjan ci z pre wen cji bar dzo się

sta ra li, by jej po móc. W pew nym mo men cie wy da wa ło

się, że wy szła na pro stą. Nie ste ty, mi mo że zo sta ła mat -

ką, wró ci ła do na ło gów.

– Sta no wi ła za gro że nie dla swe go syn ka – mó wi An -

drzej Bar naś. – Ra zem z pa nią Ma rio lą szu ka li śmy róż -

nych roz wią zań, że by jej po móc. Oczy wi ście, zgod nie

z pro ce du ra mi, w spra wę włą czo ny zo stał sąd ro dzin ny,

pro ku ra tu ra, opie ka spo łecz na.

Po li cjant na ma wiał An nę na te ra pię an ty al ko ho lo wą,

jed nak nie chcia ła jej pod jąć. Pa ni Ma rio la zło ży ła w są -

dzie wnio sek o skie ro wa nie cór ki na przy mu so we le cze -

nie, ale zo stał od rzu co ny. Sąd ro dzin ny ogra ni czył An nie

pra wa ro dzi ciel skie, za zna cza jąc jed nak, że dziec ko ma

prze by wać przy niej. 

– Mia łam pę tlę na szyi – opo wia da bab cia Mi cha ła.

– Cór ka pi ła co raz wię cej, miesz ka nie prze ra dza ło się

w spe lu nę. Pro te sto wa łam. Wte dy An na chcia ła za bie -

rać dziec ko i się wy pro wa dzać. Mi chał był jej kar tą prze -

tar go wą, wie dzia ła, że nie po zwo lę na je go po nie wier kę.

Tak że syn za czął się gać po al ko hol, stał się wo bec mnie

agre syw ny i wul gar ny. W do mu do cho dzi ło do ta kich sy -

tu acji, że wie lo krot nie mu sia ła in ter we nio wać po li cja.

Pa ni Ma rio la zło ży ła do pro ku ra tu ry za wia do mie nie, że

cór ka i syn znę ca ją się nad nią. Od by ła się spra wa kar na.

Sąd re jo no wy ska zał An nę na trzy la ta po zba wie nia wol -

no ści w za wie sze niu na pięć lat, Sław ka na osiem mie się -

cy, w za wie sze niu na trzy la ta. An na od wo ła ła się do są du

okrę go we go, ten jed nak utrzy mał wy rok w mo cy. Pa ni

Ma rio la wy stą pi ła też o eks mi sję sy na z miesz ka nia. Sąd

wnio sek roz pa trzył po zy tyw nie, a ko mor nik wy rok wy eg -

ze kwo wał. I wte dy Sła wek ock nął się – wy je chał do in ne -

go mia sta, pod jął pra cę, ra dzi so bie cał kiem nie źle.

20 wrze śnia 2012 r. sąd dla nie let nich wa run ko wo

usta no wił bab cię ro dzi ną za stęp czą dla wnu ka. An na do -

sta ła za kaz kon tak to wa nia się z sy nem. 

– To by ły kosz mar ne la ta, któ re prze trwa łam dzię ki

pa nu Bar na sio wi – mó wi pa ni Ma rio la. – Wska zy wał, co

w da nym mo men cie mam ro bić, po ma gał re da go wać pi -

sma do są du, pro ku ra tu ry, opie ki spo łecz nej. Gdy by nie

on, zgi nę ła bym w gąsz czu prze pi sów i pa ra gra fów. Był

do stęp ny o każ dej po rze, by wa ło, że dzwo ni łam do nie -

go wie czo ra mi, w no cy, tak że w week en dy i świę ta.

Dzię ki nie mu zda łam so bie spra wę, że nie po win nam

już wy jeż dżać za gra ni cę, że mu szę zo stać w do mu. Na -

uczył mnie kon se kwen cji, cho ciaż by wa ło, że pę ka ło mi

ser ce, gdy wzy wa łam pa trol po li cyj ny.

MO ŻE BĘ DĄ JESZ CZE RA ZEM
Dziś miesz ka nie pa ni Ma rio li nie przy po mi na te go

sprzed kil ku mie się cy – zro bi ła re mont, wnuk ma wła sny

po kój i, co naj waż niej sze, spo kój. Cho dzi do przed szko -

la, ma ko le gów, któ rzy mo gą go wresz cie od wie dzać. Wy -

ci szył się, jest po god ny i ra do sny.

An na nie miesz ka już z ni mi. Kil ka mie się cy te mu uro -

dzi ła có recz kę.

– Pro sto ze szpi ta la tra fi ła do do mu sa mot nej mat ki,

któ ry pro wa dzą sio stry za kon ne – mó wi asp. sztab. An -

drzej Bar naś, któ ry po ma gał za ła twić skie ro wa nie do tej

pla ców ki. By ło to ko niecz ne dla do bra jej i dziec ka.

– Tam, gdzie prze by wa, ma za pew nio ną opie kę oraz po -

moc psy cho lo gicz ną i praw ną. Na ra zie do brze opie ku je

się ma łą, cho dzi też na te ra pię.

Pa ni Ma rio la ma na dzie ję, że cór ka wresz cie za cznie

nor mal nie żyć i jesz cze kie dyś bę dą praw dzi wą ro dzi ną.

– Ko cham ją, ko cham wnucz kę i bar dzo się o nie mar -

twię. Ale cór kę przyj mę pod swój dach do pie ro, gdy bę -

dzie na to w peł ni go to wa. Te raz jesz cze jest za wcze śnie.

NI GDY NIE OD PUSZ CZA
Jest bar dzo do brym funk cjo na riu szem, wzo ro wo wy peł nia -
ją cym swo je obo wiąz ki, ale przede wszyst kim jest szla chet -
nym, wie rzą cym w ide ały czło wie kiem, za wsze
po dą ża ją cym za praw dą, któ re mu przy świe ca je den cel, ja -
kim jest po moc dru gie mu czło wie ko wi – to frag ment pi -

sma, któ re pa ni Ma rio la wy sła ła do ko men dan ta

miej skie go Po li cji w Tar no brze gu. 

Insp. Mi ro sław Fur dy na nie ukry wa, że jest dum ny

z pod wład ne go.

– Jest kon se kwent ny – chwa li. – Je śli zaj mu je się da -

ną spra wą, sta ra się do pro wa dzić ją do koń ca. Bar dzo po -

ma ga lu dziom, ma świet ny kon takt i z nie let ni mi,

i z do ro sły mi.

Asp. sztab. An drzej Bar naś nie wi dzi w swo im po stę -

po wa niu ni cze go nie zwy kłe go. Dla nie go to oczy wi ste,

że lu dziom na le ży po ma gać. Wpo iła mu to mat ka, któ -

ra by ła na uczy ciel ką – ten za wód wy ko nu je, lub wy ko -

ny wa ło, wie lu człon ków je go ro dzi ny, łącz nie

z mał żon ką. On rów nież z wy kształ ce nia jest pe da go -

giem, po za tym skoń czył na KUL stu dia po dy plo mo we

z kry mi no lo gii. W Po li cji słu ży od 1991 ro ku. 

– W Ze spo le ds. Pre wen cji Kry mi nal nej Nie let nich

i Pa to lo gii pra cu ję od sied miu lat – mó wi. – Wszyst kim

nam tu za le ży, by dzie ci by ły bez piecz ne i je śli dzie je im

się krzyw da, in ter we niu je my. I szu ka my naj lep szych dla

nich roz wią zań.

GRAŻYNA BARTUSZEK
zdj. Krzysztof Chrzanowski

Imiona wnuka, córki i syna pani Marioli zostały zmienione.
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N ie osą dza się ksią żek po okład ce, ale trud no nie zwró -

cić uwa gi na sta ran ność, z ja ką zo sta ło wy da ne „Ży cie

prze stęp cze w przed wo jen nej Pol sce. Gran de sy. Ka -

sia rze. Bry lan ty”. Opra wa, ga tu nek pa pie ru, mno gość cy fro -

wo zre pro du ko wa nych zdjęć z mię dzy woj nia – już te

ele men ty czy nią ową po zy cję przy ja zną bu szu ją ce mu po pół -

kach księ gar ni. Sku szo ne go ni mi nie za wie dzie i lek tu ra. Po -

zy cja au tor stwa Mo ni ki Piąt kow skiej, kra kow skiej pi sar ki,

jest wcią ga ją cą po dró żą po mrocz nych za uł kach nie tak daw -

nej prze szło ści. Po pro wa dzo ną, jak przy sta ło na dzie ło tak że

re por ter ki i fe lie to nist ki, sty lem bli skim Mel chio ro wi Wań -

ko wi czo wi, któ re go spo strze że nia z tam tych lat są zresz tą

pa ro krot nie cy to wa ne na stro nach „Ży cia...”. Książ ka do star -

cza rze tel nej, mo men ta mi bar dzo szcze gó ło wej wie dzy, ale

bez rzę dów sta ty stycz nych cy fe rek, za to z aneg do ta mi i le -

gen da mi w tle.

Spis tre ści przy ku je uwa gę wie lu nie ko niecz nie mi ło śni ków

hi sto rii i kry mi na li sty ki: „Pla ga II Rze czy po spo li tej, czy li

wszyst ko o zło dzie jach”, „Oszu stwa”, „Pro sty tut ki”, „Han del

ludź mi”, „Dzie ci”, „Sen sa cje” itd. Te ma ty jak by zna jo me;

gdy by jesz cze ocie ka ły krwią, nada ły by się do współ cze snych

ta blo idów. To nie „Kieł ba sa”, „Ma li zna” czy in ni osob ni cy

o rów nie „ro man tycz nie” brzmią cych pseu do ni mach wpa dli

na po mysł, jak kosz tem in nych żyć po za pra wem, jak two rzyć

swo je wła sne pań stew ka w pań stwie. Przed ni mi by li i Sta ni -

sław Ci choc ki alias „Szpic bród ka”, i Ser giusz Pia sec ki – prze -

stęp ca wie lu pro fe sji, a jed no cze śnie „li te rac kie ob ja wie nie

przed wo jen nej Pol ski”, jak okre śla go au tor ka, i Icek Bo ruch

Far ba ro wicz, le piej zna ny ja ko Urke Na chal nik, tak że nie po -

zba wio ny li te rac kie go ta len tu, au tor mię dzy wo jen ne go be st -

sel le ru „Ży cio rys wła sny prze stęp cy”.

Każ dy z nich miał nie za prze czal ny au to ry tet, nie rzad ko nie

tyl ko w śro do wi skach prze stęp czych; po każ dym po zo sta ła le -

gen da – o ileż barw niej sza niż CV współ cze snych „Rym pał -

ków” i „Per shin gów”. To nie przy pa dek, że wciąż jesz cze,

po nie mal że 100 la tach, wśród wiary nie je den nie mó wi o swo -

ich per „cwa niak -zło dziej”, ale po ludz ku – urka, a rzu ca jąc nie
urkuj mi tu, ostrze ga: „nie ko za kuj”, „nie pod ska kuj mi”. Choć

nie ko niecz nie wie, skąd wzię ło się ta kie zna cze nie słów. Ano,

wła śnie od Urke Na chal ni ka – nie do szłe go ra bi na, któ ry choć

zło dzie jem był dość prze cięt nym, miał nie prze cięt ny ta lent

– mo że nie ty le do kon fa bu la cji, co z pew no ścią do au to re kla -

my. W peł ni roz wi nął go po tym, gdy przed ter mi no wo zo stał

zwol nio ny z wię zie nia, uła ska wio ny przez pre zy den ta Mo ścic -

kie go, ja ko obie cu ją cy li te rat i skru szo ny prze stęp ca.

Piąt kow ska przy ta cza wie le au ten tycz nych wy da rzeń

i aneg dot zwią za nych z, nie tyl ko ty mi, „ksią żę ta mi” prze -

stęp ców. Oczy wi ście – tak jak w swo ich cza sach sta no wi li oni

eli tę, le d wie cząst kę wśród ma sy szo pen fel dzia rzy, gran des,
gran dzia rzy, ka pe lu szo wych etc. – tak i na stro nach książ ki re -

la cje o nich są wy spa mi w mo rzu hi sto rii o przed wo jen nej

prze stęp czo ści.

Oprócz opi sa nia jej po szcze gól nych ro dza jów, re pre zen -

ta tyw nych dla nich ty pów i typ ków, au tor ka we wstę pie

rzu ca też spoj rze nie na ko rze nie te go pół świat ka i uwa run -

ko wa nia spo łecz ne II Rze czy po spo li tej. Nie si li się na wła -

sne lub cy to wa ne, skom pli ko wa ne wy wo dy na uko we.

Go to wą, zwię złą na pół stro ny cha rak te ry sty kę re aliów ser -

wu je sło wa mi wła śnie Wań ko wi cza, nie zrów na ne go mi strza

re por ta żu, by stre go ob ser wa to ra pro ce sów i de ta li: „War sza -

wa zwią za ła się ko mu ni ka cją lot ni czą z Eu ro pą, na dan cin -

gach war szaw skich bar dzo się przy ję ły im por to wa ne

z po wo jen nej Eu ro py ba lo ni ki, pa ra sol ki, ma sko ty i in ne

pre zen ty, dy gni ta rzo wa, któ ra bie dę kle pa ła na stan cyj ce

ką tem na uni wer sy te cie w Kra ko wie, wy zna wa ła mi, że ab -

so lut nie ner wy jej nie wy trzy mu ją jaz dy for dem (...) cu kier -

nik Al brecht spra wiał so bie czwar tą fi lię, kor po ran ci

– cza pecz ki, wstę gi i ra pie ry, dwa dzie ścia dwie par tie – pro -

gra my (...) a tam na wscho dzie, gdzie ga sły naf to we lamp -

ki i wiatr szedł sze ro kim je ka tie riń skim trak tem mię dzy

brzo za mi, lu dzie uda wa li się na spo czy nek, jak przed wie -

ka mi, kie dy, jak pi sał Sien kie wicz, «kto wie czo rem na po -

gra ni czu ukła da się spać, ni gdy nie wie, czy li nie roz bu dzi

się w pę tach al bo z ostrzem mie cza na gar dzie li»”.

Piąt kow ska za zna cza przy tym, że opi sa ny po dział na bo -

ga tą sto li cę i za co fa ną pro win cję w isto cie był „pierw szym

na rzu ca ją cym się w mię dzy woj niu sche ma tem”, ale ist niał

też in ny sche mat – Pol ski nie wiel ko miej skiej i wsio wej,

a po pro stu bo ga tej i bied nej, któ rej roz dział po głę bił jesz -

cze kry zys go spo dar czy koń ca lat 20. Pi sze m.in.: „To wła -

śnie wów czas do pie ro co zjed no czo na Rzecz po spo li ta

osta tecz nie po dzie li ła się na dwie ob ce i nie przy sta ją ce

do sie bie ni czym pły ty tek to nicz ne Pol ski. (...) Ich ze -

tknię cie się ge ne ro wa ło straj ki, kon flik ty, za miesz ki

i wresz cie – kry mi nał. Prze stęp cy mię dzy woj nia, bo ha te ro -

wie tej opo wie ści, zbu do wa li swój świat w roz pa dli nie mię -

dzy obie ma kra ina mi, na oży wa ją cej no cą zie mi ni czy jej”.

A dziś to ina czej? chcia ło by się za py tać. Ów cze snych

gang ste rów od współ cze snych róż ni ło mo że tyl ko jed no

– „brak wspar cia w le gal nym świe cie”, jak okre śli ła to Piąt -

kow ska. „To się uda ło je dy nie war szaw skiej ban dzie Ta ty

Ta siem ki. Przez swo je go li de ra, rad ne go miej skie go, kom -

ba tan ta i dzia ła cza PPS, Łu ka sza Sie miąt kow skie -

go, ban da ta ja ko je dy na mia ła do dat ko wą si łę, ja ką

dał jej świat po li ty ki. To wła śnie dzię ki ko nek sjom

i zna jo mo ściom Sie miąt kow skie go gang przez wie le

lat po zo sta wał bez kar ny” – czy ta my. Dziś, fak tycz -

nie, świat w więk szym jak by cha osie i trud no się cza -

sa mi po ła pać, kto zło dziej, a kto dzia łacz.

PRZEMYSŁAW KACAK

Mo ni ka Piąt kow ska, Ży cie prze stęp cze w przed wo jen -
nej Pol sce. Gran de sy. Ka sia rze. Bry lan ty. Wy daw nic -

twa Na uko we PWN SA, War sza wa 2012.

RECENZJA POLICJA 997       luty 2013 r.40

Ech, przed wojnà... 
To była przestępczość...
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90 LAT TE MU
Luty 1923
8 II – War sza wa. Za bój stwo me tro -

po li ty Je rze go, gło wy Ko ścio ła pra wo -

sław ne go w Pol sce. Za bój ca, ar chi-

man dry ta Szma ragd Ła ty szen ka, kie -

ro wał się ze mstą za ode bra nie mu 

pa ra fii.

8 II – We wsi Bo ro wie (pow. wi lej ski) pod czas prze szu ka nia jed nej

z cha łup od wy strza łu z du bel tów ki – w nie wy ja śnio nych do koń ca

oko licz no ściach – zgi nął post. Fe liks Ba ran.

10 II – Roz ka zem nr 151 KG PP po wo ła na zo sta ła Po li cja Ko le jo wa

w miej sce Ru cho mej Stra ży Ko le jo wej.

12 II – Be stial ska zbrod nia w Piąt ko wie (ko ło Po zna nia). Ofia ra mi

zbio ro we go mor du pa dli człon ko wie 5-oso bo wej ro dzi ny go spo da rza

Ko ste ry, re emi gran ta z Ame ry ki, oraz 2 oso by ze służ by. Mo tyw ra -

bun ko wy.

15 II – Ko men dan tem PP m.st. War sza wy mia -

no wa ny zo stał insp. Wik tor Lu dwi kow ski, by ły

na czel nik Wy dzia łu IV KG PP Re je stra cyj no -

-Kar ne go, a na stęp nie ko men dant PP Okrę -

gu XI Po znań skie go. 

15–17 II – Spe cjal na gru pa ope ra cyj na PP

pod do wódz twem insp. Gra bow skie go na pod -

sta wie re zo lu cji Li gi Na ro dów za ję ła pas neu -

tral ny na gra ni cy pol sko -li tew skiej. Za da nie:

za pew nie nie po rząd ku i bez pie czeń stwa na tym

te re nie oraz li kwi da cja band dy wer syj nych.

21 II – Ko ło wsi Pod ka mień pod czas zaj mo wa -

nia pa sa neu tral ne go na gra ni cy pol sko -li tew -

skiej zgi nął post. An to ni Kmie cik z Okrę gu XI PP w Po zna niu.

28 II – W po tycz ce z ban dą Ma ka ra Ku dzia szo wa śmier tel nie ran ny

zo stał post. An to ni Mi lisz kie wicz, funk cjo na riusz okrę gu wi leń skie -

go PP. 

40 LAT TE MU
Luty 1973
• – Na war szaw skiej Ocho cie,

przy ul. Ra da ro wej 2, otwar to no -

wy, XIX Ko mi sa riat MO. 

• – Do wy dzia łów ru chu dro go we go

tra fi ły pierw sze urzą dze nia do kon tro li usta wie nia świa teł w po jaz -

dach sa mo cho do wych KS -30.

• – W X, ju bi le uszo wym ple bi scy cie na 10 naj lep szych za wod ni ków

Gwar dyj skie go Pio nu Spor to we go w ro ku 1972 zwy cię ży li: Wła dy -

sław Ko mar – pchnię cie ku lą; Woj ciech For tu na – sko ki nar ciar skie;

Ry szard Ka tus – dzie się cio bój; An drzej Szy ma now ski, Je rzy Kra ska

i Ka zi mierz Kmie cik – pił ka noż na; Jan Wer ner – bie gi; Ma rian Ta -

łaj – ju do; Te re sa No wak

– bie gi; Wi told Sta chur -

ski – boks.

7 II – Roz po czę cie

pierw szej zi mo wej se sji

w Aka de mii Spraw We -

wnętrz nych. 

12 II – No wym ko men dan tem kra kow skiej MO zo stał ppłk Jó zef

Be im, do tych cza so wy szef KM MO w Gdań sku.

14 II – Mi li cja rze szow ska uję ła 19-let nie go Ry szar da B., miesz kań -

ca wo je wódz twa, za bój cę miej sco we go tak sów ka rza, 45-let nie go 

Eu ge niu sza Ko wal skie go.

21 II – XXVII rocz ni ca OR MO – or ga ni za cji zrze sza ją cej po nad 356

tys. człon ków (w tym 20 446 ko biet), po sia da ją cej 5544 jed no stki

za kła do we, 9127 grup spe cja li stycz nych i 11 405 jed no stek te re no -

wych.

28 II – W ka ta stro fie rzą do we go

sa mo lo tu AN -24 na po dej ściu

do lot ni ska w Go le nio wie ko ło

Szcze ci na śmierć po nio sło 15 znaj -

du ją cych się na po kła dzie pa sa że -

rów oraz 5-oso bo wa za ło ga. Wśród

ofiar ka ta stro fy by li: Wie sław

Ociep ka – mi ni ster spraw we -

wnętrz nych, czło nek KC PZPR,

oraz prze by wa ją cy z wi zy tą w Pol -

sce człon ko wie KC KPCz: Rad ko

Ka ska – mi ni ster SW Cze cho sło wa cji, i Mi chał Ku dzej – kie row nik

Wy dzia łu Ad mi ni stra cji Pań stwo wej KC KPCz, a tak że przed sta wi -

cie le cze skie go i pol skie go MSW. 

20 LAT TE MU
Luty 1993
5 II – W CSP w Le gio no wie od by -

ła się wspól na na ra da ko men dan tów

wo je wódz kich Po li cji oraz Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej po świę co na za -

gro że niom i za po bie ga niu klę skom

ży wio ło wym.

6 II – Sejm przy jął ve to pre zy den ta w spra wie usta wy eme ry tal nej

służb mun du ro wych. Pro ces le gi sla cyj ny wzno wio no. 

9 II – Po li cjan ci z Biu ra PG KGP za trzy ma li w War sza wie groź ne go

mię dzy na ro do we go prze stęp cę Ni ko de ma Sko tar cza ka, ps. Ni koś. 

17 II – Sąd Naj wyż szy od da lił re wi zję nad zwy czaj ną oskar żo nych

i ska za nych za mord na mło dym mał żeń stwie Kry sty ny i Sta ni sła wa

Łu kasz ków oraz 12-let nim Mie czy sła wie Ka li cie, bra cie Kry sty ny,

po peł nio ny w noc wi gi lĳ ną 1976 r. pod Po łań cem (woj. świę to krzy -

skie) przez miesz kań ców wsi Zrę bin: J. Soj dę, J. Ada sia, S. Kul piń -

skie go i S. Wit ka. 

19 II – Ro bo cza wi zy ta wi ce mi ni stra SW Wło dzi mie rza Bla jer skie go

w lu bel skim gar ni zo nie Po li cji oraz u funk cjo na riu szy po żar nic twa. 

20 II – Pod czas kon fe ren cji w KGP pod su mo wa no stan bez pie czeń -

stwa na pol skich dro gach w 1992 ro ku. Ogó łem od no to wa no 51 021

wy pad ków, w któ rych 61 047 osób zo sta ło ran nych, na to miast 6946

po nio sło śmierć. Po raz pierw szy od 1984 r. stan bez pie czeń stwa

na pol skich dro gach uległ nie wiel kiej po -

pra wie.  

26 II – W KGP pod pi sa no po ro zu mie nie

mię dzy Po li cją i Ochot ni czy mi Huf ca mi

Pra cy w spra wie współ pra cy w za kre sie

pro wa dze nia dzia łal no ści wy cho waw czej,

pro fi lak tycz nej i re so cja li za cyj nej wśród

mło dzie ży za gro żo nej i nie do sto so wa nej

spo łecz nie, wy ma ga ją cej spe cjal nych od -

dzia ły wań.

J. Pac.
zdj. ar chi wum

Zginęli w katastrofie lotniczej

Akademia Spraw
Wewnętrznych mieściła
się w Warszawie, 
przy ul. Ksawerów

Insp. Wik tor 
Lu dwi kow ski, 
ko men dant 

sto łecz nej PP 
w ro ku 1923
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S te reo typ: pro fi ler to męż czy zna o po wi chro wa -

nej oso bo wo ści i zde wa sto wa nym ży ciu oso bi -

stym. Tym cza sem w Pol sce pro fi lo wa niem

kry mi nal nym zaj mu ją się głów nie po li cjant ki i zwy kle

po tra fią od dzie lać pra cę od in nych za jęć.

Za rzą dze nie nr 1041 Ko men dan ta Głów ne go Po li -

cji z wrze śnia 2007 r. po dzie li ło po li cyj nych psy cho lo -

gów na trzy spe cja li za cje: za rzą dza nie za so ba mi

ludz ki mi, opie ka psy cho lo gicz na i psy cho edu ka cja

oraz psy cho lo gia po li cyj na sto so wa na (PPS), a za da -

nia każ dej z tych grup okre śla za rzą dze nie nr 428

z kwiet nia 2009 r. 

Łącz nie ma my 191 po li cyj nych psy cho lo gów: 120

funk cjo na riu szy i 71 cy wi lów. PPS zaj mu je się 27 osób

i są to sa mi mun du ro wi. Tu cie ka wost ka: naj bar dziej

zna ny z na zwi ska po li cyj ny pro fi ler, pod insp. Bog dan

Lach z KWP w Ka to wi cach (na nim wzo ro wa ne są

książ ko we po sta cie pol skich pro fi le rów: Ru dolf He inz

w po wie ściach Ma riu sza Czu ba ja i Hu bert Mey er

Katarzyny Bon dy), słu ży w Wy dzia le Kry mi nal nym,

na to miast w KWP w Gdań sku w Wy dzia le Do cho dze -

nio wo -Śled czym pra cu je psy cho log Ju sty na Po znań -

ska, któ ra też pro fi lu je. I to na ty le wy jąt ków od

re gu ły.

NIE CZY TAJ KRY MI NA ŁÓW
– Dzwo ni do nas i pi sze wie lu stu den tów z proś ba mi

o wgląd do akt i o ma te ria ły kon kret nych spraw, jed -

nak od ma wia my, bo oso by po stron ne nie

ma ją do stę pu do ta kich da nych – opo -

wia da nad kom. Be ata Szy mań ska z Sek -

cji Psy cho lo gów kra kow skiej KWP.

Za ję cia ze stu den ta mi pro wa dzi kom.

Mag da le na Orze chow ska -Bą czyk z Sek -

cji Psy cho lo gów KWP w Gdań sku i też

do sta je od nich mnó stwo py tań o swo ją

pra cę. 

– Do bry spo sób na tę cie ka wość zna la -

zła nie miec ka po li cja: na stro nie in ter -

ne to wej za mie ści ła naj czę ściej za da wa ne

jej py ta nia i od po wie dzi na nie, np. ile

cza su trze ba się uczyć, by zo stać pro fi le -

rem. Wy li czy ła, że oko ło 14 lat – mó wi pa ni ko mi sarz.

Nie znie chę ca do sta rań o tę pra cę, ale pro stu je wy -

obra że nia na jej te mat, po dob nie jak pod insp. Ur szu -

la Cur z Wy dzia łu Psy cho lo gów KGP, któ ra ko or dy nu je

pra cę po li cjan tów PPS i też ma za ję cia ze stu den ta mi

psy cho lo gii i pra wa. Nie któ rych za pra sza na sta że

do ko men dy głów nej. 

– Waż na jest pre cy zja de fi ni cji, po nie waż wte dy ry -

zy ko po mył ki jest mniej sze. Trak tu ję pro fi lo wa nie jak

dia gno zo wa nie, a por tret psy cho lo gicz ny kon kret nej

oso by jest czymś in nym niż pro fil nie zna ne go spraw -

cy. Pro fi ler nie mu si wcho dzić w spo sób my śle nia mor -

der cy i ja na wet nie chcę te go pró bo wać. Od fak tów

prze cho dzę do hi po tez o oso bo wo ści i ewen tu al nych

za bu rze niach. Mo im zda niem przy go to wa nie me ry to -

rycz ne z pa to lo gii za cho wań jest nie zbęd ne dla pro fi -

le ra – mó wi.

Co do czer pa nia wie dzy z kry mi na łów, to pod insp.

Cur ich nie czy ta, wo li po świę cać czas na in ne lek tu -

ry. Kie dy się do ty ka praw dzi we go nie szczę ścia, trud -

no po tem czy tać fik cję na ten te mat. 

NIE WIERZ W CZA RO WA NIE 
W pra cy nad pro fi lem nie zna ne go spraw cy waż na jest

me to da i jej za sto so wa nie zgod nie ze sztu ką. Pro fi lo -

wa nie kry mi nal ne to wnio sko wa nie opar te m.in.

na wie dzy psy cho lo gicz nej, ana li zie akt pro ce so wych,

wy ni kach eks per tyz są do wych, do ku men ta cji fo to gra -

ficz nej i fil mo wej z miej sca zda rze nia. 

– Pod sta wo wym za ło że niem pro fi lo wa nia jest to, że

za cho wa nie spraw cy na miej scu po peł nie nia prze stęp -

stwa od zwier cie dla je go ce chy psy cho lo gicz ne i moż -

na je zre kon stru ować – tłu ma czy nad kom. Be ata

Wie czo rek, kie row nik Sek cji Psy cho lo gów KWP w Byd -

gosz czy. – Aby psy cho log mógł to zro bić, po trzeb ne mu

są m.in. in for ma cje o miej scu zda rze nia i ofie rze oraz

wła ści wie za bez pie czo ne śla dy, dla te go do brze by ło by

włą czać psy cho lo gów do grup ope ra cyj no -śled czych jak

naj wcze śniej.

W Pol sce pro fi lo wa nie to wciąż no we zja wi sko, ale

wśród po li cjan tów co raz rza dziej krą ży ste reo typ, że

pro fi ler to ja sno widz.

– W Po li cji je stem od 1999 r., a pro fi -

lo wa niem zaj mu ję się od 2005 r. i swo je

pierw sze zle ce nie na pro fil do sta łam

po ja sno wi dzu – wspo mi na kom. Orze -

chow ska -Bą czyk. 

Sek cje psy cho lo gów ra zem z la bo ra to -

ria mi kry mi na li stycz ny mi pro wa dzą dla

po li cjan tów kry mi nal nych szko le nia do -

ty czą ce me tod wspo ma ga ją cych pro ces

wy kryw czy, czy li wła śnie współ pra cy

z psy cho lo giem po li cyj nym i po li gra fe -

rem. Na ten rok pla nu ją kon ty nu ację, bo

cza sem na dal brak zro zu mie nia, na czym

te dwa ro dza je pra cy po le ga ją i do cze go

mo gą się przy dać po li cjan tom ich wy ni ki. Po pro stu ła -

twiej zwró cić się o po moc do oso by, któ rą się już po -

zna ło. 

Tam, gdzie pro fi le rzy do wie dli swo jej sku tecz no ści,

po li cjan ci nie ma ją opo rów, by ko rzy stać z ich wie dzy.

Nad kom. Edy ta Kraw czyk z Wy dzia łu Psy cho lo gów

łódz kiej KWP jest włą cza na do ze spo łów śled czych

na po cząt ku spraw, co kie dyś nie by ło oczy wi ste. Ma

moż li wość roz mo wy z bli ski mi ofiar nie dłu go po zda -
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Zawód: profiler

Profilowanie kryminalne to
wnioskowanie oparte m.in.
na wiedzy psychologicznej,
analizie akt procesowych,

wynikach ekspertyz sądowych,
dokumentacji fotograficznej

i filmowej z miejsca zdarzenia.

Chcesz zostać profilerem? Niestety, rozczarujesz się już
na starcie – taki zawód nie istnieje.
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rze niu i za da nia py tań me dy ko wi pod czas sek cji, ale

trze ba naj pierw wie dzieć, o co za py tać. 

– Po trze ba wie dzy z róż nych dzie dzin, do świad cze -

nia i du żo po ko ry, bo prze cież moż na się po my lić

– mówi pani nad ko mi sarz. – Pra ca pro fi le ra jest

żmud na, to go dzi ny spę dzo ne na ana li zie do ku men -

tów.

NIE KO NIECZ NIE W MUN DU RZE
Nie wszy scy pol scy pro fi le rzy są czyn ny mi funk cjo na -

riu sza mi: Jan Go łę biow ski w la tach 2005–2008 pra co -

wał ja ko psy cho log w Sek cji Psy cho lo gów KSP, był

cy wi lem. Od szedł z pra cy, bo na sku tek wspo mnia ne go

na po cząt ku za rzą dze nia KGP z 2007 r. nie wol no mu

już by ło wy ko ny wać pro fi li w Po li cji. W 2010 r. za ło żył

wła sną dzia łal ność pod na zwą Cen trum Psy cho lo gii Kry -

mi nal nej, jest bie głym są do wym i pro wa dzi za ję cia

w war szaw skiej SWPS. Od nie daw na pra cu je w szpi ta -

lu psy chia trycz nym na od dzia le są do wym, gdzie zdo by -

wa no we do świad cze nia. 

– W pro fi lo wa niu kry mi nal nym moż na roz róż nić trzy

ob sza ry: po li cyj ny, pro ku ra tor ski i są do wy. Każ dy kie ru -

je się nie co in ny mi za sa da mi, a mnie uda ło się pra co -

wać w każ dym z nich – mó wi Go łę biow ski. 

Oprócz wy kła dów na uczel ni pro wa dzi też wła sne

szko le nia z pro fi lo wa nia. Na jed no z nich przy szedł

pe wien stu dent i wi dać by ło, że jest bar dzo za an ga żo -

wa ny. 

– Chciał kon sul to wać u mnie swo ją pra cę ma gi ster -

ską, ale kon takt się urwał – opo wia da bie gły. – Po tem

oka za ło się, że jest sta ży stą w mo im szpi ta lu, więc za -

py ta łem go o je go pra cę. Prze ana li zo wał w niej 49 pol -

skich przy pad ków prze stępstw se ryj nych na tle

sek su al nym, głów nie za bójstw i zgwał ceń, i roz ma -

wiał z czte re ma spo śród ich spraw ców. Za im po no wał

mi, bo kie dy sam koń czy łem stu dia, by łem po dob nie

za fa scy no wa ny pro fi lo wa niem i wy dzwa nia łem

do Bog da na La cha i In sty tu tu Eks per tyz Są do wych,

że chciał bym z ni mi pra co wać.

Naj waż niej sze wska zów ki Ja na Go łę biow skie go

dla ma rzą cych o pro fi lo wa niu: za an ga żuj się w po -

szu ki wa nie wie dzy i bądź wy trwa ły, pod chodź scep -

tycz nie do te go, co wi dzisz i kształć ana li tycz ny

umysł. A do pie ro po tem wy dzwa niaj w po szu ki wa -

niu zle ceń.

ALEK SAN DRA WI CIK
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– Potrzeba wiedzy z różnych dziedzin,
doświadczenia i dużo pokory, bo przecież można się
pomylić – mówi nadkom. Edyta Krawczyk. – Praca

profilera jest żmudna, to godziny spędzone
na analizie dokumentów.

Nie tyl ko dla pro fi le rów
Au to ra mi po szcze gól nych roz dzia łów są praw ni cy, dwo je po li -
cjan tów, le karz i pro ku ra tor, a re dak to rzy mo no gra fii pi szą we
wstę pie, że pro fi lo wa nie ja ko me to da śled cza wy ma ga od swo -
ich przed sta wi cie li (…) przede wszyst kim po sił ko wa nia się pod -
sta wa mi wie dzy z kil ku dys cy plin. Te dys cy pli ny to m.in.
psy cho lo gia, so cjo lo gia, kry mi na li sty ka, kry mi no lo gia, wik ty mo -
lo gia, psy chia tria i me dy cy na są do wa. Me to dy ce pro fi lo wa nia
nie zna nych spraw ców prze stępstw po świę co ny jest ar ty kuł Da -
riu sza Pio tro wi cza, któ ry w la tach 2004–2010 słu żył w Wy dzia -
le do wal ki z Ter ro rem Kry mi nal nym i Za bójstw KSP (rów nież
ja ko psy cho log i pro fi ler). O zna cze niu śla du psy cho lo gicz ne go
w pro ce sie wy kry wa nia spraw ców za bójstw na pi sa ła zaś pod -
insp. Ur szu la Cur, psy cho log z KGP. 
Wi docz na jest róż ni ca zdań oboj ga pro fi le rów co do ich obec -
no ści na miej scu zda rze nia. Pio tro wicz za uwa ża: Psy cho log bio -
rą cy udział w ba da niu miej sca zbrod ni wy ko nu je wła sne no tat ki,
szki ce oraz zwra ca uwa gę na in for ma cje, któ re mo gą zo stać wy -
ko rzy sta ne w opra co wy wa niu cha rak te ry sty ki nie zna ne go spraw -
cy za bój stwa. Na le ży przy jąć, że sko ro pro fi lo wa nie jest
pro ce sem, do świad cze nia wy nie sio ne z oglę dzin sta no wią
pierw szy, nie zmier nie istot ny etap te go pro ce su (s. 21). Pod insp.
Cur na to miast pi sze, że obec ność psy cho lo ga na miej scu zda -
rze nia pod czas wy ko ny wa nia pierw szych czyn no ści po li cyj nych
nie jest ko niecz na: (…) oso bie, któ ra jest w miej scu zwią za nym
z sil ny mi emo cja mi, trud no po zo stać wy łącz nie w ro li ob ser wa -
to ra, któ ry zbie ra in for ma cje, po zo sta jąc „z bo ku”, nie znaj du jąc
się w spo łecz nym pro ce sie prze ży wa nia (s. 136). 

Jed nak obo je au to rzy zga dza ją się, że wi zy ta pro fi le ra na miej -
scu – w krót kim cza sie po wy kry ciu zbrod ni – jest ko niecz na,
bo po zwa la zna leźć od po wie dzi na wie le py tań. Po li cyj na pro fi -
ler po da je też sche mat umiej sco wie nia dzia łań psy cho lo ga po -
li cyj ne go w pro ce sie wy kryw czym: ana li zu je on in for ma cje
zgro ma dzo ne przez funk cjo na riu szy (czy li ra por ty, do ku men ta -
cję z miej sca zda rze nia, wy ni ki eks per tyz oraz pro to ko ły prze -
słu chań) i na tej pod sta wie spo rzą dza pro fil. Póź niej, po
za koń cze niu czyn no ści wy kryw czych, m.in. two rzy stra te gie
śled cze i wspie ra pro wa dzą cych śledz two wie dzą psy cho lo gicz -
ną istot ną dla tak ty ki po li cyj nej. 
Ar ty kuł Da riu sza Pio tro wi cza koń czy się istot ny mi mo im zda -
niem spo strze że nia mi o za gro że niach dla psy chi ki pro fi le ra
i postulatem o moż li wość od re ago wa nia psy cho lo gicz ne go i po -
rad nic twa w kwe stii utrzy ma nia zdro wia psy chicz ne go (s. 60).
Po li cyj ny psy cho log ra czej nie uczest ni czy w sek cjach zwłok
i nie sta ra się wczuć w psy chi kę spraw cy, jak to zwy kle czy ta my
w kry mi na łach. Tym bar dziej war to się gnąć po Pro fi lo wa nie kry -
mi nal ne, żeby sko ry go wać wy obra że nia
o pra cy pro fi le rów, któ re zwy kle po wsta ją na
podstawie se ria li i książ ek nie ko niecz nie na -
uko wych. 

Pro fi lo wa nie kry mi nal ne. Re dak cja Je rzy
Ko niecz ny, Ma ciej Szo stak, Wy daw nic two
Wol ters Klu wer Pol ska LEX, War sza wa
2011, s. 228 

AW
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Na celowniku elektryka
Gdyby Stanisław Jaros nie pomylił się, być może Nikita Chruszczow nie miałby okazji do walenia butem

w mównicę w ONZ. Zginąłby w zamachu bombowym zorganizowanym nie przez wrogą agenturę, a polskiego
robotnika, do tego w Sosnowcu-Zagórzu – samym sercu „Czerwonego Zagłębia”.

15 lip ca 1959 r. I se kre tarz Ko mu ni stycz nej Par tii Związ ku

Ra dziec kie go tow. Ni ki ta Chrusz czow, prze by wa ją cy z wi -

zy tą przy jaź ni w PRL, je dzie uli ca mi So snow ca w to wa -

rzy stwie I se kre ta rza Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej tow.

Wie sła wa Go muł ki. Oprócz ko lum ny sa mo cho dów z de le ga cją, są

jesz cze in ne, tzw. śle pe – ma ją zmy lić po ten cjal nych za ma chow ców.

Kie dy jed na z ko lumn su nie ul. Ar mii Czer wo nej, głów ną ar te rią

dziel ni cy Za gó rze, oko ło godz. 14.30, sto me trów przed po ste run -

kiem MO, któ ry ma ją od wie dzić ofi cje le, wy bu cha bom ba, ra niąc

przy pad ko wą oso bę.

Gdy głów na ko lum na zbli ża ła się do Za gó rza, wy bu chła bom ba za -
mon to wa na w przy droż nym drze wie. Wy glą da ło na to, że spraw ca za ma -
chu „śle pą” ko lum nę wziął za au ten tycz ną. Go ście na wet się nie
zo rien to wa li, co się sta ło. Mu sia łem pod jąć de cy zję, czy ko lum na ma da -
lej je chać usta lo ną i zna ną wszyst kim tra są, czy ją zmie nić. Na wła sną
od po wie dzial ność wy da łem roz kaz nie zmie nia nia tra sy – ze wspo mnień

gen. Fran cisz ka Szlach ci ca, wów czas ko men dan ta MO i SB w woj.

ka to wic kim.

OBA WY TOW. „WIE SŁA WA”
Go muł ka za dbał, że by Chrusz czow o ni czym się nie do wie dział.

Oczy wi ście, nie cho dzi ło o roz cza ro wa nie, ja kie go przy wód ca „brat -

nie go mo car stwa” mógł by do znać na wieść, że ta kie po wi ta nie cze -

ka ło go w ser cu ro bot ni cze go, „Czer wo ne go Za głę bia”, a pol ska

bez pie ka nie zdo ła ła za ma cho wi za po biec. Prę dzej mógł by za cząć za -

sta na wiać się, czy na praw dę o ni czym nie wie dzia ła, kto za tym stał

itd. – wszak od cza su wy gło sze nia kry ty ki Sta li na i kul tu jed nost ki

Chrusz czow nie usta nnie zma gał się z prze ciw ni ka mi we wnątrz wła -

snej par tii i ich po plecz ni ka mi w kra jach sa te li tach ZSRR. To wa rzysz

„Wie sław” po znał na wła snej skó rze na stęp stwa te go ro dza ju roz gry -

wek (pięć lat wcze śniej wy szedł z wię zie nia, w któ rym spę dził trzy

la ta za „pra wi co we na cjo na li stycz ne od chy le nie”) i bał się utra ty za -

ufa nia Chrusz czo wa.

Tym bar dziej na le ża ło zna leźć spraw cę, lecz śledz two speł zło

na ni czym.

W cza sie oglę dzin miej sca wy bu chu zna le zio no po zo sta łość mi ny oraz
reszt ki ręcz ne go ze gar ka. Póź niej, po usta le niu spraw cy (do pie ro w 1961 r.,

po ko lej nym za ma chu – przyp. PK), oka za ło się, że ze ga rek był je dy nie
po to, aby skie ro wać nas na fał szy wy ślad. Rze czy wi ście, ten chwyt się udał,
przy ję li śmy bo wiem za pew nik, że bom ba by ła wy po sa żo na w me cha nizm
ze ga ro wy i po szu ki wa li śmy wła ści cie la ze gar ka. Spra wa za ma chu sta ła się
dla MSW naj waż niej szą, pre sti żo wą. Nada li śmy jej kryp to nim „Za gó rze”.
Jed nak mi mo ogrom nych na kła dów pra cy spraw ca nie zo stał wy kry ty
– wspo mi nał po la tach gen. Szlach cic.

JEST PA RA GRAF, CZŁO WIEK SIĘ ZNAJ DZIE
Sta ni sław Ja ros, któ ry w rze czy wi sto ści sam zdal nie od pa lił ła du nek

z od le gło ści ki lo me tra, po zo stał na wol no ści. Tro je lu dzi tra fi ło jed -

nak za krat ki.

Pusz czo ny wol no

na miej scu wy bu chu

pies tro pią cy Marks

prze stra szył prze cho -

dzą cą obok Ha li nę

Ro kic ką. Miesz ka ła

w po bli żu, od ru cho wo

za czę ła ucie kać do do -

mu. Zwie rzę ru szy ło

jej tro pem i za trzy ma -

ło się przed drzwia mi.

W cza sie prze trzą sa -

nia miesz ka nia (łącz -

nie z ze rwa niem

pod łóg) mi li cjan ci zna leź li drut. Po cho dził z ko pal ni „Mor ti mer”

(póź niej „Czer wo ne Za głę bie”), w któ rej ko bie ta pra co wa ła i słu żył

jej do su sze nia bie li zny, ale był po dob ny do za sto so wa ne go w kon -

struk cji bom by. Do dat ko wym pe chem Ro kic kiej był fakt, że jej

krew ny, Zbi gniew Szym czyk, zo stał w 1952 r. ska za ny na 12 lat wię -

zie nia za przy na leż ność do nie pod le gło ścio wej or ga ni za cji mło dzie -

żo wej (zwol nio ny na mo cy amne stii), a je go oj ciec – żoł nierz

Pol skich Sił Zbroj nych – nie wró cił do Pol ski po 1945 r. Choć szu -

ka no ko goś, kto umiał skon stru ować pro fe sjo nal ną bom bę i oczy wi -

ste by ło, że Ro kic ka to nie ta oso ba, ją i Szym czy ka aresz to wa no.

Za kra ty tra fił tak że oj ciec ko bie ty – Sta ni sław Ro kic ki, któ ry... przy -

go to wy wał de ko ra cje na tra sie prze jaz du.

Uzna no, że ca ła trój ka na le ża ła do nie le gal nej or ga ni za cji. Mi mo

wie lo go dzin nych prze słu chań, psy chicz ne go znę ca nia się i po le wa nia

lo do wa tą wo dą, żad ne nie przy zna ło się do za rzu ca nej im pró by oba -

le nia ustro ju. Ro kic ka roz po czę ła gło dów kę. Bez pie ka po trzech ty -

go dniach wy pu ści ła ich na wol ność. Śledz two prze ciw ko nim

umo rzo no jed nak do pie ro w czerw cu 1960 r. Syn ko bie ty od kil ku na -

stu lat bez sku tecz nie wal czy o od szko do wa nie za znę ca nie się

nad mat ką i o uka ra nie śled czych, któ rzy się nad nią znę ca li.

WA HA NIA ZA MA CHOW CA
Dwa la ta póź niej w So snow cu -Za gó rzu od by wa ły się cen tral ne ob -

cho dy bar bór ko we z udzia łem Wła dy sła wa Go muł ki, któ ry 4 grud -

nia 1961 r. otwie rał miej sco wą ko pal nię wę gla ka mien ne go

„Po rąb ka”. MSW od ra dza ło tę lo ka li za cję ze wzglę du na nie zła pa nie

spraw cy za ma chu z 1959 r., ale ma ło kto z wta jem ni czo nych wie rzył,

by sy tu acja mo gła się po wtó rzyć. Plan im prez i tra sy prze jaz dów po -

da ła „Try bu na Ro bot ni cza”.

Tym cza sem Sta ni sław Ja ros już cze kał. W no cy z 2 na 3 grud nia

w przy droż nym słu pie trans for ma to ro wym umie ścił ła du nek wy bu -

cho wy – me li nit z po nie miec kiej mi ny. 4 grud nia o 10.00 roz po czął

ob ser wa cję z okien swo je go miesz ka nia. Be ton, z któ re go zro bio ny

był słup, miał roz pry snąć się na odłam ki, po tę gu ją ce si łę ra że nia. Wła -

śnie dla te go Ja ros, wi dząc tłum cze ka ją cy na tra sie prze jaz du, za wa -
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hał się. Prze pu ścił au ta z de le ga cją, nie od pa la jąc bom by. Zde -

cy do wał, że zro bi to, gdy Go muł ka i Edward Gie rek, wte dy

szef gór no ślą skiej PZPR, bę dą wra cać z ko pal ni, a uli ca bę -

dzie pu sta, bo wszy scy bę dą jesz cze w „Po rąb ce” na uro czy sto -

ściach. Jak po sta no wił, tak zro bił.

Frag ment taj ne go spra woz da nia MSW: W chwi lach po prze dza ją -
cych wy buch sy tu acja naul. Kra kow skiej by ła na stę pu ją ca: sa mo cho dy de -
le ga cji par tyj no -rzą do wej wy je cha ły z te re nu ko pal ni i za trzy ma ły się
przed bu dyn kiem ad mi ni stra cyj nym ko pal ni „Po rąb ka”. In ne sa mo cho -
dy jed nak je cha ły już ul. Kra kow ską w kil ku dzie się cio me tro wych od stę -
pach iutwo rzy ła się pew ne go ro dza ju ka wal ka da sa mo cho dów. Odbra my
ko pal ni w kie run ku ul. Ar mii Czer wo nej szli pie si. Po je dyn czo, względ -
nie grup ka mi. Pierw sze gru py pie szych, wra ca jąc z uro czy sto ści, znaj do -
wa ły się w oko li cach miej sca, gdzie na stą pił wy buch (...) Za ma cho wiec
wi dząc ja dą ce od stro ny ko pal ni po jaz dy, uru cho mił urzą dze nie za pło no -
we. Za pierw szym ra zem urzą dze nie nie za dzia ła ło i wy buch nie na stą -
pił. Za ma cho wiec po wtó rzył czyn ność i wów czas ma te riał wy bu cho wy
od pa lił.

DWA BŁĘ DY
Wy buch na stą pił oko ło 12.06, gdy ko lum na zrów na ła się z bu -

dyn kiem na ul. Kra kow skiej 47. Eks plo zja ra ni ła 13-let nią

dziew czyn kę, któ ra prze by wa ła w miesz ka niu w tym bu dyn -

ku, i wra ca ją ce go z uro czy sto ści gór ni ka. Go muł ka i Gie rek

nie zo sta li na wet dra śnię ci, bo by li jesz cze na ter nie ko pal ni.

Ja ros wziął bo wiem „śle pą” ko lum nę za au ta de le ga cji.

Z ra por tu MSW: Wy buch bom by spo wo do wał prze bi cie ka ro -
se rii, pęk nię cie opo ny oraz roz bi cie szyb, jed nak kie row ca wy szedł
bez szwan ku.

Ko lej ny za mach na naj wyż sze wła dze w cią gu dwóch lat,

nie mal w tym sa mym miej scu – to był po li czek dla MO i SB.

Gen. Szlach cic wspo mi nał: Po przy jeź dzie do Ka to wic zda łem
re la cję Go muł ce. Wy słu chał, za sę pił się i po wie dział: Wi docz nie
nie po tra fi cie za bez pie czyć mo je go po by tu.

Te ren wo kół miej sca wy bu chu zo stał od ra zu oto czo ny ścią -

gnię ty mi po śpiesz nie zo mow ca mi i żoł nie rza mi KBW. Na -

stęp ne go dnia prze szu ka no go do kład nie, od naj du jąc m.in.

frag men ty prze wo du, któ rym zo stał od pa lo ny ła du nek wy bu cho wy,

w tym je den ze śla da mi cię cia. Śledz two pod kryp to ni mem „An te -

na” po pro wa dzo no rów nie żwa wo, jak przed dwo ma la ty, a przy tym

w bar dziej sen sow ny spo sób. Skon cen tro wa no się na kwe stiach tech -

nicz nych. Wyty po wa no naj pierw 500, a póź niej 71 osób, wśród któ -

rych zna lazł się Ja ros.

20 grud nia mi li cja jed no cze śnie we szła do miesz kań wszyst kich

z nich, do ko nu jąc szcze gó ło wych re wi zji. U Ja ro sa na tra fio no na ma -

te ria ły wy bu cho we, na rzę dzia elek tro tech nicz ne i co naj waż niej sze

na cę gi, któ re – jak wy ka za ła póź niej sza eks per ty za – pa so wa ły do śla -

dów cię cia na zna le zio nym prze wo dzie. 

Do dat ko wym do wo dem by ło mi mo wol ne przy zna nie się za ma -

chow ca. 7 stycz nia 1962 r. opo wie dział o wszyst kim to wa rzy szo wi

z ce li – pod sta wio ne mu agen to wi SB o kryp to ni mie „11”, któ ry umie -

jęt ny mi roz mo wa mi o bo ha te rach dzia ła ją cych z otwar tą przy łbi cą,

pol skich i ro syj skich za ma chow cach na ca rów, na kło nił Ja ro sa

do zwie rzeń. Za re je stro wał je pod słuch za in sta lo wa ny w ce li.

WOJ NA IDE OW CA SA MO UKA
Sta ni sław Ja ros nie ukoń czył żad nych szkół; miał smy kał kę do ro bót

elek tro tech nicz nych i cza sa mi pra co wał do ryw czo w ko pal ni, a cza -

sa mi utrzy my wał się z usług dla zna jo mych i osób, któ rym zo stał po -

le co ny. Miesz kał z mat ką.

Swo je po stę po wa nie tłu ma czył w śledz twie ja ko ma ni fe sta cję po -

li tycz ną. Przy znał się rów nież, że w 1948 r. pró bo wał wy nieść z So -

sno wiec kiej Fa bry ki Ko tłów 100 na bo jów i czę ści do bro ni pal nej,

a w la tach 1949–1953 za po mo cą amo ni tu ukra dzio ne go z ko pal ni

wy sa dził: skrzyn kę po łą czeń te le fo nicz nych i se ma fo ro wych w

Dą bro wie Gór ni czej, ko par kę w ko pal ni „Ka zi mierz”, słup wy so kie -

go na pię cia w ko pal ni im. M. Bucz ka oraz trans for ma tor w ko pal ni

„Sta lin” – w dniu śmier ci ge ne ra lis si mu sa.

Prze wód są do wy trwa ją cy od 9 do 25 ma ja 1962 r., po dob nie jak

wcze śniej sze śledz two, zo stał cał ko wi cie utaj nio ny. Wy rok za padł do -

pie ro 1 stycz nia 1963 r. Mógł być tyl ko je den – ka ra śmier ci. Ra da Pań -

stwa nie sko rzy sta ła z pra wa ła ski. Wy rok wy ko na no 5 stycz nia 1963 r.

– rów no dwa ty go dnie przed 31. uro dzi na mi za ma chow ca.

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor, IPN Ka to wi ce

Źró dła:

Dziu ba Adam, Do no sem i pał ką. Z dzia łań Służ by Bez pie czeń stwa na Gór nym
Ślą sku i w Za głę biu Dą brow skim w la tach 1956–1980, IPN Ka to wi ce, 2008 r.;

Kuź nik Gra ży na, Ter ro ry sta mógł zmie nić lo sy świa ta, „Pol ska Dzien ni k Za chod -

ni”, VII 2009 r.;

Soł ty siak Grze gorz (we współ pra cy z re dak cją pi sma „Kar ta”), Za bić Go muł kę,

Ar chi wum Pol skie go Ra dia;

Płu żań ski Ta de usz M., Mie li za bić Chrusz czo wa i Go muł kę, por tal in ter ne to wy

„An ty so cja li stycz ne Ma zow sze”.

Próżno by szukać w ówczesnej prasie najmniejszej choćby wzmianki
o zamachu. Było radośnie
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Zanim zacznie Pani pisać książkę, poświęca mnóstwo
czasu na dokumentację, łącznie z przejściem tras,
po których później będą się poruszali Pani
bohaterowie. Po co aż taka drobiazgowość, nie
wystarczy dać się ponieść pisarskiej fantazji? 

– Nie wie rzę w pi sa nie opar te na cał ko wi tym

zmy śle niu, przy naj mniej ja tak nie po tra fię pi sać.

Je stem bar dzo ra cjo nal ną oso bą, więc mu szę naj -

pierw wszyst ko spraw dzić, po znać miej sca, w któ -

rych umiesz czę bo ha te rów i wy da rze nia. Czy tam

też ak ta są do we i bio rę z nich róż ne hi sto rie, bo ni -

gdy nie wiem, co i w ja kim mo men cie mi się przy -

da. Uwiel biam do ku men ta cję, bo dzię ki niej

po zna ję in ne świa ty.

Pew ne ele men ty opi sy wa nych prze ze mnie hi sto -

rii wy nik nę ły z kon kret nych miejsc, któ re po zna -

łam: bo ha te rem mo ich kry mi na łów jest po li cyj ny

pro fi ler, a dla nie go miej sce zbrod ni jest bar dzo

waż ne, więc nie mo gę ot tak so bie te go wy my ślać.

Dla te go miej sca bio rę z rze czy wi sto ści, ale sa mą fa -

bu łę wy my ślam. Po za tym przez 12 lat by łam dzien -

ni kar ką, więc na dal ko rzy stam z warsz ta tu

dzien ni kar skie go – w su mie ro bię to sa mo, ale mam

więk szą swo bo dę w two rze niu. I nie mu szę au to ry -

zo wać ni czy ich wy po wie dzi, bo fa bu ła mi na to po -

zwa la.

Pi sa nie po rów na ła bym do bu do wy do mu: fun da -

ment jest praw dzi wy, ale resz ta za le ży od fan ta zji

bu du ją ce go. Nie opi su ję ni gdy w po wie ściach wy -

da rzeń w ska li je den do jed ne go, bo uwa żam, że ro -

lą pi sa rza jest prze twa rza nie świa ta. Wpraw dzie moi

bo ha te ro wie to po sta cie fik cyj ne, ale pi szą do mnie

czy tel ni cy, któ rzy od na leź li w nich sie bie: twier dzą,

że to wła śnie ich opi sa łam z naj mniej szy mi szcze gó -

ła mi, a ja od bie ram to ja ko kom ple ment.

Dlaczego profiler jest bohaterem Pani powieści
i dlaczego to mężczyzna, a nie kobieta?

– Za sła niam się nim, bo gdy bym bo ha ter ką uczy -

ni ła ko bie tę, na rzu ca ło by się od ra zu sko ja rze nie ze

mną, czy li au tor ką. Chcę, że by mój bo ha ter był wia -

ry god ny: kie dy w 2006 r. pi sa łam Spra wę Ni ny
Frank, czy li pierw szą po wieść o Hu ber cie Mey erze,

o pro fi lo wa niu w Pol sce do pie ro za czy na ło się mó -

wić. Po zna łam wte dy jed ne go z pierw szych po li cyj -

nych pro fi le rów, pod insp. Bog da na La cha

z ko men dy wo je wódz kiej w Ka to wi cach i to on był

pier wo wzo rem mo jej po sta ci. Ale Mey era i La cha

łą czy tyl ko za wód, to zu peł nie in ne ty py osób – gdy -

bym opi sa ła Bog da na, to by ła by strasz nie nud na po -

wieść, ale nie dla te go, że on sam jest nud ny, tyl ko

że ma bar dzo upo rząd ko wa ne ży cie. Fa bu ła lu bi kło -

po ty, więc Mey ero wi wciąż rzu cam kło dy pod no gi.

Ko bie ta na to miast wpro wa dza ele ment emo cjo nal -

ny, więc pro ściej pro wa dzić mę skie go bo ha te ra, bo

je mu ła twiej przy cho dzi kląć czy ko muś przy ło żyć.

Sam Bog dan bo ry kał się z łat ką, jak ja to na zy -

wam, psy cho la ski, czy li po li cyj ne go psy cho lo ga,

któ ry zaj mu je się po mo cą po szko do wa nym, prze ra -

bia z ni mi trau mę.

We Florystce, najnowszej Pani powieści, u boku
Meyera pojawia się jednak kobieta, w dodatku
psycholożka, która bardzo chce zostać profilerką
i nauczyć się od swojego guru jak najwięcej.

– Tak, wpro wa dzi łam mu po ma gier kę, ale ra zem

z nią po ja wi ły się ty po wo dam skie pro ble my, czy li

głów nie kło pot z ak cep ta cją przez po li cjan tów, któ -

rzy mu szą z nią współ pra co wać. Prze cież w wy dzia -

łach kry mi nal nych w więk szo ści pra cu ją męż czyź ni,

a nie ko bie ty. Jed nak nie wy klu czam, że w pew nym

mo men cie ta bo ha ter ka bę dzie do mi nu ją ca. 

Hubert Meyer to nie jedyny literacki profiler – jest
jeszcze Rudolf Heinz u Mariusza Czubaja, i też
pochodzi z Katowic jak Pani bohater…

– Bar dzo się z Ma riu szem lu bi my, ale kie dy do -

sta łam je go pierw szą książ kę, to po pro stu by łam

wście kła, bo pier wo wzo rem obu po sta ci jest ten

sam ży wy czło wiek i po czu łam się tak, jak by mi

ukra dzio no mo je go bo ha te ra… Ale z cza sem prze -

sta ło mi to prze szka dzać, bo to są zu peł nie in ne

po sta cie i ina czej na pi sa ne książ ki. Zresz tą Ma -
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Fa bu ła lu bi kło po ty
Roz mo wa 
z Ka ta rzy ną Bon dą
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Za pach
stra chu
Frag ment po wie ści kry mi nal nej Ka ta rzy ny Bon dy 
Flo ryst ka

Więk szość pol skich ko mend wy glą da po dob nie. Nie do in we sto wa ne

bu dyn ki, biur ka ze sklej ki, me ta lo we po piel nicz ki na słup kach pod ta -

blicz ka mi „za kaz pa le nia”, ko ry ta rze upstrzo ne ogło sze nia mi o po szu ki -

wa nych spraw cach prze stępstw. Bu dy nek bia ło stoc kiej ko men dy

wo je wódz kiej do nich się jed nak nie za li czał. Był jed nym z nie licz nych

wy jąt ko wo pięk nych mo nu men tal nych za byt ków, gdzie mia ło szczę ście

pra co wać pół ty sią ca funk cjo na riu szy. Wej ście po prze dzo ne rzę dem scho -

dów z fi la ra mi. Prze szklo ne drzwi jak by żyw cem wy ję te z ame ry kań skie -

go se ria lu. Czy sto, ele ganc ko i pu sto. Na wet w po cze kal ni nie kłę bił się

tłum in te re san tów, choć, jak za uwa żył Mey er, dziś był dzień wi zyt u sa -

mych sze fów ko men dy. Wiel kie okna z wy ku sza mi, wy so kie stro py, ścia -

ny w ko lo rze chłod ne go błę ki tu wzma ga ły jesz cze wra że nie, że to

praw dzi wa twier dza. Nie daw no od no wio no ele wa cję i do pie ro te raz wi -

dać by ło, w jak wspa nia łej bu dow li przy szło pra co wać bia ło stoc kim funk -

cjo na riu szom. Jed nak sła wa te go miej sca nie by ła naj lep sza. Mó wio no

o nim „ka za ma ty”. W cza sach PRL-u pod zie mia skry wa ły wie le nie wy -

ja śnio nych spraw, od by ło się tu wie le nie do koń czo nych prze słu chań z po -

wo du na głej śmier ci po dej rza ne go czy za gi nięć. Do tej po ry dla wie lu

miesz kań ców mia sta „ka za ma ty” ozna cza ły ma łe szan se na po wrót do ży -

wych, choć by i w prze no śni. Dla Mey era nie by ła to no wi na. Nie mal każ -

da ko men da wo je wódz ka, w któ rej es be cy tre no wa li po dej rza nych, mia ła

ta ką sła wę w swo im mie ście.

Prze szli przez bram ki chi po we. Da lej by ło już bar dziej przy jaź nie. Me -

na że ria ludz kich oso bo wo ści, któ re tu taj bez błęd nie znaj do wa ły swo je

miej sce, ni czym fisz ki ukła da ne w szu flad kach przez pe dan tycz ne go

księ go we go, by ła ta ka sa ma jak wszę dzie. Pierw szy typ to pra cow ni cy:

szyb ko ma sze ru ją cy, pew ni sie bie, pę dzą cy do swo ich spraw z pli kiem

do ku men tów w rę kach. Dru gim ty pem by li jed no- lub kil ku ra zo wi przy -

by sze. Zwy kle smut ni, cza sem nie co wy stra sze ni, sie dzą cy na krze seł -

kach z do wo da mi oso bi sty mi i zgnie cio ny mi we zwa nia mi w rę kach,

po grą że ni we wła snych my ślach, w ocze ki wa niu na prze słu cha nie. Wresz -

cie sta li by wal cy: wście kłe „pit bul le” na doł kach po li cyj nych lub nie -

szczę śni cy z po czu ciem krzyw dy, pro wa dze ni w eskor cie męż czyzn

w za cia snych T-shir tach i bo jo wych spodniach. Na de ser roz e mo cjo no -

wa na ha ła stra awan tur ni ków, stło czo na przy la dzie re cep cji. 

Ten ko laż ludz kich krzywd spra wiał, że nie tyl ko wy gląd pol skich ko -

mend był po dob ny, ale też i za pach. Że la zi sty, wy traw ny, cza sem dusz -

ny. Trud ny do okre śle nia, ale zo sta ją cy w czło wie ku, je śli choć raz miał

oka zję być tu taj w swo jej spra wie. Ktoś po wi nien kie dyś zba dać, ja ki za -

pach ma strach. Prze cież na wet wa rio graf ma czuj nik ba da ją cy po tli wość

i na pię cie skó ry pod czas prze słu cha nia. Mey er był by w sta nie po sta wić

dwie set ki za to, że prób ki osmo lo gicz ne by ły by iden tycz ne. A mo że ta -

kie eks per ty zy już po wsta wa ły? Hu bert już nie mógł go po czuć, ale kie -

dy wcho dził z Do ma nem do ko men dy, miał wra że nie, że przy po mi na ten

nie po wta rzal ny za pach. Czyż by po byt w le sie uru cho mił coś w je go
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riusz na pi sał mi blur ba (re ko men da cję –

AW) na okład kę Flo ryst ki, więc, jak wi -

dać, nie ma mię dzy na mi ry wa li za cji.

Pro fi ler ja ko bo ha ter jest bar dzo no śny,

a w mo im przy pad ku to do dat ko wo za sło -

na dym na, bo każ da książ ka o Mey erze tak

wła ści wie jest o czymś in nym. W mo ich

po wie ściach nie cho dzi mi o sa mo po li cyj -

ne śledz two – ono jest tyl ko przy czyn kiem

do snu cia opo wie ści. Nie in te re su ją mnie

kla sycz ne kry mi na ły z sa mą za gad ką, cie -

ka wi mnie tło psy cho lo gicz ne i re la cje

mię dzy po sta cia mi, dla te go mo je książ ki

są ta kie gru be… Wy da rze nia, któ re opi su -

ję, nie mu szą być praw dzi we, ale praw do -

po dob ne – sa ma szu kam w książ kach

prze żyć, więc wła śnie prze ży cia chcę za -

ofe ro wać czy tel ni kom.

W marcu odbędzie się festiwal kryminału
Kryminalna Piła, na który została Pani
zaproszona jako jeden z gości – jaka będzie
tam Pani rola?

– W Pol sce kry mi nał na dal jest uwa ża ny

za pod li te ra tu rę i oprócz Mię dzy na ro do -

we go Fe sti wa lu Kry mi na łu we Wro cła wiu

tak wła ści wie nie dzie je się nic, więc tym

bar dziej war to wes przeć Pi łę, któ ra wy szła

z ta ką ini cja ty wą. Ma ją tam być m.in.

warsz ta ty pi sar skie – no bo jak moż na pi -

sać kry mi na ły, nie zna jąc tej ma te rii? Nie

wie rzę w pi sa nie opar te tyl ko na in for ma -

cjach z in ter ne tu.

Dzię ku ję za roz mo wę. 

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. ZOR KA PRO JEKT

Ka ta rzy na Bon da (ur. 1977 r.) – dzien ni -
kar ka, sce na rzyst ka i pi sar ka, pra co wa -
ła m.in. w Su per Expres sie, New swe eku,
Wprost i TVP. Wy kła da w war szaw skiej
szko le kre atyw ne go pi sa nia Pa sja Pi sa -
nia i jest eks per tem ka na łu do ku men tal -
ne go Cri me&In ve sti ga tion Ne twork.
Na cykl jej po wie ści kry mi nal nych o po -
li cyj nym pro fi le rze Hu ber cie Mey erze
skła da ją się: Spra wa Ni ny Frank (2007 r.,
prze druk frag men tu za mie ści li śmy
w ma ju 2008 r.), Tyl ko mar twi nie kła mią
(2010 r.) i Flo ryst ka (2012 r.). Ka ta rzy na
Bon da jest też au tor ką dwóch ksią żek
do ku men tal nych – Pol skie mor der czy -
nie (2008 r., w tym ro ku uka że się
wzno wie nie) i Zbrod nia nie do sko na ła
(2009 r.), któ rą na pi sa ła ra zem z pod -
insp. Bog da nem La chem.

t
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mózgu? Je go zmysł wę chu zo stał bez pow rot nie uszko dzo ny. To mu sia ła być

pa mięć emo cjo nal na, a prze bły ski to je dy nie wspo mnie nia. To dla te go, że

daw no nie pra co wał.

Co rusz ki wał gło wą na po wi ta nie zna jo mym i nie zna jo mym. Tak jak się

spo dzie wał, je go przy jazd wzbu dził wiel kie po ru sze nie wśród po li cyj nej bra -

ci. Jed ni in ter pre to wa li go ja ko wiel ki po wrót pro fi le ra do fir my. Ale by ło

też wie lu scep ty ków. Oba wia li się, czy w ko men dzie nie szy ku ją się ja kieś

zmia ny. Ktoś mu siał pod jąć waż ną de cy zję, by psy cho log ze ska zą za wi tał

wła śnie do nich. Nie by ło bo wiem oso by, któ ra nie sły sza ła by o słyn nym

pro fi le rze oraz je go uciecz ce w ma zur ską głu szę po me dial nej po mył ce. Co

rusz więc ktoś pod cho dził, przed sta wiał się, wi tał lub tyl ko sta wał z bo ku,

by obej rzeć go so bie z bli ska. Mey er czuł się jak tre so wa na mał pa na cyr ko -

wej are nie. Kie dyś, przy zna wał to z nie chę cią, bar dzo lu bił ten szum wo kół

sie bie. Sam nie miał po ję cia, jak po wstał mit wo kół je go oso by, któ re mu tyl -

ko z próż no ści za prze czał w wy wia dach. Był skrom ny z na tu ry i ni gdy nie

wy chwa lał sam sie bie bez po wo du. Sta rał się za wsze scho wać za pro wa dzo -

nym śledz twem. Być trans pa rent nym ja ko czło wiek, wni kli wym ja ko psy -

cho log. Spra wy, przy któ rych pra co wał, by ły jed nak zwy kle bar dzo waż ne

za rów no dla po szko do wa nych, jak i pro wa dzą cych do cho dze nie. Kie dy oka -

zy wa ło się, że za gad kę uda ło się roz wi kłać dzię ki psy cho lo gii, na plan pierw -

szy za wsze wy su wa ło się je go na zwi sko. Mey er ozna cza ło so lid ną mar kę.

Do cza su. Hu bert nie chciał te raz my śleć o po peł nio nym błę dzie, jed nak był

on ni czym za dra w oku. O swo jej pra cy mó wił oględ nie, by ni ko go nie ura -

zić. Nie wcho dził w szcze gó ły, od sy łał do swo ich sze fów, któ rzy pod ję li de -

cy zję o od rzu ce niu pro fi lu. Wie dział jed no cze śnie, że ho nor moż na od zy skać

tyl ko w miej scu, gdzie się go stra ci ło. Pro po zy cja Do ma na by ła ogrom ną

szan są. Bar dzo mu też schle bia ło, że ma wo kół sie bie świ tę słu cha czy. Pra -

wie wszy scy kle pa li go po ple cach, do da jąc mu otu chy, lub wer bal nie wy ra -

ża li swój za chwyt. Z te go po wo du dro ga od wej ścia do ko men dy do wspię cia

się na gó rę do po ko ju Do ma na za ję ła im tro chę dłu żej niż po win na. Od daw -

na jed nak Mey er nie czuł się tak nie pew nie. Do man naj wy raź niej nie miał

nic prze ciw tłu mo wi po chleb ców, któ ry za je go spra wą oto czył pro fi le ra, bo

szedł dum ny jak paw. Nie krył też swo ich ocze ki wań, że dzię ki współ pra cy

z Mey erem spra wa za gi nię cia dziec ka zo sta nie wkrót ce wy ja śnio na.

Przed wej ściem do po ko ju 232, w któ rym na co dzień urzę do wał Do man,

sta ła grup ka męż czyzn. Nie wy glą da li jak po li cjan ci. Mey er do my ślił się, że

to lu dzie z kry mi nal ne go. Na wi dok go ścia roz stą pi li się i bły ska wicz nie od -

su nę li pod ścia nę, za cho wu jąc uprzej my dy stans. Tyl ko je den z nich, naj star -

szy, z da le ka wzbu dza ją cy re spekt, stał wciąż na środ ku ko ry ta rza. Mey er

od gadł, że to na czel nik wy dzia łu kry mi nal ne go, któ ry z pew no ścią nie przy -

pad ko wo tę dy prze cho dził i cze kał wła śnie na nie go. Hu bert od ru cho wo

zer k nął na ze ga rek. Do prze słu cha nia ko bie ty, któ rą miał wziąć na warsz tat,

zo sta ło czter dzie ści pięć mi nut. Nie wie le, zwa żyw szy, że chciał przej rzeć

ma te riał zgro ma dzo ny w ak tach, któ rych Do man nie mógł wy no sić z ko -

men dy. Zresz tą na wet gdy by mógł na giąć prze pi sy, nie miał pew no ści, czy

Mey er zgo dzi się wejść do spra wy. Wcze śniej by ło wie le prób zwer bo wa nia

go po za ka to wic ką jed nost ką. Za wsze od ma wiał. To dla te go Do man przy je -

chał do nie go oso bi ście. Zna li się, wie dział, że tak ła twiej bę dzie prze ko nać

Mey era. Kie dy po wie dział, że ofia rą jest dziec ko, nie mu siał go zbyt dłu go

na ma wiać. Pro fi ler po sta wił tyl ko je den wa ru nek. Do sta nie wszyst kie ma -

te ria ły do ana li zy. Po zwo lą mu uczest ni czyć w śledz twie, jak za daw nych

cza sów, kie dy był jesz cze po li cjan tem. Do man za pew nił, że nie bę dzie żad -

nych prze szkód we współ pra cy z de tek ty wa mi. Obie cał też swo je oso bi ste

wspar cie i ści słą współ pra cę. Kie dy Mey er z nie do wie rza niem cze kał na wy -

ja śnie nia tej prze ło mo wej de cy zji, Do man udzie lił krót kiej, kla row nej od po -

wie dzi. Na czel nik po rę czył za nie go wła sną gło wą u ko men dan ta

wo je wódz kie go. To osta tecz nie przy pie czę to wa ło zgo dę pro fi le ra.

Mey er przy glą dał się te raz tej gło wie, któ ra pierw sza za ry zy ko wa ła swo -

ją opi nię w śro do wi sku, bo był pe wien, że je go wej ście do spra wy ja ko nie -

za leż ne go eks per ta za raz roz nie sie się po po li cyj nej wio sce o na zwie Pol ska.

Skło nił się z sza cun kiem po li cjan to wi, w któ re go czar nych jak wę gle oczach

cza iła się skry wa na po dejrz li wość – skrzy wie nie za wo do we nie mal każ de go

wie lo let nie go pra cow ni ka tej fir my. Mey er już na pierw szy rzut oka spo -

strzegł, że ten fa cet nie jest urzęd ni kiem na sta wio nym na wy ni ki, ja kich

wie lu by ło w pol skich ko men dach na tych sta no wi skach. Za nim ob jął za -

szczyt ną funk cję sze fa wy dzia łu i za siadł za biur kiem, nie jed ną spra wę mu -

siał roz wią zać oso bi ście. Mey era dła wi ła cie ka wość, co tak na praw dę skło ni ło

te go czło wie ka do te go, by zwer bo wać do bia ło stoc kiej spra wy pro fi le ra

„z mia sta”, za któ rym na do da tek cią gnę ła się zła sła wa.

Pod in spek tor Lech Pi lec ki nie był czło wie kiem im po nu ją cej po stu ry, lecz

ema no wał si łą i pew no ścią sie bie. Czuj ne oczy prze wier ca ły czło wie ka

na wskroś. Trud no by ło z nich co kol wiek wy czy tać. Tę czów ki zle wa ły się ze

źre ni ca mi w czar ne dziu ry bez emo cji. Krót kie kru cze wło sy i sma gła ce ra

przy wo dzi ły na myśl ra czej po łu dnio we po cho dze nie. Wśród rze szy sło wiań -

skich ciem no blond wą sa czy w bia ło stoc kiej ko men dzie, ja kich po dro dze

wi tał Do man, Pi lec ki zde cy do wa nie się wy róż niał. Po za tym no sił ko zią

bród kę i okrą głe oku la ry w me ta lo wych opraw kach. Kie dyś mu siał być z nie -

go wy lu zo wa ny gość. Hu bert bez tru du wy obra ził go so bie w skó rza nej kurt -

ce i nie bie skich, wy bla kłych dżin sach lub choć by w mun du rze sztur mo wym.

To, co miał na so bie dzi siaj, zde cy do wa nie do nie go nie pa so wa ło. Za miast

ga lo we go mun du ru na czel ni ka, lnia ny, wy gnie cio ny gar ni tur, zde cy do wa nie

nie pierw szej czy sto ści. Praw do po dob nie trzy mał go w sza fie ga bi ne tu

i prze bie rał się weń do pie ro po przyj ściu do pra cy. Mu siał mieć so lid ną re -

no mę, by nie mu sieć pod po rząd ko wy wać się po li cyj nej ety kie cie.

Uści snę li so bie dło nie, wy mie ni li na zwi ska, bo wcze śniej nie mie li oka -

zji po znać się oso bi ście. Mey er z nie cier pli wo ścią cze kał na pierw sze sło wa

Pi lec kie go. Ten jed nak mil czał. Zmie rzył go wzro kiem od stóp do głów,

po czym wska zał są sied nie drzwi. We szli do ma łe go po miesz cze nia. Do man

z ko le ga mi po zo stał na ko ry ta rzu. Je dy ne, na co Mey er zwró cił uwa gę, kie -

dy drzwi się za ni mi za trza snę ły, to wzo rzy sty, weł nia ny dy wan w kwia ty.

Ni gdy, w żad nej ko men dzie nie wi dział nic po dob ne go. Wi dać na wscho dzie

Pol ski obo wią zy wa ły ta kie zwy cza je. Mey er nie wszedł na dy wan, bo jąc się

go za bru dzić. Stał przed koń ców ką frędz li i cze kał na pierw sze sło wa na -

czel ni ka.

Pi lec ki wy jął pacz kę dun hil li i po czę sto wał Hu ber ta. Ten wziął jed ne go,

gniótł go dłu go w pal cach, by zy skać na cza sie, i już miał się ode zwać, kie -

dy pod in spek tor ode zwał się chra pli wym szep tem.

– Po cho dzę z lud no ści na pły wo wej. Ro mo wie, sły szał pan? – za wie sił głos

i wpa try wał się w oczy pro fi le ro wi. Ale wca le nie li czył na od po wiedź, bo 

za raz kon ty nu ował: – Cy ga nie brzmi mniej dum nie, ale to to sa mo. Ma my

du że ro dzi ny. Roz sia ne po świe cie. Kie dy coś się dzie je, po ma ga my so bie.

W pew nym sen sie je stem z nią spo krew nio ny. Pan ro zu mie?

Mey er za nie mó wił. Za sta na wiał się, dla cze go Do man nie po dał mu tak

waż nej in for ma cji. W jed nej chwi li jed nak po jął, dla cze go do pusz cza li go

do spra wy, choć nie był już po li cjan tem. Pod ję cie ry zy ka wy ni ka ło z oso bi -

ste go in te re su sze fa wy dzia łu kry mi nal ne go jed nost ki.

– Ufam pa nu – do dał tym cza sem Pi lec ki. – Prze ko na łem ko men dan ta

i po rę czy łem za pa na. Wie rzę, że nie za wie dzie pan mo je go za ufa nia.

– Dzię ku ję, pod in spek to rze – po wie dział Mey er i da lej trwał w ocze ki -

wa niu.

– Chcę być na bie żą co in for mo wa ny o wszyst kim, co pan usta li. Żad nych

wła snych tro pów, ra por ty co wie czór na mo je biur ko. Nie ocze ku ję, by coś

pan pi sał. Pre fe ru ję kon takt te le fo nicz ny. – Po dał mu wi zy tów kę, na któ rej

za no to wał swój pry wat ny nu mer te le fo nu. Nu mer służ bo wej ko mór ki wid -

niał na wy dru ko wa nej czę ści kar tecz ki.

– Do man wy da pa nu służ bo wy te le fon. Tyl ko z nie go pro szę się ze mną

kon tak to wać – do dał.

Mey er zro zu miał, że miał to być do dat ko wy do wód za ufa nia. Scho wał

kart kę do kie sze ni. (…)

Ka ta rzy na Bon da: Flo ryst ka. Vi de ograf, Cho rzów 2012,
s. 616

Skró ty po cho dzą od re dak cji.
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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 – mu zy ka do bra do cho dze nia, 4 – ło bu ziak, psot nik, 8 – roz gry wa ne w strze la niu
do ce lu, pły wac kie itd., 11 – do brze, gdy nie bu do wa ne na lo dzie, 14 – peł na ciu chów, 15 – na uka
o tym, jak zbu do wa ne jest zda nie, 17 – pie szy dwu oso bo wy w re wi rze, 18 – oto czo ny tłu mem fa -
nek, 19 – stra ci ła mę ża, 21 – Ma rek w Pa ry żu, 22 – wod na – się skra pla, 23 – wy kry wa ta jem ni ce
in nych, 27 – ba gien ny las nad Ama zon ką, 29 – w sa lo nie gry wa ny na czte ry rę ce, 30 – służ bo wa
po li cjan ta oka zy wa na, 31 – nie wie rzy w szcze rość i szla chet ność, 33 – sla lo mu – wie dzie mię dzy
tycz ka mi, 37 – zwy kle – oso bo we, 39 – ludz ki za miesz ku je Zie mię, 40 – po je dyn cza sztu ka,
41 – szczyt ne re ali zo wa ne, 42 – da je my je gnie wo wi, cier pie niu, za zdro ści, 43 – one już nie pra cu -
ją, 44 – N w po wie trzu.
Pio no wo: 1 – zwo je w czasz ce, 2 – część ro we ru, 3 – roz po zna nie te re nu, 5 – Ju sty ny ulu bio ny
– kla sycz ny, 6 – ro dzaj dmu cha wy, 7 – gru pa wysp na Pa cy fi ku (Po li ne zja), 8 – to, co na po tem,
9 – pro ces w hu cie, 10 – on i ona, 12 – se kret ne spo so by, taj ni ki, 13 – imć pan An drzej, po ślu bił
Bil le wi czów nę, 16 – żół ta wy ka mień szla chet ny, 20 – w daw nym woj sku: żoł nierz lek kiej jaz dy,
22 – stu diu ją w Szczyt nie, 24 – cha os, roz gar diasz, 25 – świet na do wy cie ra nia szyb, 26 – da wa na
kum plo wi na zgo dę, 28 – nie zbęd ny do szu so wa nia, 29 – czę sto do ko ny wa ne z uży ciem ło mu,
32 – fry zu ra jak In dia nin, 34 – sil ne uczu cie za do wo le nia, 35 – otu la szy ję, 36 – w pił ce ręcz nej, noż -
nej: wzno wie nie gry po au cie, 38 – … Man kie wi czów na.
Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać hasło, które tworzą litery w kratkach oznaczonych 
w prawym dolnym rogu cyframi od 1 do 32:

Że by dzia ła nie mia ło sens, jesz cze i to: 

(.......................................)   (...............................................)   (......................................................)
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   32

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 18 lutego 2013 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, którzy
na de ślą pra wi dło we roz wią za nia, roz lo su je my na gro dy: książki Wydawnictwa Videograf.
Nadesłanie przez Czytelnika rozwiązania oznacza, że wyraża on zgodę na publikację swojego imienia
i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w razie wygranej. Pełny regulamin do wglądu w redakcji.
Rozwiązanie krzyżówki nr 1:
„Naj waż niej szy w dzia ła niu jest po czą tek”. Nagrodę, książki Wydawnictwa Literackiego wylosowali:
Kamila Boguś z Warszawy, Łukasz Dutkowiak z Milicza, Grzegorz Zieliński z Czarnego Boru.

KRZYŻÓWKA NR 2
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zdj. Paweł Ostaszewski (2), KWP we Wrocławiu, KMP w Poznaniu, KWP w Gdańsku i dzięki uprzejmości Andrzeja Kuczyńskiego

W Gdańsku
wszyscy

chcieli
fotografować

się 
z

kwestującymi
policjantami 

Podczas turnieju
piłki nożnej 

w Karczewie
komendant główny

nadinsp. Marek
Działoszyński

przekazał na aukcję
gadżety z KGP.

Wylicytowała je
„tajemnicza

nieznajoma” wraz ze
swoim tatą

„IV Złote Serduszko Policyjne” 
z Poznania zostało zlicytowane 
za 13 tys. zł

Zastępca komendanta głównego 
insp. Arkadiusz Letkiewicz za perkusją 
podczas koncertu Huntera przed PKiN w Warszawie

Kom. Lupo pomagał kwestować
we Wrocławiu

02.02:Layout 6  1/23/13  11:35 AM  Page 51



010203 
04050607 
08 
09 
10111213141516171819202122232425262728293031 W

ielkanoc

psnpwścpsnpwścpsnpwścpsnpwścp sn

p
4

11
18

25
w

5
12

19
26

ś
6

13
20

27
c

7
14

21
28

p
1

8
15

22
s

2
9

16
23

n
3

10
17

24

p
1

8
15

22
29

w
2

9
16

23
30

ś
3

10
17

24
c

4
11

18
25

p
5

12
19

26
s

6
13

20
27

n
7

14
21

28

n
luty 

n
 kw

ie
cie

ń  
n

m
a

j  

p
6

13
20

27
w

7
14

21
28

ś
1

8
15

22
29

c
2

9
16

23
30

p
3

10
17

24
31

s
4

11
18

25
n

5
12

19
26

M
arzec

zdj. Andrzej M
itura

Adres redakcji:
02-514 W

arszaw
a 12, ul. Dom

aniew
ska 36/38

tel. 22 60-161-26, fax 22 60-168-67
Łączność z czytelnikam

i:
tel. 22 60-121-87, gazeta.listy@

policja.gov.pl

w
w

w.gazeta.policja.pl

m
iesięcznik KG

P

52.02:Layout 1  1/23/13  2:14 P
M

  P
age 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF>
    /POL ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [1417.323 1417.323]
>> setpagedevice




