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4 kwietnia – Kwidzyn – inauguracja działalności programu PaT

5 kwietnia – Starogard Gdański – inauguracja działalności
programu PaT

10 kwietnia – Poznań – konferencja na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza „V Dzień Twórczej Resocjalizacji –

Diagnoza, czyli co robić, żeby działać skutecznie” 
z prezentacją programu PaT

20 kwietnia – Wyszków – II Regionalny Mazowiecki
Przystanek PaT

23 kwietnia – Warszawa-Ursynów – inauguracja działalności
dzielnicowej grupy PaT Warszawa-Ursynów

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

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 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

Zach´camy do zadeklarowania 
w swoim zeznaniu podatkowym (PIT)

1%
na rzecz fundacji.

Policjant, który mi pomógł
To już szósta edy cja kon kur su, któ ry or ga ni zu je Ogól no pol skie Po go to -

wie dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia”. Kan dy da tów do ty -

tu łu mo gą zgła szać oso by pry wat ne, or ga ni za cje spo łecz ne i in sty tu cje

in ne niż Po li cja. Zgło sze nie po win no za wie rać da ne kan dy da ta, da ne oso -

by zgła sza ją cej i peł ną na zwę in sty tu cji przez nią re pre zen to wa nej, da ne

kon tak to we oraz uza sad nie nie. Szcze gó ły do ty czą ce kon kur su oraz for -

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

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

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

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

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

31 ma ja 2013 ro ku.
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.TYLKO ŻYCIE.
Strażacy radzą
Jak zachować się podczas pożaru 
Policjanci ratują
Niedokończony spacer – funkcjonariusz z KP Warszawa-Żoliborz
uratował z pożaru trójkę młodych ludzi

.TYLKO SŁUŻBA.
Wątpliwości policjantów
Pytania i odpowiedzi – dopłaty do wypoczynku – każdy sobie?
Kryminalistyka
Pół wieku z wykrywaczem – pierwsze badania poligraficzne
w Polsce przeprowadzono w 1963 r.

.ŚWIAT.
Szkolenia w Quantico
Kadra z FBI – jest ich osiemnaścioro w całej Polsce, większość
z nich to policjanci, ale nie tylko

.HISTORIA.
Tajemnice Czarnej Wody – policyjny pasjonat historii śladami
rodziny przedwojennego komendanta posterunku
Tragedia w Magdalence – minęło 10 lat
Policyjne kalendarium – kwiecień w latach: 1923, 1973 i 1993

.PRAWO.
Orzecznictwo
Policjant to nie pracownik – Wypłacanie ekwiwalentu
za niewykorzystany czas wolny; Zwolnienie ze służby

.POLICYJNY PITAWAL.
Napad na badylarza 
Pytania bez odpowiedzi – do dziś wiadomo tylko, kto i kiedy padł
ofiarą przestępstwa

.SPORT.
Rozmaitości
Pamięci Andrzeja Struja; Bieg Piastów; Mundurowi w Lubomierzu;
Mistrzowie BJJ ze Słupska; Policjantka mistrzynią w łucznictwie;
Pływacy w Lublinie; Justyna u Schwarzeneggera; Badminton po raz
pierwszy; Sportowe zapowiedzi

.ROZRYWKA.
Kryminalna Piła
Błąd w sztuce – fragment zwycięskiego utworu w konkursie
literackim na opowiadanie kryminalne z Piłą w tle

.KRZYŻÓWKA.

.KRAJ.
Rozmaitości
Musztra, ceremoniał i kursy; Rada Doradców Strategicznych
– inauguracja; Nowy szef MSW; Krwiodawcy zostali odznaczeni;
Konkursy ogłoszone; „Razem bezpieczniej” – podsumowanie
2012 r.; Konferencja w ramach CrimeLab; Kadry – Policja

.O NAS.
Badania społeczne
W zagrożeniach bez zmian – szósta edycja Polskiego Badania
Przestępczości

.KRAJ.
Rozmaitości
Nowy regulamin KGP; Czyny przepołowione w Sejmie

.TYLKO SŁUŻBA.
Walka z przestępczością gospodarczą
PG do wzmocnienia – 4 proc. policjantów w każdym garnizonie ma
zajmować się zwalczaniem przestępczości gospodarczej
Szkolenia są niezbędne – rozmowa z naczelnikiem Wydziału dw.
z Przestępczością Gospodarczą BK KGP
Kryminalistyka
AFIS, czyli baza skromnie wykorzystywana – baza AFIS jest jak
ser: z zewnątrz otoczka, a w środku dziura
Prawo kontra DNA – średnia europejska to jeden zarejestrowany profil
na 250 obywateli danego państwa, w Polsce jeden na 1200 osób

.DYSKUSJA.
Przyszłość pionu AT
Zmienić, ale jak? – centralna jednostka antyterrorystyczna przeszła
już cztery reformy, teraz ma być następna

.TYLKO ŻYCIE.
Policja a życie rodzinne
Czy to da się pogodzić – wpływ stresu zawodowego na rodzinę
Tomasz i Paulina z południowej Polski – obydwoje są policjantami,
starają się nie przenosić spraw zawodowych do domu
Sztuka przetrwania – światy zawodowy i domowy policyjnego
małżeństwa nie zawsze są sielanką 

.O NAS.
Opieka nad dzieckiem policjantów ojców w TK
Uprawnienia rodzicielskie policjanta
Jak pomaga RPO
Rzecznik liczy na standaryzację – rozmowa z prof. Ireną Lipowicz

.TYLKO SŁUŻBA.
Kynologia
Pierwsza pomoc u psów – poradnik zdjęcie na okładce www.sxc.hu

03_04:Layout 6  3/21/13  9:54 AM  Page 3



Krwio daw cy zo sta li 
od zna cze ni

7 mar ca 2013 r. w Cen trum Kul tu ry

w Gdy ni od by ło się spo tka nie po li cyj -

nych krwio daw -

ców z oka zji 10.

rocz ni cy po wsta -

nia Po li cyj ne go

Klu bu Ho no ro -

wych Daw ców

Krwi w Gdy ni.

Gdyń ski klub

dzia ła od 2002 ro ku. W cza sie 10-let niej

dzia łal no ści ze brał po nad 2000 li trów

krwi oraz za re je stro wał bli sko 2500 po -

ten cjal nych daw ców szpi ku kost ne go. 

Za słu że ni krwio daw cy zo sta li wy róż -

nie ni od zna ka mi Ho no ro wych Daw ców

Krwi PCK, a człon kom klu bu, oso bom

wspie ra ją cym klub i przy ja cio łom zo sta -

ły wrę czo ne oko licz no ścio we me da le.

ArtK
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No wy szef MSW
25 lu te go 2013 r. no wym mi ni strem spraw we wnętrz nych zo stał

Bar tło miej Sien kie wicz. Za stą pił na tym sta no wi sku Jac ka Ci choc -

kie go, któ ry zo stał sze fem Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów oraz

Ko mi te tu Sta łe go Ra dy Mi ni strów.

Bar tło miej Sien kie wicz (ur. w 1961 r.), ab sol went UJ, był współ -

twór cą Urzę du Ochro ny Pań stwa, po tem Ośrod ka Stu diów Wschod -

nich. Pro wa dził fir mę ana li tycz ną, był do rad cą mar szał ka Sej mu

Ma cie ja Pła żyń skie go, wy kła dał na Aka de mii Obro ny Na ro do wej.

W ostat nim cza sie był człon kiem Ra dy Pro gra mo wej Pol skie go In -

sty tu tu Spraw Mię dzy na ro do wych i prze wod ni czą cym Ra dy Ośrod -

ka Stu diów Wschod nich oraz człon kiem Ra dy Cen tral ne go Ośrod ka

Szko le nia Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go.

ArtK
zdj. An drzej Mi tu ra

Musz tra, ce re mo niał
i kur sy

We szło w ży cie Za rzą dze nie nr 7 Ko -

men dan ta Głów ne go Po li cji z 1 mar ca

2013 r. w spra wie re gu la mi nu musz try

w Po li cji (Dz. Urz. KGP z 2013 roku,

poz. 18). 

W prze pi sach uwzględ nio no re gu la cje

do ty czą ce po żą da ne go wi ze run ku umun -

du ro wa ne go po li cjan ta, a tak że okre ślo no za sa dy za cho wań po li -

cjan tów w cza sie peł nie nia służ by w mun du rze przy od da wa niu

ho no rów, przed sta wia niu się i skła da niu mel dun ków. Opi sa no

tak że za sa dy po li cyj nej musz try in dy wi du al nej i ze spo ło wej, po -

stę po wa nia z fla gą pań stwo wą oraz ćwi czeń z bro nią. Wpro wa -

dzo ny do użyt ku służ bo we go re gu la min uwzględ nia w peł ni

po sta no wie nia okre ślo ne w Za rzą dze niu nr 122 Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji z 25 ma ja 2012 r. w spra wie ce re mo nia łu po li -

cyj ne go (Dz. Urz. KGP z 2012 r., poz. 27).

W kwiet niu, ma ju i czerw cu 2013 r. re ali zo wa ny bę dzie pierw -

szy etap kur su do sko na le nia z za kre su or ga ni za cji uro czy sto ści

o cha rak te rze ce re mo nial nym. Prze pro wa dzi go ze spół po li cyj -

nych tre ne rów przy wspar ciu eks per tów Pro to ko łu Dy plo ma tycz -

ne go MSZ. 

W kur sach we zmą udział przed sta wi cie le wszyst kich ko mend

wo je wódz kich Po li cji, ko men dy sto łecz nej i szkół Po li cji. W dru -

gim eta pie bę dą szko le ni przed sta wi cie le po zo sta łych jed no stek

te re no wych.

Wszel kie py ta nia do ty czą ce ce re mo nia łu, pro to ko łu i ety kie ty

urzęd ni czej moż na kie ro wać pod ad res e -ma il:

ce re mo nial@po li cja.gov.pl
mł. insp. AN NA KUŹ NIA

„Ra zem bez piecz niej” – pod su mo wa nie 2012 r.
– Ta dzia łal ność jest god na naj wyż sze go sza cun ku. Je stem dum ny, że w mo im kra ju ten

pro gram trwa, roz wi ja się i przy no si tak zna ko mi te efek ty. Je stem tak że dum ny z Po li cji, któ -

ra po tra fi ła się tak sze ro ko otwo rzyć na dzia ła nia te go pro gra mu – mó wił mi ni ster Bar tło miej

Sien kie wicz na kon fe ren cji pod su mo wu ją cej re ali za cję rzą do we go pro gra -

mu „Ra zem bez piecz niej”, któ ra od by ła się 15 mar ca 2013 r. w Mi ni ster -

stwie Spraw We wnętrz nych.

W cza sie kon fe ren cji po ka za no film, w któ rym pod su mo wa no re ali za -

cję pro gra mu „Ra zem bez piecz niej” w 2012 r. Wrę czo no też sta tu et ki li -

de ra pro gra mu „Ra zem bez piecz niej”. Jed ną z nich otrzy mał mł. insp.

Ra fał Bat kow ski, ma zo wiec ki ko men dant wo je wódz ki Po li cji – za ini cjo -

wa nie pro jek tów na rzecz bez pie czeń stwa lo kal ne go i ich re ali za cję z ma -

zo wiec ki mi spo łecz no ścia mi.

W trak cie kon fe ren cji omó wio no tak że pro gram Ko men dy Głów nej Po -

li cji „Pro fi lak ty ka a Ty”, któ re go au to rem jest insp. Grze gorz Jach, peł no -

moc nik ko men dan ta głów ne go Po li cji ds. pro mo cji bez pie czeń stwa pu blicz ne go.

– „Pro fi lak ty ka a Ty” to pro gram na ży cie bez uza leż nień, to sztan da ro wy pro gram pol -

skiej Po li cji skie ro wa ny do mło dzie ży, i w głów nej mie rze przez nią re ali zo wa ny. Bar dzo dzię -

ku je my wszyst kim, któ rzy nam i mło dzie ży po ma ga ją przy re ali za cji te go pro gra mu – mó wił

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

Pod czas kon fe ren cji w MSW ogło szo no, że te go rocz ny, VIII już „Przy sta nek PaT”, od bę -

dzie się w Ło dzi.

AR TUR KO WAL CZYK
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Uwaga Czytelnicy! Przypominamy – bieżące informacje zamieszczamy w „Aktualnościach” na www.gazeta.policja.pl

Kon fe ren cja w ra mach

„Miej sce zda rze nia” – to te mat mię dzy -

na ro do wej kon fe ren cji na uko wej, któ ra 

zo sta nie zor ga ni zo wa na pod czas II Mię -

dzy na ro do wych Tar gów Tech ni ki Kry mi -

na li stycz nej Cri me Lab. Kon fe ren cja od -

bę dzie się od 10 do 12 kwiet nia 2013 r.

w war szaw skim w Cen trum Tar go wo -

-Kon gre so wym MT Pol ska przy ul. Mar sa

56c.

Te go rocz na kon fe ren cja to dru gie spot-

ka nie prak ty ków i na ukow ców odby wa ją ce

się w ra mach Mię dzy na ro do we go Fo rum

Stan dar dy w Kry mi na li sty ce. Głów nym jej

ce lem jest in ter dy scy pli nar na współ pra ca

i wy mia na do świad czeń oraz wy ty cze nie

kie run ków dzia łań zmie rza ją cych do wy -

pra co wa nia po wszech nie obo wią zu ją cych

stan dar dów. Przed się wzię cie jest skie ro -

wa ne do prak ty ków, przed się bior ców oraz

osób pro wa dzą cych ba da nia na uko we. Or -

ga ni za to ra mi kon fe ren cji są: Cen tral ne

La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne Po li cji,

Eu ro pej ska Sieć In sty tu tów Na uk Są do -

wych – EN FSI oraz Fun da cja „Eu ro pej -

skie Cen trum Ini cja tyw w Na ukach

Są do wych” we współ pra cy z MT Tar ga mi

sp. z o.o. 

ArtK

Ra da Do rad ców Stra te gicz nych – in au gu ra cja
Ra da Do rad ców Stra te gicz nych – naj now sze gre mium do rad cze pol skiej Po li cji – po raz pierw -

szy spo tka ła się 23 lu te go br. Na zdję ciu nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski i nad insp. Krzysz tof Ga -

jew ski w to wa rzy stwie by łych sze fów Po li cji; od le wej ge ne ra ło wie w sta nie spo czyn ku: Ta de usz

Bu dzik, Le szek Lam par ski, Le szek Szre der, Jan Mich na, Je rzy Stań czyk i An to ni Ko wal czyk.

Zo sta li za po zna ni z obec ną sy tu acją for ma cji, z jej od bio rem spo łecz nym, pro ble ma mi, za -

mie rze nia mi kie row nic twa Po li cji. Przed sta wi cie le KGP opo wie dzie li o pla nach re or ga ni za cji

ko men dy głów nej i wy czer pu ją co od po wie dzie li na py ta nia by łych ko men dan tów. Dys ku to wa -

no o li kwi da cji po ste run ków, o stan da ry za cji ko mend i ko mi sa ria tów, o ścież ce ka rie ry po li cjan -

ta, ale przede wszyst kim o pla nach wy od ręb nie nia Cen tral ne go Biu ra Śled cze go z KGP. Go ście

za in te re so wa ni by li też epo ko wym wy da rze niem w Po li cji, tj. wy łą cze niem sys te mu Te mi da.

IF
zdj. An drzej Mi tu ra

Ka dry – Po li cja 
W mar cu br. Ko men dant Głów ny Po li cji po -

wo łał na sta no wi sko ko men dan ta dol no ślą -

skiej po li cji insp. Woj cie cha Oł dyń skie go,

do tych czas ko men dan ta wo je wódz kie go Po li -

cji w Byd gosz czy. Peł nie nie obo wiąz ków sze -

fa byd go skie go gar ni zo nu Po li cji po wie rzył

mł. insp. To ma szo wi Tra wiń skie mu, I za stęp -

cy ko men dan ta wo je wódz kie go w Byd gosz czy. 

Z peł nie nia obo wiąz ków dy rek to ra Biu ra

Kadr i Szko le nia KGP zo stał zwol nio ny insp.

To masz Szan kin. Ko men dant Głów ny Po li cji

mia no wał na to sta no wi sko nad kom. Paw ła

Su chan ka, do tych cza so we go dy rek to ra In sty -

tu tu Ba dań nad Prze stęp czo ścią Kry mi nal ną

i Ter ro ry zmem Wy dzia łu Bez pie czeń stwa

We wnętrz ne go Wyż szej Szko ły Po li cji

w Szczyt nie.

ArtK

Kon kur sy ogło szo ne
Trwa ją dwa kon kur sy, któ re Mi ni ster -

stwo Spraw We wnętrz nych ogło si ło

w ra mach pro gra mu stan da ry za cji ko -

mend i ko mi sa ria tów Po li cji. Pierw szy

do ty czy opra co wa nia pro jek tu mo de lu

ko mend i ko mi sa ria tów po li cji, a dru gi

ich zna ku gra ficz ne go i iden ty fi ka cji wi -

zu al nej ko mend Po li cji.

Kon kur sy są re ali zo wa ne przy współ -

pra cy z Od dzia łem War szaw skim Sto wa -

rzy sze nia Ar chi tek tów Pol skich oraz

Sto wa rzy sze niem Pro jek tan tów Form

Prze my sło wych. Roz strzy gnię cie kon -

kur su na znak gra ficz ny i iden ty fi ka cję

wi zu al ną na stą pi 15 kwiet nia 2013 r.

Zwy cięz ca kon kur su opra co wa nia pro -

jek tu mo de lu ko mend i ko mi sa ria tów

Po li cji zo sta nie ogło szo ny 18 czerw ca

2013 r. Wię cej in for ma cji moż na zna leźć

na stro nie in ter ne to wej www.mo ja ko -
men da.pl 

ArtK
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W stycz niu ubie głe go ro ku, spa ce ru jąc

w swo jej oko li cy po zmro ku, bez piecz -

nie czu ło się 80,2 proc. ba da nych.

W naj now szej, VI edy cji PBP wskaź nik ten

spadł do po zio mu z ro ku 2008 – 75,5 proc.

Wzrósł od se tek an kie to wa nych wska zu ją cych

na brak po czu cia bez pie czeń stwa z 16,7 w 2012

roku do 21 proc. obec nie.

PO CZU CIE BEZ PIE CZEŃ STWA
Po czu cie bez pie czeń stwa za le ży od wie lu czyn -

ni ków, np. do nie sień me dial nych. Wpły wa

na nie rów nież sy tu acja ma te rial na, ak tyw ność

za wo do wa, okres za miesz ka nia w obec nym

miej scu, wiek oraz płeć re spon den ta.

Naj więk sze zna cze nie ma sy tu acja ma te rial -

na – oso by okre śla ją ce swo ją sy tu ację ma te rial -

ną ja ko do brą lub prze cięt ną czu ją się

bez piecz niej niż an kie to wa ni, któ rzy ma ją pro -

ble my fi nan so we. 

Po czu cie bez pie czeń stwa za le ży rów nież

od ak tyw no ści za wo do wej. Wy ni ki ba da nia

wska zu ją, że oso by ak tyw ne za wo do wo czu ją się

bez piecz niej po zmro ku niż re spon den ci nie -

pra cu ją cy.

OCE NA SKU TECZ NO ŚCI PO LI CJI
Oce nio na zo sta ła też sku tecz ność dzia ła nia Po -

li cji w wal ce z prze stęp czo ścią w naj bliż szej

oko li cy ba da ne go. Po li cja jest sku tecz na zda -

niem 66,2 proc. an kie to wa nych i jest to po ziom

zbli żo ny do ocen z 2012 ro ku. Od se tek oce nia -

ją cych pra cę Po li cji ja ko nie sku tecz ną wzrósł

o 4,7 proc., do 23,9 proc. 

O NAS Badania społeczne POLICJA 997       kwiecień 2013 r.6

W zagrożeniach bez zmian

Te sa me ten den cje wi dać w od po wie dziach

do ty czą cych oce ny pra cy po li cjan tów peł nią -

cych służ bę w oko li cy miej sca za miesz ka nia ba -

da nych. Od se tek ocen do brych utrzy mał się

na tym sa mym po zio mie – 68 proc. Wska zań źle

oce nia ją cych pra cę jest 20,9 proc., tj. wię cej

o 4,6 niż w ostat nim ba da niu. 

Czę ściej, zda niem oby wa te li, po li cyj ne pa tro -

le są wi dy wa ne w po bli żu miej sca za miesz ka nia

an kie to wa nych. Co naj mniej kil ka ra zy w ty go -

dniu pa trol wi dzi 40,5 proc. re spon den tów, to

o 4,2 proc. wię cej niż w 2012 r. W ogó le nie wi -

du je pa tro li 4,7 proc. ba da nych (spa dek z 6

proc. przed ro kiem).

ZA GRO ŻE NIA WCIĄŻ TE SA ME
Waż nym ele men tem ba da nia jest py ta nie o za gro -

że nia, ja kich w po bli żu miej sca za miesz ka nia oby -

wa te le oba wia ją się naj bar dziej. Po dob nie jak

w ubie głym ro ku naj czę ściej wy mie nia nym za gro -

że niem są wła ma nia (35,5 proc. wska zań). Na ko -

lej nych miej scach znaj du ją się bra wu ro wo

jeż dżą cy kie row cy (27,9 proc.), na pa dy i roz bo je

(24,9), bój ki i po bi cia (23,2) oraz kra dzie że (22,5).

Nie po ko ić mo że fakt, że wśród pię ciu naj czę ściej

wy mie nia nych za gro żeń od se tek wska zań w po -

rów na niu z ostat nim ba da niem zma lał tyl ko w jed -

nym przy pad ku – na pa dów i roz bo jów. Naj bar dziej

– o 5,2 proc – wzro sła oba wa przed bój ką i po bi -

ciem (z 18 proc. w 2012 ro ku do 23,2 proc.). 

W ubie gło rocz nej edy cji ba da nia 15 proc. re -

spon den tów de kla ro wa ło, że nie oba wia się

w oko li cy ni cze go. W te go rocz nej edy cji ten od -

se tek spadł do 13,1. 

W Pol skim Ba da niu Prze stęp czo ści A.D. 2013

py ta no też o to, co w pra cy Po li cji jest dla re -

spon den tów naj istot niej sze, o za an ga żo wa nie or -

ga nów/in sty tu cji w pra cę na rzecz za pew nie nia

bez pie czeń stwa oraz o de ba ty spo łecz ne or ga ni -

zo wa ne przez Po li cję. O nich na pi sze my w na -

stęp nym nu me rze „Po li cji 997”.

Wy ni ki VI edy cji Pol skie go Ba da nia Prze stęp -

czo ści opra co wa no w Wy dzia le Ana liz Ga bi ne tu

KGP.

Pol skie Ba da nie Prze stęp czo ści jest ba da niem

re ali zo wa nym na zle ce nie Ko men dy Głów nej

Po li cji przez nie za leż ne fir my ba daw cze cy klicz -

nie od stycz nia 2007 ro ku (do tej po ry zre ali zo -

wa no sześć edy cji, ostat nią w stycz niu 2013

ro ku). Ba da nie do ty czy przede wszyst kim oce ny

pra cy po li cjan tów, sku tecz no ści Po li cji w wal ce

z prze stęp czo ścią oraz lę ku miesz kań ców Pol ski

przed prze stęp czo ścią. Jest re ali zo wa ne na pró -

bie 17 tys. Po la ków po wy żej 15. ro ku ży cia

– po 1000 re spon den tów (lo so wa pró ba

re pre zen ta tyw na) w każ dej ko men dzie wo je -

wódz kiej i Ko men dzie Sto łecz nej Po li cji.

oprac. KK

Z tegorocznej, szóstej edycji Polskiego Badania Przestępczości wynika,
że mieszkańcy Polski obawiają się od lat tych samych zagrożeń. Po raz
pierwszy od 2007 roku spadło deklarowane przez badanych poczucie
bezpieczeństwa w pobliżu ich miejsca zamieszkania. 

źródło: Polskie Badanie Przestępczości, Komenda Główna Policji, 2007–2013

Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie, spacerując w swojej okolicy po zmroku?

Biorąc wszystko pod uwagę, czy Policja w Pana(i) okolicy jest skuteczna
w walce z przestępczością?
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Nowy regulamin KGP
Prawne podstawy reorganizacji Komendy Głównej
Policji są już gotowe. 15 marca br. minister spraw
wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz podpisał
elektronicznie nowy regulamin Komendy Głównej Policji. 

Opla nach i ce lach re or ga ni za cji KGP nad insp. Ma rek Dzia ło szyń -

ski mó wił na na szych ła mach w lu tym 2013 r. Już po nad rok

te mu za po wia dał, że chce być ko men dan tem pol skiej Po li cji,

a nie „ko mi sa ria tu ko men da głów na”. No wy re gu la min ma te mu słu -

żyć. Jed nym z efek tów re or ga ni za cji ma też być od chu dze nie biur

KGP o oko ło 200 eta tów, któ re wzmoc nią Cen tral ne Biu ro Śled cze,

Ko men dę Sto łecz ną Po li cji i jed nost ki pod war szaw skie. 

Do tych czas w KGP dzia ła ło 18 biur i dwa ze spo ły. No wy re gu la min

prze wi du je ist nie nie tyl ko 12 biur. Ze spo ły – au dy tu we wnętrz ne go

i pra so wy – po zo sta ją w no wej struk tu rze ko men dy. 

No wo ścią jest Biu ro Służ by Kry mi nal nej, w skład któ re go wej -

dą Biu ro Kry mi nal ne i Biu ro Wy wia du Kry mi nal ne go oraz Kra jo we

Cen trum In for ma cji Kry mi nal nych. Zmia na ta ma na ce lu zwięk sze -

nie ro li nad zo ru nad pra cą ope ra cyj ną i ko or dy na cji po stę po wań kar -

nych, ana liz prze stęp czo ści oraz za pew nie nie ca ło do bo we go wspar cia

służ by kry mi nal nej w Po li cji.

Biu ru Spraw We wnętrz nych re gu la min przy dzie la no we za da -

nie: za po bie ga nie i wy kry wa nie nie któ rych prze stępstw po peł nia -

nych na szko dę Po li cji oraz ści ga nie ich spraw ców. 

Biu ro Pre wen cji i Ru chu Dro go we go po wsta nie z po łą cze nia

dwóch ist nie ją cych biur, któ re osob no funk cjo no wa ły przez ostat nich

pięć lat (od 14 kwiet nia 2008 r.). W skład no we go biu ra wej dzie też

Wy dział Po stę po wań Ad mi ni stra cyj nych (do tąd w Biu rze Praw nym

KGP), zaj mu ją cy się pro ble ma ty ką po zwo leń na broń, ochro ną osób

i mie nia oraz li cen cja mi de tek ty wa. 

Biu ro Ope ra cji An ty ter ro ry stycz nych rów nież ma przy dzie lo -

ne no we za da nie: zwal cza nie za gro żeń CBRN (che micz ne, bio lo gicz -

ne, ra dia cyj ne, pro mie nio wa nie jo ni zu ją ce). O kon cep cjach zmian

w pio nie AT pi sze my w dal szej czę ści nu me ru. 

Do Ga bi ne tu KGP zgod nie z no wym re gu la mi nem zo sta ną włą -

czo ne: Biu ro Praw ne i Biu ro Ochro ny In for ma cji Nie jaw nych oraz

Biu ro Kadr i Szko le nia w czę ści do ty czą cej za rzą dza nia za so ba mi

ludz ki mi. Ga bi net KGP przej mie tak że nie któ re za da nia do tych -

czas re ali zo wa ne przez Biu ro Kon tro li KGP (do ty czą ce mo ni to ro -

wa nia mier ni ków efek tyw no ści pra cy Po li cji, BHP i me dy cy ny

pra cy). 

Cen tral ne Biu ro Śled cze po zo sta je w struk tu rach KGP. Zmia ny

or ga ni za cyj ne w ko men dzie ma ją spo wo do wać wzmoc nie nie eta to -

we CBŚ. Je go wy łą cze nie z KGP wy ma ga zmian w trzech usta wach

i bli sko 200 ak tach praw nych niż sze go rzę du. O zmia nach pla no wa -

nych w CBŚ na pi sze my w ko lej nych wy da niach „Po li cji 997”. 

W no wym re gu la mi nie od stą pio no od przy po rząd ko wa nia biur KGP

służ bom pre wen cyj nej, kry mi nal nej i wspo ma ga ją cej. To za gad nie -

nie ma być ure gu lo wa ne w za rzą dze niu w spra wie szcze gó ło wych za -

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

jed no stek or ga ni za cyj nych Po li cji.

No wo ścią w re gu la mi nie KGP jest roz dział do ty czą cy za dań wspól -

nych dla dy rek to rów wszyst kich biur. Istot na zmia na for mal na po le -

ga na tym, że re gu la min KGP nie re gu lu je szcze gó ło wej struk tu ry

or ga ni za cyj nej biur. Ich re gu la mi ny bę dą mia ły for mę de cy zji Ko men -

dan ta Głów ne go Po li cji. 

Kie dy to wy da nie „Po li cji 997” od da je my do dru ku, nie zna my jesz -

cze ter mi nu opu bli ko wa nia za rzą dze nia KGP w spra wie re gu la mi nu

ko men dy głów nej. Za cznie on obo wią zy wać po upły wie 14 dni od

daty opu bli ko wa nia. Naj praw do po dob niej już w kwiet niu.

IF

Czyny przepołowione
w Sejmie
Trwają prace nad propozycją Policji dotyczącą
podniesienia obowiązującego progu kwotowego tzw.
czynów przepołowionych z 250 do 1000 zł. To nie
jedyna propozycja racjonalizacji polityki karnej
w zakresie przestępstw i wykroczeń popełnianych
przeciwko mieniu. Kolejną jest rozszerzenie katalogu
czynów przepołowionych. 

P od nie sie nie pro gu kwo to we go, wbrew po ja wia ją cym się oba -

wom, nie ozna cza bez kar no ści dla spraw ców drob nych kra dzie -

ży. Wręcz prze ciw nie, zo sta ną oni uka ra ni szyb ciej, bo

po stę po wa nie man da to we trwa zde cy do wa nie kró cej niż pro ces kar -

ny. I do tkli wiej. Obec nie w naj gor szym dla sie bie przy pad ku spraw -

ca sły szy wy rok po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu lub nie wiel kiej

grzyw ny. W naj lep szym – spra wa zo sta je umo rzo na z po wo du ni skiej

szko dli wo ści spo łecz nej czy nu. KGP chce, by spraw ca kra dzie ży mógł

być uka ra ny już przez po li cjan ta man da tem w wy so ko ści na wet

dwóch ty się cy zło tych. 

Waż nym ele men tem pro po no wa nych zmian jest roz sze rze nie ka -
ta lo gu prze stępstw prze po ło wio nych. Spe cy fi ka oszu stwa (art. 286

k.k.), oszu stwa kom pu te ro we go (art. 287 k.k.) i nie le gal ne go pod łą -

cze nia się do urzą dze nia te le ko mu ni ka cyj ne go (285 k.k.) po zwa la

stwo rzyć ich od po wied ni ki w ko dek sie wy kro czeń, z za pro po no wa ną

gra ni cą war to ści szko dy w wy so ko ści 1000 zł. Ści ga nie tych czy nów

jako wy kro czeń po zwo li, tak jak w przy pad ku obec nie funk cjo nu ją cych

czy nów prze po ło wio nych, uka rać spraw cę szyb ciej, do tkli wiej, za spo -

ko ić po czu cie spra wie dli wo ści po krzyw dzo ne go, a przy tym nie uru -

cha miać zło żo nej i czę sto kosz tow nej pro ce du ry po stę po wa nia

przy go to waw cze go.

Kie ru nek zmian nie przez wszyst kich jest ak cep to wa ny. Pro te stu ją

przede wszyst kim kup cy. Wska zu ją, że obec nie wie lu spraw ców de cy -

du je się na „kra dzież do 250 zł” z uwa gi na to, że wy kro cze nie nie jest

ni gdzie od no to wy wa ne. Ale i to ma się zmie nić. Wśród pro po no wa nych

zmian zna la zła się tak że ta, do ty czą ca utwo rze nia re je stru spraw
o wy kro cze nia. In for ma cja o re cy dy wie bę dzie waż ną in for ma cją dla

są du orze ka ją ce go w spra wach o wy kro cze nia, wpły wa ją cą na wy so kość

wy mie rza nej ka ry.

O tym, że pro po no wa ne zmia ny rze czy wi ście po zwo lą prze su nąć

znacz ne si ły w po li cji i pro ku ra tu rze do bar dziej skom pli ko wa nych

i wie lo wąt ko wych spraw, świad czą licz by. W la tach 2007–2011 sa -

mych prze stępstw kra dzie ży i nisz cze nia rze czy, w któ rych stra ty za -

my ka ły się w prze dzia le 251–1000 zł, by ło rok rocz nie oko ło 140 tys. 

Pro po zy cja mi zaj mu je się obec nie sej mo wa Ko mi sja Nad zwy czaj -

na do spraw Zmian w Ko dy fi ka cjach.

KK
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W Policji nastąpi wzmocnienie struktur do walki
z przestępczością gospodarczą. Taki kierunek zmian
wynika z priorytetów nie tylko komendanta głównego
Policji, ale i rządu. 

W śród prio ry te tów KGP na la ta 2013–2015 zna la zła się

m.in. 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. Ma być to re ali zo wa ne w opar ciu o dwa pod sta wo we

za da nia. 

Za da nie pierw sze – ad re so wa ne do ko mend wo je wódz kich – to zwięk -

sze nie sku tecz no ści ujaw nia nia prze stępstw go spo dar czych, w tym po -

peł nia nych w cy ber prze strze ni, oraz ści ga nia ich spraw ców. W ra mach

dru gie go za da nia KWP i KGP ma ją utrwa lać pra wi dło we prak ty ki w za kre -

sie ujaw nia nia, iden ty fi ka cji, za bez pie cza nia i od zy ski wa nia mie nia po -

cho dzą ce go z prze stęp stwa lub ma ją ce go zwią zek z prze stęp stwem. 

Ko men dant głów ny Po li cji nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski w wy wia dzie,

któ ry opu bli ko wa li śmy w lu to wym wy da niu „Po li cji 997”, stwier dził, że

wśród prio ry te tów na la ta 2013–2015 znaj du je się zwal cza nie prze stęp -

czo ści go spo dar czej, bo ta kie są ocze ki wa nia spo łecz ne. 

– Kry zys po wo du je, że wraż li wość spo łecz na na oszu stwo ro śnie – wy -

ja śnia ko men dant. – Kie dy ja mam i in ni ma ją, to na wet je śli ktoś zo sta -

nie oszu ka ny na ja kąś kwo tę pie nię dzy, nie jest to tak do tkli we, jak wte dy,

gdy cier pi my bie dę. Oby wa te le, któ rych to do tknę ło, ma ją pre ten sję

do pań stwa, że nie za pew ni ło im przed tym ochro ny. 

Jest też dru gi po wód: gru py prze stęp cze od cho dzą od ban dy ty zmu

na rzecz tzw. ła twe go zdo by wa nia pie nię dzy. 

W związ ku z tym ma na stą pić w ca łej Po li cji wzmoc nie nie struk tur zaj -

mu ją cych się zwal cza niem te go ro dza ju prze stęp czo ści, w tym w Cen -

tral nym Biu rze Śled czym. Obec nie w pio nie do wal ki z prze stęp czo ścią

go spo dar czą słu ży oko ło 3268 po li cjan tów, co sta no wi 3,3 proc. ogól nej

licz by funk cjo na riu szy Po li cji.

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, mó wił w lu to wym wy da niu „Po li cji 997”,

że na le ży wzmac niać ka dro wo pion pg, za czy na jąc od uzu peł nie nia wa ka -

tów, aby 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 prze stęp czo ści go spo dar czej. 

Ko men da Głów na Po li cji przed sta wi ła Mi ni ster stwu Spraw We wnętrz -

nych kon cep cję zmian struk tu ral nych pio nu do wal ki

z prze stęp czo ścią go spo dar czą, któ ra za kła da zwięk sze nie

sta nu eta to we go te go pio nu. KGP prze wi du je tak że zwięk -

sze nie licz by szko leń w za kre sie prze stęp czo ści go spo dar -

czej. Ma ją się one od by wać w szko łach Po li cji przy udzia le

pod mio tów ze wnętrz nych. Wspar cie fi nan so we kur sów za -

de kla ro wa ło Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych.

Plan za kła da prze szko le nie 2110 funk cjo na riu szy

pio nu dw. z pg w za kre sie zwal cza nia prze stęp czo -

ści: po dat ko wej, pra nia pie nię dzy, zwią za nej z ob -

ro tem go spo dar czym, na szko dę in te re sów Unii

Eu ro pej skiej, a tak że zwal cza nia cy ber prze stęp czo -

ści. Szko le nie ma trwać od 4 do 6 ty go dni.

AR TUR KO WAL CZYK

TYLKO SŁUŻBA Walka z przestępczością gospodarczą POLICJA 997       kwiecień 2013 r.10

Pg do wzmocnienia
STRUKTURA ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI

EKONOMICZNEJ ZWALCZANEJ PRZEZ CBŚ

STRUKTURA PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ
– DANE UŚREDNIONE Z OSTATNICH 10 LAT

PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE STWIERDZONE, 
BEZ PRZESTĘPSTW KORUPCYJNYCH

źr
ód

ło
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B
Ś

źródło: BK KGP

źródło: BK KGP
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Komendant główny Policji zapowiedział wzmocnienie
struktur Policji w zakresie walki z przestępczością
gospodarczą. Jaki rezultat powinna przynieść taka
decyzja?

– Z ca łą pew no ścią wzmoc nie nie eta to we po łą czo ne

ze ści słą współ pra cą z or ga na mi kon tro li skar bo wej oraz

in spek cja mi pań stwo wy mi przy nie sie wy mier ne efek ty.

W per spek ty wie bę dzie pro wa dzić do stop nio we go

zmniej sza nia za kre su tzw. sza rej i czar nej stre fy w ży ciu

go spo dar czym kra ju. 

Co Pan rozumie przez określenie ,,wymierne efekty”?

– Mo gą mieć one wy miar fi skal ny, ale tak że bę dą

mia ły wpływ na kon ku ren cyj ność we wnętrz ną i ze -

wnętrz ną pol skiej go spo dar ki, gdyż sze ro ko ro zu mia -

na prze stęp czość po dat ko wa wraz z prze stęp czo ścią,

któ ra ude rza w ob rót go spo dar czy mię dzy fir ma mi, za -

kłó ca pod sta wy dzia ła nia go spo dar ki wol no ryn ko wej.

Po pro stu zło dziej mo że wię cej i ta niej niż uczci wy

przed się bior ca.

W latach 2013–2015 KGP zakłada przeszkolenie
2110 funkcjonariuszy pionu pg w zakresie zwalczania
przestępczości gospodarczej. Czy to znaczy, że brakuje
nam fachowców od pg?

– Szko le nia są nie zbęd ne nie tyl ko dla no wo przy ję -

tych, ale tak że dla do sko na lą cych swe umie jęt no ści za -

wo do we „sta rych wy ja da czy”. Wy ni ka to z dy na micz nie

zmie nia ją ce go się świa ta go spo dar cze go oraz z nie ustan -

nych pro ce sów le gi sla cyj nych, wy ni ka ją cych za rów no

z ak tyw no ści pol skie go par la men tu, jak i z usta wo daw -

stwa unĳ ne go. 

W ostatnim czasie ze szkoleniami bywało różnie.

– Nie ste ty, w związ ku z wy mia ną po ko le nio wą, ale

tak że z oszczęd no ścia mi bu dże to wy mi, któ re do tknę ły

rów nież Po li cję, i ta ki mi wy da rze nia mi, jak np. or ga ni -

za cja Eu ro 2012, zo sta ły za chwia ne pod sta wy sys te ma -

tycz ne go szko le nia funk cjo na riu szy pg. Te raz to się

zmie ni, bo kie row nic two Po li cji i re sort spraw we -

wnętrz nych pod ję ły de cy zje o skie ro wa niu do dat ko -

wych środ ków fi nan so wych na te go ty pu szko le nia.

Jak one będą organizowane?

– Biu ro Kry mi nal ne KGP, w tym pion pg, re ali zu jąc

po le ce nie kie row nic twa KGP, pod ję ło roz mo wy ze szko -

ła mi Po li cji w Ka to wi cach i Pi le, Wyż szą Szko łą Po li cji

w Szczyt nie, a tak że z Cen trum Szko le nia Po li cji w Le -

gio no wie, do ty czą ce zor ga ni zo wa nia in ten syw nych pro -

jek tów szko le nio wych.

Ma ją one do ty czyć pię ciu klu czo wych ob sza rów prze -

stęp czo ści go spo dar czej, tzn. po dat ko wej i ak cy zo wej, na

szko dę in te re sów fi nan so wych UE i prze stęp czo ści tzw.

prze tar go wej, prze stęp czo ści ude rza ją cej w le gal ny ob rót

go spo dar czy, cy ber prze stęp czo ści i pra nia pie nię dzy.

Czy w związku ze szkoleniami i wzmocnieniem 
etatowym pg coś się zmieni w codziennej pracy
policjantów z tego pionu? 

– W dal szym cią gu w wy dzia łach do wal ki z prze stęp -

czo ścią go spo dar czą ko mend wo je wódz kich Po li cji oraz

w Cen tral nym Biu rze Śled czym KGP bę dą pro wa dzo -

ne po stę po wa nia naj bar dziej skom pli ko wa ne i wie lo -

wąt ko we.

Na to miast jed nost ki niż sze go szcze bla, stop nio wo

wzmac nia ne eta to wo i me ry to rycz nie, w co raz więk -

szym za kre sie bę dą mu sia ły zwal czać prze stęp czość

odro bi nę lżej sze go ka li bru, ale naj czę ściej bar dziej do -

tkli wą w co dzien nym ży ciu oby wa te li, w tym osób pro -

wa dzą cych dzia łal ność go spo dar czą.

Jakich policjantów potrzeba w pionie pg?

– Funk cjo na riu sze zwal cza ją cy prze stęp czość go spo -

dar czą oprócz wy kształ ce nia za wo do we go po win ni być

przede wszyst kim ludź mi otwar ty mi na wie dzę w każ -

dej po sta ci. Nie ma okre ślo ne go ty pu wy kształ ce nia

pre fe ro wa ne go dla lu dzi na szej pro fe sji, bo zbyt wie -

le wy zwań stoi przed na mi. Przy po mnę, że prze stęp -

czość go spo dar cza jest spe na li zo wa na w oko ło 120

usta wach, wli cza jąc w nie ko deks kar ny i ko deks kar -

ny skar bo wy.

Dziękuję za rozmowę.

AR TUR KO WAL CZYK
zdj. An drzej Mi tu ra

Mł. insp. Ja ro sław Za rzyc ki – 22 la ta służ by w Po li -
cji. 1997–2007 (PZ, CBŚ w Ka to wi cach) pro wa dził
śledz twa prze ciw ko zor ga ni zo wa nej prze stęp czo ści pa -
li wo wej. Od 2008 r. na czel nik Wy dzia łu dw. z Prze stęp -
czo ścią Go spo dar czą Biu ra Kry mi nal ne go KGP.

Szkolenia są niezbędne
Rozmowa z mł. insp. Jarosławem Zarzyckim, 
naczelnikiem Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą 
Biura Kryminalnego KGP
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N aj więk szą ba zę da nych po sia da

AFIS (au to ma tycz ny sys tem iden -

ty fi ka cji dak ty lo sko pij nej) – oko -

ło 3,5 mln kart dak ty lo sko pij nych oraz

oko ło 100 tys. śla dów NN li nii pa pi lar -

nych z miejsc zda rzeń. 

– Jest to na rzę dzie kry mi na li stycz ne,

któ re nie jest w peł ni wy ko rzy sty wa ne

przez służ by do cho dze nio wo -śled cze

– mó wi mł. insp. Krzysz tof To ma szyc ki,

kie row nik Za kła du Dak ty lo sko pii Cen -

tral ne go La bo ra to rium Kry mi na li stycz -

ne go Po li cji. – Na rzę dziem tym po słu-

gu ją się ope ra to rzy sys te mu, któ rych

kom pe ten cje są po twier dzo ne przez

CLKP. Wy ko nu je my wszyst kie spraw -

dze nia w AFIS zle ca ne przez upraw nio -

ne or ga ny (Po li cja, Straż Gra nicz na). 

Aby AFIS funk cjo no wał i da wał sa tys -

fak cję zle ce nio daw cy, mu si być sta le za -

si la ny da ny mi. Z jed nej stro ny są to

kar ty dak ty lo sko pij ne osób po dej rza nych

o po peł nie nie prze stęp stwa ści ga ne go

z urzę du, z dru giej zaś śla dy NN li nii 

pa pi lar nych z miejsc zda rzeń. Wy raź ny

wzrost po zio mu re je stra cji kart dak ty lo -

sko pij nych na stą pił w 2000 ro ku, z chwi -

lą za in sta lo wa nia i wpro wa dze nia AFIS,

i utrzy my wał się przez ko lej ne sześć 

lat. Po 2006 ro ku, na sku tek orze cze nia

Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 12 grud -

nia 2005 ro ku (sygn. K 32/04), sy tu acja

zmie ni ła się dia me tral nie.

ORZE CZE NIE TRY BU NA ŁU
– Dzię ki moż li wo ści dak ty lo sko po wa nia

wszyst kich mie li śmy bar dzo sze ro ką

bazę da nych – mó wi pod insp. Adam Pęś -

ko, na czel nik Wy dzia łu Do cho dze nio wo -

-Śled cze go Biu ra Kry mi nal ne go KGP.

– Pod ko niec 2005 ro ku Rzecz nik Praw

Oby wa tel skich za kwe stio no wał ów cze -

sny art. 20 ust. 2 usta wy o Po li cji, któ ry

okre ślał ka ta log in for ma cji gro ma dzo -

nych przez Po li cję, a Try bu nał Kon sty tu -

cyj ny przy znał mu ra cję i ka zał zmie nić

prze pi sy.

Rzecz ni ko wi cho dzi ło o otwar ty cha -

rak ter ka ta lo gu in for ma cji o oso bach po -

dej rza nych o po peł nie nie prze stępstw

ści ga nych z urzę du, któ re mo że gro ma -

dzić Po li cja. W roz strzy gnię ciu TK czy ta -

my: „Art. 20 ust. 2 usta wy jest nie zgod ny

z art. 51 ust. 2 w związ ku z art. 31 ust. 3

Kon sty tu cji RP przez to, że nie pre cy zu -

je, w ja kich sy tu acjach moż na gro ma dzić

in for ma cje o oso bach po dej rza nych o po -

peł nie nie prze stęp stwa ści ga ne go z urzę -

du, i nie okre śla ro dza jów tych in for ma cji

w spo sób wy czer pu ją cy”.

ZMIA NA PRZE PI SÓW
Na sku tek wy ro ku do pre cy zo wa no art. 20

usta wy o Po li cji i od 20 września 2006 r.,

zgod nie z no wy mi ure gu lo wa nia mi, od ci -

sków li nii pa pi lar nych nie po bie ra się

w przy pad ku, gdy nie ma ją one przy dat -

no ści wy kryw czej, do wo do wej lub iden -

ty fi ka cyj nej. Co to ozna cza? Je śli ma my

zda rze nie, do któ re go zo sta ły za bez pie -

czo ne śla dy li nii pa pi lar nych, i ma my 

po dej rza ne go, wte dy mo że my go zdak ty -

lo sko po wać i kar tę prze słać do re je stra -

cji. Nie mo że my po brać od bi tek li nii

pa pi lar nych na kar tę dak ty lo sko pij ną

od po dej rza ne go, je śli w spra wie nie ma

za bez pie czo nych śla dów li nii pa pi lar -

nych. 

Ogra ni cze nie to zna czą co wpły wa

na stan re je stra cji kart dak ty lo sko pij nych

przez Po li cję. W ro ku ubie głym by ło

ich 26 704, choć moż li wo ści tech nicz ne

po zwa la ją na znacz nie wię cej (o no wo -

cze snym sprzę cie do dak ty lo sko po wa nia

pi sa li śmy w nr. 9/2009, 10/2009 i 2/2011

„Po li cji 997”).

LICZ BY
Czy obo wią zu ją ce od 2006 ro ku za sa dy

ma ją wpływ na wy kry wal ność prze -

stępstw? Z ba dań* prze pro wa dzo nych

przez Krzysz to fa To ma szyc kie go

w 2010 ro ku wy ni ka, że po ło wa po li -

cjan tów jest świa do ma moż li wo ści 

wy kryw czych na pod sta wie da nych dak -

ty lo sko pij nych. Z ko lei z da nych sta ty -

stycz nych wy ni ka, że tyl ko do jed ne go

na trzy zda rze nia, w któ rych by ły za -

bez pie czo ne śla dy dak ty lo sko pij ne,

były po bie ra ne i re je stro wa ne od bit ki

li nii pa pi lar nych na kar tach dak ty lo sko -

pij nych. Z ko lei wy ko rzy sta nie za bez pie -

TYLKO SŁUŻBA Kryminalistyka POLICJA 997       kwiecień 2013 r.12

AFIS, czyli baza
skromnie
wykorzystywana
O wykorzystaniu kryminalistycznych baz danych i możliwościach
z tego płynących nie trzeba nikogo przekonywać. Zgromadzone
i przetwarzane dane są narzędziem, które powinno być
wykorzystywane w każdym postępowaniu przygotowawczym, gdy
są zabezpieczone ślady kryminalistyczne. Czy tak jest, możemy się
przekonać, analizując wykorzystanie AFIS.
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Re je stra cja kart dak ty lo sko pĳ nych w CRD przez Po li cję

Morpho RapID

Morpho Touch

Stanowisko 
do rejestracji
danych 
identyfikacyjnych
osoby

źró dło: CLKP

czo nych śla dów w zle ca niu wnio sków

AFIS, czy li prze szu kań śla dów w sys te -

mie AFIS, wy no si od kil ku lat oko ło 

55 proc., a sto su nek licz by HIT 

(tra fień – red.) w AFIS do oglę dzin

z za bez pie czo ny mi śla da mi dak ty losko -

pij ny mi w la tach 2011 i 2012 to za le d -

wie oko ło 3 proc. 

Spe cja li ści od dak ty lo sko pii mó wią

ob ra zo wo, że ba za AFIS jest jak ser:

z ze wnątrz otocz ka, a w środ ku jed na

wiel ka dziu ra. Brak sys te ma tycz ne go

za si la nia ba zy przez służ by do cho dze -

nio wo -śled cze po wo du je, że jest nie ak -

tu al na i nie ade kwat na do rejestro-

wa nych w niej prze stęp ców.

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. Andrzej Mitura

*badania ankietowe z udziałem 105
respondentów w woj. lubelskim i 204 w woj.
zachodniopomorskim

Pra wo
kon tra
DNA 

Średnia europejska wynosi jeden
zarejestrowany profil w bazie DNA
na 250 obywateli danego państwa.
Absolutnym rekordzistą jest Wielka
Brytania – jeden profil na 15 (!)
obywateli. W Polsce średnia wynosi
jeden profil na 1200 osób. 

W pra cow ni DNA w Za kła dzie Bio lo -

gii Cen tral ne go La bo ra to rium Kry -

mi na li stycz ne go Po li cji znaj du je się

naj wyż szej kla sy sprzęt, wart gru be mi lio ny

zło tych, za trud nie ni są naj lep si fa chow cy, ni -

czym nie ustę pu ją cy swo imi umie jęt no ścia -

mi bry tyj skim spe cja li stom. Co więc stoi

na prze szko dzie?

WIN NE JEST PRA WO
– Co pe wien czas w środ kach ma so we go

prze ka zu (i nie tyl ko) po ja wia ją się na rze ka -

nia na nie wiel ką licz bę pro fi li DNA w na szej

ba zie da nych – mó wi mł. insp. Mał go rza ta

Kwiet niew ska, kie row nik Za kła du Bio lo gii

CLKP. – We dług mnie przy czy na le ży

w prze pi sach. Try bu nał Kon sty tu cyj ny

w grud niu 2005 r. orzekł nie zgod ność z Kon -

sty tu cją RP art. 20 usta wy o Po li cji, po nie -

waż ar ty kuł ten nie pre cy zo wał, w ja kich

sy tu acjach moż na gro ma dzić in for ma cje

o oso bach po dej rza nych o po peł nie nie prze -

stęp stwa ści ga ne go z urzę du i nie okre ślał

ro dza jów tych in for ma cji w spo sób wy czer -

pu ją cy.

W związ ku z tym 20 wrze śnia 2006 r. we -

szła w ży cie no we li za cja usta wy o Po li cji,

któ ra w za sad ni czy spo sób zmie ni ła ure gu -

lo wa nia do ty czą ce gro ma dze nia i prze twa -

rza nia przez Po li cję in for ma cji, w tym

da nych oso bo wych. Od te go dnia gro ma dze -

nie, prze twa rza nie i wy ko rzy sty wa nie da -

nych jest do zwo lo ne wów czas, gdy speł nio ne

są wa run ki okre ślo ne w art. 20 ust. 2c,

w myśl któ re go „In for ma cji nie po bie ra się t
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w przy pad ku, gdy nie ma ją przy dat no ści wy -

kryw czej, do wo do wej lub iden ty fi ka cyj nej

w pro wa dzo nym po stę po wa niu”. Ten za pis

znacz nie ogra ni czył licz bę no wych re je stra cji

w ba zach za rów no dak ty lo sko pĳ nych, tra fia -

ją cych do AFIS (pi sze my o tym na stro nie

12), jak i bio lo gicz nych. Ale AFIS po wstał

du żo wcze śniej i wów czas li czył już set ki ty -

się cy od ci sków li nii pa pi lar nych, na to miast

ba zę DNA utwo rzo no do pie ro w 2007 r., czyli

po wpro wa dze niu tych zmian w prze pi sach. 

Na ło ży ły się więc dwa czyn ni ki ogra ni cza -

ją ce roz wój ba zy da nych DNA. Po pierw sze –

wie lu po li cjan tów z tru dem ak cep tu je no wo -

ści, a po dru gie – po co się na ra żać, a nuż

dana oso ba za kwe stio nu je za sad ność po bra -

nia od niej wy ma zu ze ślu zów ki po licz ka i bę -

dzie nie po trzeb ny kło pot. 

No i tak ko ło się za my ka. Sko ro ba za jest

ubo ga – li czy za le d wie 36 114 pro fi li

(w tym 3328 NN śla dów – stan na 8 mar -

ca 2013 r.), oczy wi ste jest, że licz ba HIT,

czy li tra fień, też jest nie wiel ka. To z ko lei

pro wa dzi do te go, że wie lu po li cjan tów nie

do ce nia ogrom ne go po ten cja łu, ja ki nie sie ze

so bą ba za DNA.

Do dziś, mi mo że pro blem ten pod no si się

od lat, do ba zy DNA nie mo gą tra fiać pro fi le

osób za gi nio nych (art. 20 ich nie uwzględ -

nia). Oprócz Po li cji za bie ga o to tak że Cen -

trum Po szu ki wań Lu dzi Za gi nio nych ITA KA. Po wstał pro jekt

wpro wa dze nia zmian do usta wy, któ ry wresz cie mo że to zmie nić.

MIĘ DZY NA RO DO WA WSPÓŁ PRA CA
20 grud nia 2012 r. Ra da Unii Eu ro pej skiej pod ję ła de cy zję w spra wie

uru cho mie nia w Pol sce zauto ma ty zo wa nej wy mia ny da nych DNA.

Stro na pol ska po in for mo wa ła Se kre ta riat Ge ne ral ny Ra dy UE o kra -

jo wych zbio rach ana liz DNA oraz o wa run kach zauto ma ty zo wa ne go

ich prze szu ki wa nia. Przez pierw sze dwa mie sią ce funk cjo no wa nia

no we go sys te mu uda ło się na wią zać sta łą współ pra cę z Au strią, Hisz -

pa nią, Ho lan dią, Li twą i Sło wa cją. I są już pierw sze do pa so wa nia –

ślad z Pol ski i oso ba zza gra ni cy al bo od wrot nie. 

Przy go to wa nia do te go przed się wzię cia trwa ły od 2008 r. Do ty czy -

ły za rów no spraw tech nicz nych, stwo rze nia od po wied nie go opro gra -

mo wa nia, jak i przy go to wa nia od po wied nich ak tów praw nych

(zo sta ła wpro wa dzo na usta wa o wy mia nie in for ma cji z or ga na mi ści -

ga nia państw człon kow skich Unii Eu ro pej skiej). W tym cza sie 30 li -

sto pa da 2009 r. Ra da UE wy da ła re zo lu cję w spra wie wy mia ny

wy ni ków ana liz DNA, któ ra za le ca zwięk sze nie licz by ba da nych mar -

ke rów z 7 do 12 (mar ker DNA ozna cza tzw. lo cus w czą stecz ce, któ -

ry za wie ra od mien ne in for ma cje dla róż nych osób). Przy mniej szej

licz bie ba da nych mar ke rów są teo re tycz nie moż li we błę dy po le ga ją -

ce na przy pad ko wej zgod no ści ma te ria łu ba da ne go i po rów naw cze -

go. Przy ba da niu aż 12 mar ke rów uzy ska nie przy pad ko wej zgod no ści

jest ma ło praw do po dob ne. Zgod nie z za le ce nia mi Ra dy UE do stan -

dar do wych ba dań wpro wa dzo no no we ze sta wy od czyn ni ków, za wie -

ra ją ce obo wią zu ją ce mar ke ry. Wy ma ga ło to uno wo cze śnie nia

sto so wa nych do ba dań apa ra tów. Za ku pio no więc no we.

SU PER SPRZĘT
Ku pio no dwie sta cje ba zo we do szyb kiej izo la cji i przy go to wa nia

ilo ścio we go DNA (za prawie mi lion zł). Oba te au to ma ty znacz nie

skra ca ją czas pra cy (do oko -

ło 3 go dzin), po zwa la ją 

ba dać aż 96 pró bek jed no -

cze śnie i są ab so lut nie 

nie za wod ne. Po nad to po -

myśl nie prze szły pro ces wa -

li da cji, ma ją cej na ce lu

w spo sób udo ku men to wa ny

po twier dzić, że za ku pio ne

urzą dze nia speł nia ją kry te ria

ba dań, ja kie wy ma ga ne są w la bo ra to riach kry mi na li stycz nych.

Cho dzi o wie le róż nych czyn ni ków, ta kich jak: po wta rzal ność, od -

twa rzal ność, czu łość, li nio wość oraz ho mo ge nicz ność otrzy my wa -

nych wy ni ków.

MAR NE WY NI KI
Mi mo jed nak tych wszyst kich wy sił ków, fi nan so wych na kła dów

i współ pra cy z UE, wy ni ki na dal są mar ne. Od po wsta nia pol skiej

bazy DNA w 2007 r. za no to wa no za le d wie 220 tra fień ty pu oso ba –

ślad i 156 ty pu ślad – ślad. Pew nie da ne te le piej by wy glą da ły, gdyby

ob li czyć pro cen to wy udział tra fień w sto sun ku do licz by da nych

w ba zie. Tu pew nie moż na by się już rów nać na wet z Wiel ką Bry ta -

nią. Tyl ko że nie o pro cen ty tu cho dzi, a o sku tecz ność pra cy pol -

skiej Po li cji. A ta mo gła by być kil ka krot nie wyż sza, gdy by w na szej

ba zie DNA znaj do wa ło się znacz nie wię cej da nych. To, czy kie dyś

do go ni my Eu ro pę, za le ży te raz już tyl ko i wy łącz nie od od po wied -

nich ure gu lo wań praw nych, któ re mo gą wręcz na ka zy wać po li cjan -

tom po bie ra nie pró bek DNA przy każ dej oka zji, za miast im te go

za bra niać. 

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
zdj. Mag da le na Dęb ska
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Stacja robocza Tecan EVOlutionTM 150 służąca
do ekstrakcji DNA metodą magnetyczną

Przygotowanie próbek do procesu amplifikacji DNA
przez ramiona stacji roboczej Tecan EVOlutionTM 100

t
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W ostatniej dekadzie, czyli
od momentu wcielenia do Komendy
Głównej Policji w lutym 2003 r.,
centralna jednostka
antyterrorystyczna przeszła cztery
reformy (a cztery kolejne nie weszły
w życie), nim stała się obecnym
Biurem Operacji
Antyterrorystycznych KGP.
Niewątpliwe biuro, a w ślad za nim
cały pion AT, czeka następna
transformacja. W tym roku mają
zostać opracowane nowe
rozwiązania organizacyjno-prawne,
które powinny zostać wprowadzone
w życie z początkiem roku 2014.

–K a te go rycz nie nie zga dzam się,

gdy ktoś mó wi mi, że obec ny

spo sób funk cjo no wa nia oraz

struk tu ra BOA i pio nu AT są od po wied nie –

mó wi insp. dr Mi chał Stę piń ski, dy rek tor

Biu ra Ope ra cji An ty te ro ry stycz nych KGP,

wcze śniej do wód ca łódz kie go SPAP. – Zmia -

ny są ko niecz ne, choć moż na za sta na wiać

się, czy po win ni śmy ro bić je te raz, czy po -

win ny po cze kać w ko lej ce, aż za koń czo ne

zo sta ną in ne, już za czę te. Na pew no mu szą

róż nić się od po przed nich re form. To ma ją

być roz wią za nia przy go to wa ne przez prak ty -

ków i wy pra co wa ne w dys ku sji, a nie szki co -

wa ne gdzieś w ga bi ne tach, przy nie sio ne

póź niej w tecz ce z ad no ta cją „wy ko nać”.

CO PO TRZEB NE, CO ZBĘD NE?
We dług dy rek to ra Stę piń skie go ist nie ją ce

roz wią za nia or ga ni za cyj no -praw ne po wo du -

ją, że biu ro, sa mo dziel ne pod od dzia ły an ty -

ter ro ry stycz ne Po li cji i sek cje an ty ter ro ry -

stycz ne w ko men dach wo je wódz kich dzia ła -

ją ja ko nie za leż ne, prak tycz nie nie zwią za ne

ze so bą pod mio ty or ga ni za cyj ne, co utrud nia

– a cza sem wręcz unie moż li wia – dzia ła nia

w ra mach jed ne go związ ku tak tycz ne go. Do -

dat ko wo obec ne roz wi nię cie skró tu BOA

stwa rza wra że nie, że ma się do czy nie nia ze

zwy kłym biu rem, a nie jed nost ką, któ rej jed -

nym z pod sta wo wych za dań jest uczest nic -

two w ak cjach bo jo wych. Przy da ła by się

za tem – ko sme tycz na wy łącz nie z po zo ru –

zmia na na zew nic twa, na np. Bo jo wy Od dział

An ty ter ro ry stycz ny KGP.

Na tak czy ina czej na zwa ną jed nost kę cen -

tral ną na pew no mu si zna leźć się miej sce

w struk tu rze AT – nie za leż nie od zmian, ja -

kie miał by przejść pion. Pod le ga jąc Ko men -

dan to wi Głów ne mu Po li cji, od po wia da ła by

ona za:

– za bez pie cze nie sto li cy, bę dąc rów no cze -

śnie go to wą do dzia łań na te re nie całego

kra ju i wspar cia jed no stek te re no wych,

– ko or dy na cję pro ce su szko le nia an ty ter -

ro ry stów, je go ujed no li ce nie, 

– okre śle nie (wraz ze zmia ną do tych czas

sto so wa nych norm) dwóch ka te go rii wy -

po sa że nia: pod sta wo we go – zu ni fi ko wa -
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Zmie niç,
ale jak?

W miejsce zespołów minersko-
-pirotechnicznych w pododdziałach AT
powstaną sekcje minersko-pirotechniczne
w komendach wojewódzkich?

t
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ne go dla funk cjo na riu szy wszyst kich jed no stek, i spe cja li stycz -

ne go – przy dzie la ne go zgod nie z okre śla ną spe cja li za cją,

– ko or dy na cję za ku pów uzbro je nia oraz wy po sa że nia, ma ją cą na

celu stop nio wą uni fi ka cję sprzę tu uży wa ne go przez pod od dzia ły.

Do dys po zy cji po win na mieć sie dzi bę umoż li wia ją cą peł nie nie 

ca ło do bo we go dy żu ru wraz z lą do wi skiem dla śmi głow ców po li cyj -

nych i obiek ta mi szko le nio wy mi.

– Je śli da je się ja kieś za da nie i wy ma ga, by zo sta ło wy ko na ne, trze -

ba wpierw stwo rzyć wa run ki umoż li wia ją ce je go re ali za cję. Dla mnie

jest waż ne jesz cze to, że by mak sy mal nie ogra ni czyć ry zy ko, czy li tak

zor ga ni zo wać lu dzi, tak ich wy szko lić i tak wy po sa żyć, by mie li mak -

sy mal nie du że szan se, że ży wi i ca li wró cą do do mów po wy ko na niu

te go, co do nich na le ży. Za te ele men ty po win na od po wia dać jed -

nost ka cen tral na w ran dze dzi siej sze go biu ra – mó wi insp. Stę piń ski.

Za strze ga przy tym, że nie cho dzi o roz bu do wa ną kosz tem te re nu,

wszech wład ną „cen tra lę”, lecz o jed nost kę, któ ra by ła by me ry to rycz -

nym ko or dy na to rem w ska li kra ju, a jed no cze śnie wy ko ny wa ła za da -

nia bo jo we.

– Nie stać nas na utrzy my wa nie jed ne go du że go od dzia łu, w prak -

ty ce nie mal wy łącz nie po to, by się szko lił – mó wi. – Te na by wa ne

umie jęt no ści mu szą być wy ko rzy sta ne, i przez to tak że we ry fi ko wa -

ne, w rze czy wi stych ak cjach bo jo wych. Do ta kich wnio sków do szli

na przy kład Niem cy, któ rych GSG -9, ma ją ce re no mę jed nej z naj -

lep szych jed no stek AT na świe cie, przez dzie sięć lat nie wy je cha ło

z ko szar na ak cję bo jo wą. Te raz pod pi su je umo wy z po li cja mi lan do -

wy mi, że by móc wspie rać je w dzia ła niach o cha rak te rze re ali za cji

spe cjal nych, o mniej szym stop niu skom pli ko wa nia niż dzia ła nia 

an ty ter ro ry stycz ne, ale jed nak rze czy wi stych. Nie ma my ta kich moż -

li wo ści fi nan so wych jak Niem cy, tym bar dziej nie stać nas na mar no -

wa nie środ ków i wy szko le nia lu dzi.

Eko no mi ka na su wa też py ta nie, czy za sad ne jest ist nie nie sek cji

an ty ter ro ry stycz nych – SAT -ów, o sta nach eta to wych po ni żej

20 funk cjo na riu szy, a tak że utrzy my wa nie na jed nym ob sza rze kil ku

jed no stek ma ją cych ta kie sa me za da nia. Te raz np. w War sza wie i woj.

ma zo wiec kim dzia ła ją i BOA, i Wy dział Re ali za cyj ny KSP, i SAT KWP

w Ra do miu.

Ko lej na kwe stia to usy tu owa nie ko mó rek zaj mu ją cych się neu tra -

li za cją urzą dzeń wy bu cho wych. Być mo że w miej sce dzi siej szych ze -

spo łów mi ner sko -pi ro tech nicz nych w ra mach pod od dzia łów AT

po win ny zo stać utwo rzo ne sek cje, ty le że w ko men dach wo je wódz -

kich, pod le głe za stęp com ko men dan tów wo je wódz kich ds. pre wen -

cji. Ko mór ki te za cho wa ły by nie mniej szą niż dziś go to wość

do współ pra cy z an ty ter ro ry sta mi, a cen tral na jed nost ka AT mia ła by

pra wo i obo wią zek nad zo ru i ko or dy na cji tej współ pra cy.

KA TE GO RIE DZIA ŁAŃ
Po my słem na spraw ne wy ko rzy sta nie te go, czym dys po nu je i dys po no -

wać bę dzie pion AT w ra mach moż li wo ści Po li cji, jest ka te go ry za cja

je go dzia łań. Jed no st ce, za leż nie od jej ro dza ju – cen tral nej lub te re -

no wej, w tym wy spe cja li zo wa nej w okre ślo nych dzia ła niach (np. pod -

wod nych) – przy pi sa ne by ły by za da nia z na stę pu ją cych ka te go rii:

Ka te go ria I – fi zycz ne zwal cza nie ter ro ry zmu w zor ga ni zo wa nych

dzia ła niach po li cyj nych w przy pad ku wy stą pie nia sy tu acji kry zy so -

wych: 
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1) za gro że nia do ko na nia za ma chu ter ro ry stycz ne go;

2) upro wa dze nia środ ka trans por tu – w tym rów nież z prze trzy -

my wa niem za kład ni ków – w ko mu ni ka cji lą do wej, wod nej i lot -

ni czej;

3) za ję cia obiek tu, w tym rów nież z prze trzy my wa -

niem za kład ni ków;

4) upro wa dze nia osób w związ ku z za ma chem 

ter ro ry stycz nym; 

5) za gro że nia za ma chem lub do ko na nia za ma chu

na zdro wie, ży cie lub wol ność osób chro nio -

nych, o któ rych mo wa w art. 2 ust. 1 pkt 1–4

usta wy z 16 mar ca 2001 r. o Biu rze Ochro ny

Rzą du; 

6) za trzy ma nia uzbro jo ne go za ma chow ca oraz dzia łań

ochron nych dla służb i pod mio tów ra tow ni czych

w przy pad ku po dej rze nia prze by wa nia spraw cy

w re jo nie stre fy ska żo nej CBRN (ang. – che mi cal,
bio lo gi cal, ra dio lo gi cal, and nuc le ar – broń: che micz na,

bio lo gicz na, ra dio lo gicz na i nu kle ar na).

Ka te go ria II – pro wa dze nie dzia łań bo jo wych w przy pad -

ku wy stą pie nia zda rzeń in nych niż wy mie nio ne w Ka te go -

rii I, mo gą cych spo wo do wać bez po śred nie za gro że nie ży cia i zdro wia

bądź wol no ści lu dzi lub utra ty mie nia znacz nej war to ści, a tak że dla

bez pie czeń stwa po wszech ne go, cha rak te ry zu ją cych się du żą dy na mi -

ką prze bie gu lub moż li wo ścią utra ty kon tro li nad prze bie giem wy da -

rzeń al bo eska la cją za gro że nia, w szcze gól no ści z uży ciem bro ni pal nej.

Ka te go ria III – pro wa dze nie dzia łań mi ner sko -pi ro tech nicz nych

w zor ga ni zo wa nych dzia ła niach po li cyj nych w przy pad ku za gro że nia,

pod ło że nia, ujaw nie nia lub wy bu chu urzą dze nia wy bu cho we go,

w tym rów nież z za sto so wa niem środ ków: bio lo gicz nych, che micz -

nych, środ ków pro mie nio twór czych.

Ka te go ria IV – pro wa dze nie w ra zie po trze by dzia łań wspar cia

ochron ne go osób pod le ga ją cych ochro nie re ali zo wa nych przez BOR. 

Ka te go ria V – pro wa dze nie w ra zie po trze by dzia łań wspar cia re -

ali za cyj ne go, w szcze gól no ści:

1. Wspar cia czyn no ści prze szu ka nia lub za trzy ma nia, re ali zo wa -

nych w ra mach czyn no ści do cho dze nio wo -śled czych pro wa dzo nych

w ce lu za trzy ma nia:

a) osób uzna nych za szcze gól nie nie bez piecz ne,

b) człon ków zor ga ni zo wa nych grup prze stęp czych o cha rak te rze

zbroj nym,

c) osób agre syw nych i nie bez piecz nych, stwa rza ją cych bez po śred -

nie za gro że nie dla ży cia lub zdro wia.

2. Wspar cia ochro ny świad ków ko ron nych w przy pad ku groź by za -

ma chu lub do ko na nia za ma chu na ich ży cie i zdro wie; ochro ny oso -

bi stej i wspar cia ochro ny udzie lo nej przez Po li cję oso bom

za gro żo nym.

3. Wspar cia ochron ne go kon wo jów osób i mie nia o zwięk szo nym

za gro że niu bez pie czeń stwa.

Ka te go ria VI – pro wa dze nie dzia łań wspar cia ra tow ni cze go

w sytuacjach kry zy so wych za gro że nia lub wy -

stą pie nia klęsk ży wio ło wych lub awa rii tech -

nicz nych, w szcze gól no ści ra tow nic twa:

me dycz ne go, tech nicz ne go, wy so ko ścio we -

go, na ob sza rze wód mor skich i śród lą do -

wych.

Ka te go ria VII – pro wa dze nie prac pod -

wod nych.

Ka ta log ka te go rii zo stał za war ty w „Za ło -

że niach do utwo rze nia sys te mu jed no stek

an ty ter ro ry stycz nych Po li cji”, ale mo że ulec

zmia nie, bo – jak za strze ga insp. Stę piń ski,

au tor opra co wa nia – pra ce ca ły czas trwa ją

(omó wie nie ka te go rii w ar ty ku le od po wia da

wer sji z po ło wy mar ca).

Tyl ko jed nost ka cen tral na re ali zo wa ła by

wszyst kie za da nia z wy mie nio nych ka te go rii.

– Nie ma ani ta kiej po trze by, ani moż li wo -

ści, by wszyst kie SPAP -y by ły w rów nym stop -

niu zdol ne i go to we do każ de go ro dza ju

dzia łań, np. od bi ja nia za kład ni ków z sa mo lo tu,
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prac pod wod nych itd. – mó wi szef BOA. – Je śli prze woź -

ni cy udo stęp nia ją nam swo je sa mo lo ty prze by wa ją ce

w pol skich por tach lot ni czych, mo że my na nich ćwi czyć

z za cho wa niem du żej ostroż no ści, by ni cze go nie uszko -

dzić. Nie ma my do swo jej dys po zy cji, jak na przy kład Au -

stria cy, kil ku róż nych ka dłu bów, w któ rych moż na

pod kła dać ła dun ki wy bu cho we, zmie niać kon fi gu ra cję

sie dzeń, strze lać itd. Je dy ny sa mo lot, na któ rym mo że my

ćwi czyć, znaj du je się w war szaw skiej ba zie. BOA mo że

też ko rzy stać z ba zy szko le nio wej jed no stek sto wa rzy -

szo nych w ra mach ATLAS -u, plat for my współ pra cy jed -

no stek an ty ter ro ry stycz nych UE. Nic dziw ne go, że tyl ko

jed nost ka cen tral na ma moż li wość przy go to wa nia się

do wy ko na nia wszyst kich za dań z ka ta lo gu.

Jed nost ki te re no we mia ły by wy zna czo ne szcze gó ło -

we za da nia. Gdy by za ist nia ła ko niecz ność prze pro wa -

dze nia nie ty po wych dzia łań (np. pod wod nych) po za

ob sza rem, za któ ry od po wia da SPAP w nich wy spe cja li -

zo wa ny, prze rzut je go funk cjo na riu szy w po żą da ne miej -

sce or ga ni zo wa ła by jed nost ka cen tral na. Nie zbęd ny

do te go był by dy żur kra jo wy jed no stek AT z wy zna czo -

nym gra fi kiem go to wo ści do wy ko na nia za dań spe cja li -

stycz nych – dla SPAP -ów, i gra fi kiem ca ło do bo wej

go to wo ści do dzia łań – dla jed nost ki cen tral nej. 

WA RIAN TY BEZ PA TEN TU
Insp. Stę piń ski przy go to wał dwa wa rian ty przy szłe go

kształ tu pio nu AT, za pre zen to wa ne na stycz nio wej na -

ra dzie kie row nic twa Po li cji.

W wa rian cie pierw szym funk cjo no wa ły by (uży wa -

jąc dzi siej sze go na zew nic twa) BOA KGP, li czą ce

250 funk cjo na riu szy, w tym w pio nach: bo jo wym

– 170, mi ner sko -pi ro tech nicz nym – 16, wspar cia – 64

i 8 pra cow ni ków cy wil nych, oraz 9 SPAP -ów

z 55 funk cjo na riu sza mi (w pio nach od po wied nio: 42,

10, 3) i 2 pra cow ni ka mi cy wil ny mi. 

Pod sta wo wą róż ni cą w wa rian cie dru gim jest wy dzie -

le nie ze SPAP -ów ko mó rek mi ner sko -pi ro tech nicz nych

i przy pi sa nie ich ja ko sek cje do 16 KWP/KSP (War sza -

wa i woj. ma zo wiec kie mia ły by jed ną, licz niej szą niż po -

zo sta łe). W tym wa rian cie rów nież dzia ła ły by BOA KGP

z 235 funk cjo na riu sza mi, z któ rych 170 by ło by w pio -

nie bo jo wym, a 65 – wspar cia. SPAP -y mia ły by po 45

funk cjo na riu szy (w pio nach od po wied nio: 42 i 3).

W obu wa rian tach za kres od po wie dzial no ści te ry to rial -

nej jed no stek był by ta ki sam – patrz map ka.

Wspól nym dla obu wa rian tów, bar dzo istot nym ele -

men tem jest – spre cy zo wa na na pod sta wie kon sul ta cji

– po trze ba stwo rze nia, w miej sce ewen tu al nie li kwi do -

wa nych te re no wych struk tur AT, ko mó rek re ali za cyj -

nych (na wzór Wy dzia łu Re ali za cyj ne go KSP), któ re

bę dą wy ko ny wa ły za da nia z V ka te go rii.

– Nie chciał bym, że by śmy przy wią zy wa li zbyt du żą

wa gę do tych dwóch wa rian tów, po nie waż one ma ją tak

na praw dę sta no wić ogól ny za mysł, po ka zy wać kie ru nek,

a nie na rzu cać stan do ce lo wy, bo ten mu si my do pie ro

wy pra co wać – mó wi insp. Stę piń ski. – Roz ma wia łem

z ko men dan tem Dzia ło szyń skim, żad na de cy zja w tej

kwe stii jesz cze nie za pa dła. Po pro stu uznaj my, że

mamy for mę, któ ra na zy wa się AT, i trze ba tę for mę wy -

peł nić tre ścią zgod ną z usta wo wy mi za da nia mi oraz

moż li wo ścia mi fi nan so wy mi i or ga ni za cyj no -praw ny mi

Po li cji. Waż ne, aby przy ję te roz wią za nie da wa ło moż li -

wość sku tecz nej re ak cji Po li cji ja ko ca łej for ma cji, na -

wet w naj bar dziej skom pli ko wa nych sy tu acjach. Jak? To

wła śnie przed miot do dys ku sji, do wy pra co wa nia. Nie

uzur pu ję so bie pa ten tu na mą drość. Je śli ktoś zna się

na rze czy i ma wła sny po mysł, za pra szam, niech go

przed sta wi.

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. Prze my sław Ka cak, Andrzej Mitura (2)
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Im bardziej stresujący zawód, tym większe ryzyko
wpływu stresu na inne dziedziny życia. Policjantów
dotyka to szczególnie często. Specyfika służby i stresy
z nią związane mają tu silny negatywny wpływ na życie
rodzinne, a z kolei problemy w życiu rodzinnym mają
negatywny wpływ na służbę. Błędne koło. 
Efektem jest wiele sytuacji kryzysowych prowadzących
do alkoholizmu, rozpadu małżeństw, samobójstw. 

J a ki wpływ ma ją stre sy za wo do we mę ża po li cjan ta na ży cie

ca łej ro dziny, naj le piej wie dzą żo ny po li cjan tów. I nie

zawsze po tra fią so bie z tym po ra dzić.

OD RE AGO WU JĄ W DO MU 
Je stem żo ną po li cjan ta od 15 lat. Na po cząt ku wszyst ko ukła da ło się
do brze, ale od kil ku lat na sze ży cie sta wa ło się kosz ma rem i wresz -
cie wy stą pi łam o roz wód. Ile lat moż na zno sić to, że fa cet wciąż jest
nie obec ny w do mu, że jak wra ca z pra cy, to jest albo
zmę czo ny, al bo ze stre so wa ny, al bo po wód ce, bo mu -
siał się od stre so wać z ko le ga mi, że nie ma cza su po móc
w obo wiąz kach do mo wych, po ga dać z dzieć mi, o mnie
już nie mó wiąc. (…) My śla łam, że kie dy awan so wał,
bę dzie le piej, ale gdzie tam. Przed tem miał stre sy z po -
wo du prze ło żo nych, te raz z po wo du pod wład nych.
W do mu cią gle kłót nie, awan tu ry o by le co. I co raz
wię cej agre sji. Kie dyś tyl ko słow nej, ostat nio, zwłasz -
cza po wód ce, do cho dzi do fi zycz nej. (….) Nie mogę
już dłu żej. Nie wiem, mo że to ja nie umia łam mu po -
móc, mo że żo na po li cjan ta po win na mieć ja kieś szcze -
gól ne ce chy cha rak te ru, że by zno sić to wszyst ko, co się
wią że z pra cą mę ża. Ale sko ro to tak stre su ją ca pra ca,
to gdzie są prze ło że ni, psy cho lo go wie, dla cze go nikt
nie za sta na wia się nad tym, jak to wszyst ko wpły wa
na ży cie ro dzin ne. An na Z. (z li stu do re dak cji)

Hej! Je stem żo ną gli nia rza z pra wie 20-let nim licz -
ni kiem w kry mi nal nym. Śmia ło mo gę po wie dzieć, że
to czę he ro icz ny bój o zdro wie psy chicz ne i fi zycz ne
mo je go mę ża. Ro bo ta ja ka jest, to nie mu szę wspo mi -
nać, sa mi le piej wie cie, ale jak ktoś lu bi swo ją ro bo tę, to trze ba go
wspie rać ile się da, wy słu chi wać do bó lu, po cie szać, a tak że cią gać
po le ka rzach, a cza sem i psy cho lo gach. Żo ny po li cjan tów nie ma ją
ła twe go ży cia, ale jak się po wie dzia ło „a”, to trze ba i „b”, tym bar -
dziej że po li cjan ci na wy ro zu mia łość i po moc sze fów li czyć nie mo -
gą. Stre sy od re ago wu ją w do mu i trze ba im w tym po móc.

Żona (wy po wiedź na IFP) 

Spe cy fi ka pra cy, nie do war to ścio wa nie fi nan so we, nie współ -

mier ny wy si łek za wo do wy w sto sun ku do pre sti żu spo łecz ne go,

a zwłasz cza za bu rzo ne re la cje służ bo we, wszyst ko to ma bar dzo

sil ny wpływ na re la cje w ży ciu pry wat nym i pro ble my ro dzin ne

po li cjan ta. W 2010 ro ku Za rzą d Wo je wódz ki NSZZ Po li cjan tów

Ko men dy Sto łecz nej Po li cji zle cił psychologom wstęp ne 

zdia gno zo wa nie zja wi ska wpły wu służ by na ży cie ro dzin ne po li -

cjan ta.

AN KIE TY 
An kie ta skła da ła się z 46 py tań. Ro ze sła no ją do 22 jed no stek

or ga ni za cyj nych Po li cji pod le głych KSP. Wzię ły w niej udział

452 oso by, w tym 120 ko biet i 332 męż czyzn. 

80 proc. an kie to wa nych de kla ro wa ło, że z róż ną czę sto tli wo -

ścią bo ry ka ją się z pro ble ma mi do ty czą cy mi go dze nia ży cia za wo -

do we go z oso bi stym, przy czym aż w 97 proc. do ty czy ło to ko biet,

a w 74 proc. męż czyzn. Tyl ko nie speł na 20 proc. nie ma ta kich

pro ble mów w ogó le, 33 proc. an kie to wa nych na to miast oświad -

czy ło, że bo ry ka się z sy tu acja mi te go ty pu kil ka ra zy w ro ku. 

Ja ko skut ki trud no ści z go dze niem ży cia za wo do we go i oso -

bi ste go naj czę ściej wy mie nia no ner wo wość, bez rad ność i stres,

a naj rza dziej pro ble my zdro wot ne. Zro zu mie nie swo ich pro ble -

mów an kie to wa ni naj czę ściej znaj do wa li wśród człon ków ro dzi -

ny (po nad 30 proc.), u przy ja ciół spo za fir my (ok. 20 proc.),

a naj rza dziej wśród prze ło żo nych (ok. 4 proc.). 

Na py ta nie, co po mo gło by go dzić ży cie oso bi ste z za wo do -

wym, an kie to wa ni naj czę ściej wy mie nia li wyż sze za rob ki –

42 proc. od po wie dzi (głów nie męż czyź ni), zro zu mie nie prze ło -

żo nych i ela stycz na or ga ni za cja cza su pra cy – 27 proc. od po wie -

dzi, po moc w za ła twia niu spraw oso bi stych (np. w opie ce nad

dziec kiem) – 20 proc. od po wie dzi (głów nie ko bie ty).

Aż 66 proc. an kie to wa nych ni gdy nie otrzy ma ło ja kie go kol -

wiek wspar cia czy pro po zy cji po mo cy ze stro ny prze ło żo ne go. 

Aż 86 proc. an kie to wa nych stwier dzi ło, że prze ło że ni nie in -

te re su ją się ich pro ble ma mi.

Po nad 43 proc. ogó łu an kie to wa nych uwa ża ło, że po go dze nie

ży cia oso bi ste go i za wo do we go ma istot ny wpływ na efek tyw -

ność wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych. Po nad 30 proc.

stwier dzi ło, że sku pie nie się na ro dzi nie po wo du je stra ty w ka -

rie rze za wo do wej i przy zna ło, że mu si świa do mie re zy gno wać
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z roz wo ju za wo do we go na rzecz obo wiąz -

ków do mo wych. Zde cy do wa nie czę ściej

wy bo ru takiego do ko ny wa ły ko bie ty niż

męż czyź ni. Tylko nie speł na 23 proc. an -

kie to wa nych nigdy świa do mie nie zre zy -

gno wa ło z roz wo ju za wo do we go na rzecz

obo wiąz ków do mo wych. 

Czy po go dze nie ży cia oso bi ste go z za -

wo do wym tak, aby osią gnąć rów no wa gę

i sa tys fak cję, jest w ogó le moż li we? Pra -

wie po ło wa an kie to wa nych po li cjan tów

uwa ża ła, że nie. Za ska ku ją ce, że w tej

gru pie zde cy do wa ny mi pe sy mi sta mi byli

męż czyź ni. Ko bie ty w tym wzglę dzie

mia ły od mien ne zda nie, gdyż po nad

65 proc. z nich stwier dzi ło, że jest to

osią gal ne. 

An kie ty do ty czą ce umie jęt no ści czy

moż li wo ści go dze nia pra cy za wo do wej

z ży ciem ro dzin nym i oso bi stym prze pro -

wa dza li psy cho lo go wie w kil ku in nych ko -

men dach wo je wódz kich. Ich wy ni ki by ły

po dob ne do przed sta wio nych. 70 proc.

po li cjan tów an kie to wa nych w wo je wódz -

twie ku jaw sko -po mor skim uwa ża, że stres

za wo do wy za wsze na si la kon flik ty do mo -

we, przy czym naj czę ściej uwa ża ją tak

funk cjo na riu sze z dłu gim sta żem służ by.

W Zie lo nej Gó rze 65 proc. an kie to wa nych

po li cjan tów z kom pa nii pa tro lo wo -in ter -

wen cyj nych mia ło po czu cie, że pra ca

wpły wa ujem nie na ich ży cie ro dzin ne.

77,5 proc. dziel ni co wych oświad czy ło, że

ma trud ność w od dzie le niu pra cy za wo do -

wej od ży cia ro dzin ne go i nie mo że prze -

stać my śleć o pra cy po po wro cie do do mu.

Na za bu rze nie ży cia ro dzin ne go, brak czasu

dla bli skich i nie moż ność pla no wa nia ży cia

ro dzin ne go uskar ża ło się oko ło 75 proc. po -

li cjan tów ze służ by kry mi nal nej. 
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Są mał żeń stwem od 1999 r., To ma szo wi

w tym ro ku mi ja 15 lat służ by, a Pau li nie

sześć. To masz jest prze wod ni kiem psa, żona

jeź dzi w pa tro lach pre wen cji. Ma ją dwie cór -

ki, czter na sto - i dwu let nią. 

CHO DZI O ZA UFA NIE
– Prze ło że ni przy ukła da niu gra fi ku w mia rę

moż li wo ści uwzględ nia ją na szą sy tu ację ro -

dzin ną, a w spra wach na głych, gdzie trze ba np.

za mie nić służ by, sta ra ją się iść nam na rękę

– mó wi To masz. – Służ by rzad ko kie dy tak się

za zę bia ją, by nie moż na by ło zor ga ni zo wać

opie ki nad dzieć mi. W sy tu acjach kry tycz nych

ko rzy sta my z po mo cy ro dzi ny. Z urlo pem też

by wa róż nie, za zwy czaj bie rze my go w róż nych

ter mi nach, zwłasz cza w wa ka cje i fe rie, cho -

ciaż nie jest więk szym pro ble mem wziąć wol -

ne w tym sa mym cza sie.

Jak wy glą da ją re la cje z ko le ga mi w pra cy? 

– Naj czę ściej roz ma wia my o dzie ciach

i o tym, co faj ne go się wy da rzy ło, kto gdzie

był. Du żo się mó wi o spra wach za wo do wych,

o tym, co dzie je się w pra cy. Cho dzi o za ufa -

nie, bar dzo ma ło jest u nas osób, któ re so bie

na wza jem ufa ją. Wy ni ka to z te go, że w pa -

tro lach każ dy jeź dzi z każ dym, ma ło jest sta -

łych par part ner skich. Żo na nie raz roz ma wia

z ko le żan ka mi czy ko le ga mi, ale prze waż nie

są to ogól ne te ma ty. Ja ra czej też nie mó wię

za du żo in nym. Mam jed ną za ufa ną oso bę,

któ ra wie o mo ich bliż szych spra wach. 

STRES, CZY LI...
To masz uwa ża, że trud no roz gra ni czyć, czy

bar dziej na ich ży cie ro dzin ne wpły wa stres

zwią za ny z pra cą, czy ra czej brak umie jęt no -

ści ra dze nia so bie z nim. Mó wi, że ma sil ny

cha rak ter i, że nie jest tak po dat ny na stres

jak żo na, któ ra, je go zda niem, go rzej so bie

z nim ra dzi: 

– Żo na jest bar dziej po dat na na sy tu acje

po wo du ją ce po czu cie za gro że nia czy nie bez -

pie czeń stwa – uwa ża To masz. – Mnie za wsze

po cią ga ło nie bez pie czeń stwo, ad re na li -

na i dą ży łem do sy tu acji nie bez piecz nych.

To, co in ni po strze ga ją ja ko stres zwią za ny

z tą pra cą, dla mnie jest czymś nor mal nym. 

Czy roz ma wia ją ze star szą cór ką o swo jej

pra cy? 

– Cza sa mi przy ta czam tyl ko ja kieś sy tu acje,

by ustrzec ją przed pro ble ma mi i kło po ta mi,

w któ rych ja ko na sto lat ka mo gła by się zna leźć

– mó wi Pau li na. – W do mu sta ram się od izo -

lo wać od pra cy, chcę, aby dom był azy lem.

Mam o wie le cięż szą służ bę niż mąż: je stem

czę sto w pa tro lach in ter wen cyj nych, do te go

mam wię cej no cek i mu szę to po go dzić z obo -

wiąz ka mi ro dzin ny mi. W pra cy ca ły czas trze -

ba być sku pio nym na czyn no ściach, któ re są

nie bez piecz ne: bar dziej ana li zu ję sy tu ację

i nie ry zy ku ję nie po trzeb nie. Je dy nym od po -

czyn kiem jest dom, a si łę da ją mi dzie ci, cho -

ciaż czę sto po no cy mu szę zaj mo wać się

młod szą cór ką, bo To mek ma służ bę. 

Po li cjant przy zna je na to miast, że bar dziej

stre su ją go kło po ty zwią za ne z do mem (opie -

ką nad dzieć mi i ich wy cho wa niem oraz fi nan -

se) niż z sa mą służ bą. W do mu roz ma wia ją

z żo ną o pra cy i cho ciaż nie przy sła nia im to

resz ty spraw, to ma istot ny wpływ na ich re la -

cję. Ko niecz ny jest też od po czy nek od tych

spraw i pro ble mów, zwłasz cza je śli go rzej

sobie ra dzą z prze ży cia mi. 

– Mo gę po wie dzieć, że w pra cy od po czy -

wam, czu ję się tu do brze i nie prze szka dza ją

mi kło po ty, na wet je śli nie raz są licz ne. Nie

mu szę ucie kać w al ko hol czy in ne używ ki

– pod kre śla To masz.

Wy słu cha ła AW

Imio na bo ha te rów zmie nio ne

To masz i Pau li na
z po łu dnio wej Pol ski

Ra port opra co wa ny dla ZW NSZZ

Po li cjan tów w Ko men dzie Sto łecz nej

Po li cji koń czy się wnio ska mi, wśród

któ rych naj waż niej sze by ło wska za nie

na ko niecz ność szko le nia ka dry kie -

row ni czej w za kre sie kształ to wa nia

wła ści wych re la cji mię dzy ludz kich

oraz umie jęt no ści roz po zna wa nia sy tu -

acji, w któ rych po trzeb na jest po moc

po li cjan tom ma ją cym pro ble my z

go dze niem obo wiąz ków służ bo wych

i ży cia oso bi ste go. Ra port wska zu je też

na po trze bę sta łe go mo ni to ro wa nia

pro ble mu stre su za wo do we go i cy klicz -

ne go szko le nia po li cjan tów w za kre sie

ra dze nia so bie ze stre sem. Waż ne jest

też pod no sze nie wie dzy praw nej po li -

cjan tów do ty czą cej ich upraw nień 

za war tych w prze pi sach prag ma ty ki

służ bo wej. 

Czy pogodzenie życia
osobistego z zawodowym tak,

aby osiągnąć równowagę
i satysfakcję, jest w ogóle
możliwe? Prawie połowa

ankietowanych policjantów
uważała, że nie. Zaskakujące,

że w tej grupie
zdecydowanymi pesymistami
byli mężczyźni. Kobiety w tym

względzie miały odmienne
zdanie, gdyż ponad 65 proc.
z nich stwierdziło, że jest to

osiągalne. 

t
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– Człowiek musi z siebie to bagno
wyrzucić – mówią policjanci o swojej
pracy. – Musi z kimś pogadać, czasem
musi się napić, potrzebuje kogoś, kto
go zrozumie... albo zwyczajnie
wysłucha.

Naj bar dziej stre su ją ce są: cho ra sy tu acja

w pra cy, prze ło że ni i ich po le ce nia, ilość pra -

cy, biu ro kra cja. Do te go do cho dzi spe cy fi ka

pra cy: tru py, ofia ry prze mo cy, po sta wa lu dzi

wo bec po li cjan tów, bez sil ność. I to jest je den

świat. Za wo do wy. Dru gi, ro dzin ny, też nie

za wsze jest sie lan ką. – Więk szość z nas ma

ja kieś pro ble my w do mu i żo ny, któ re czę sto

nie ro zu mie ją na szej pra cy i ma ją pre ten sje

do słow nie o wszyst ko – mó wi po li cjant pio -

nu kry mi nal ne go. – Jak od re ago wu ję stres?

Ba sen al bo bie ga nie. Cza sem pi ję.

OD RE AGO WAĆ
– Zda rza się, że mam zły dzień w pra cy i wra -

cam do do mu zła – do da je po li cjant ka, też

z pio nu kry mi nal ne go. – Cza sem wy star czy,

że sku pię się na obo wiąz kach do mo wych i za -

po mi nam o stre sie w pra cy. Ge ne ral nie sprzą -

ta nie po ma ga pra wie za wsze. Al bo go to wa nie.

Bo ja kiś spo sób na od re ago wa nie trze ba

mieć. Trze ba umieć prze sta wić się z try bu

„pra ca” na tryb „dom”. – Cza sem ktoś z do -

mow ni ków przy po mi na mi, że je stem już

w domu, a nie w ko men dzie – do da je po li cjant -

ka. – Wspar cie ro dzi ny jest bar dzo waż ne.

ZRO ZU MIEĆ
– We dług mnie mał żeń stwa po li cyj ne ma ją

zde cy do wa nie pro ściej – mó wi st. sierż. Ewa

Mar ci niak z KMP w Sie dl cach. W Po li cji słu -

ży, po dob nie jak jej mąż, sześć lat. Po cząt ki

by ły trud ne. Głów nie z tego po wo du, że mąż

pra co wał w wy dzia le ru chu dro go we go. 

– Mi ja li śmy się, ni cze go nie moż na by ło

so bie za pla no wać – mó wi. – W mo men cie

gdy zmie nił wy dział, za czę li śmy mieć

wresz cie ży cie ro dzin ne.

Za rów no ona, jak i jej mąż przy zna ją, że

naj waż niej sza ko rzyść z te go, że obo je są

w służ bie, to zro zu mie nie. 

– W tej pra cy bar dzo trud no od ciąć ży cie

za wo do we od pry wat ne go – mó wi żo na.

– Gdy bym nie by ła po li cjant ką, pew nie nie

roz ma wia li by śmy ty le, pew nie mąż by mi

nie opo wia dał. A tak, roz ma wia my. A ja nie

tyl ko słu cham, ja go ro zu miem. Wiem, że

ma pra wo być wście kły, ze stre so wa ny, że

mu si zo stać po go dzi nach, że nie mo że się

ze rwać z pra cy i cze goś tam za ła twić, że to

jest służ ba.

AN NA KRAW CZYŃ SKA
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Sztuka przetrwania

MO NI TO RO WA NIE STRE SU
W Sta nach Zjed no czo nych funk cjo nu ją

ośrod ki do rad cze dla po li cjan tów pro wa -

dzo ne przez psy cho lo gów, psy chia trów

i so cjo lo gów. W ośrod kach pro wa dzo ne są

ba da nia na uko we na te mat stre su za wo -

do we go po li cjan ta. Du żo miej sca po świę -

ca się pro ble mo wi go dze nia ży cia za wo-

do we go i ro dzin ne go. Jed no z ta kich

badań oma wia An na Szczę sna z Uni wer -

sy te tu Zie lo no gór skie go w pu bli ka cji

„Wspar cie spo łecz ne w za wo dzie po li cjan -

ta”. Od wo łu je się do pra cy ame ry kań skich

so cjo lo gów Gold far ba i Au mil le ra, któ rzy

sku pi li uwa gę na funk cjo no wa niu związ -

ków mał żeń skich po li cjan tów, na tym,

jak z kon se kwen cja mi pra cy za wo do wej

mę żów ra dzą so bie ich żo ny. Pod su mo -

wu jąc wnio ski z ba dań, so cjo lo go wie ci

stwier dzi li, że pod sta wo we wy mo gi zwią -

za ne z pra cą w po li cji czę sto sta ją się

źródłem kon flik tów i mo gą zna czą co

wpły wać na brak spój no ści w ro dzi nie.

Żo ny po li cjan tów mu szą przej mo wać

w do mu mę skie ro le w za stęp stwie swo -

ich czę sto nie obec nych mę żów. W związ -

ku z ich zmia no wą pra cą i dys po zy cyj no -

ścią służ bo wą żo ny mu szą wie lo krot nie

zmie niać pla ny lub do sto so wy wać je

do go dzin pra cy mę żów. Mę żo wie prze -

no szą stre sy za wo do we do do mu, tu od -

re ago wu ją na pię cia zwią za ne ze służ bą,

co jest po wo dem za ła my wa nia się ko mu -

ni ka cji mał żeń skiej. Żo ny po li cjan tów

wio dą ży cie sa mot nych mę ża tek, z po -

czu ciem fru stra cji i izo la cji, czę sto do -

zna ją po czu cia od rzu ce nia i ob ni żo nej

war to ści wła snej. Ba da cze okre śli li rów -

nież wskaź nik roz wo dów mał żeństw,

w któ rych mąż lub żo na pra cu ją w po li -

cji. Wskaź nik ten wy no si 75 proc. i je go

wy so kość jest po rów ny wal na je dy nie

z licz bą roz wo dów wśród le ka rzy i praw -

ni ków. 

Ro dzi ny pol skich po li cjan tów z ca łą

pew no ścią są rów nie czę sto do tknię te

opi sa ny mi pro ble ma mi. Jed nak kom -

plek so wych ba dań na ten te mat od wie -

lu lat nie pro wadzo no.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. A. Mitura

t

Ru sza
SIS II

9 kwiet nia 2013 ro ku zo sta nie 

uru cho mio ny Sys tem In for ma cyj ny 

Schen gen dru giej ge ne ra cji (SIS II),

no wo cze sny sys tem, któ ry umoż li wi

prze twa rza nie więk szej ilo ści da nych

oraz ko rzy sta nie z no wych funk cjo nal -

no ści.

Sys tem In for ma cyj ny Schen gen to

na rzę dzie in for ma tycz ne, któ re słu ży

za pew nie niu bez pie czeń stwa w stre fie

Schen gen, gdzie nie ma gra nic we -

wnętrz nych. SIS jest naj więk szą w

Eu ro pie ba zą da nych za wie ra ją cą in for -

ma cje o po szu ki wa nych oso bach

i przed mio tach, wpro wa dza ne do sys -

te mu przez pań stwa stre fy Schen gen. 

Z chwi lą wpro wa dze nia SIS II obec -

nie obo wią zu ją ce prze pi sy Kon wen cji

Wy ko naw czej do ukła du z Schen gen

zo sta ną za stą pio ne prze pi sa mi De cy zji

Ra dy 2007/533/WSiSW z 12 czerw -

ca 2007 r. w spra wie utwo rze nia, funk -
cjo no wa nia i użyt ko wa nia Sys te mu
In for ma cyj ne go Schen gen dru giej ge ne ra -
cji i Roz po rzą dze nia (WE) 1987/2006

Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z

20 grud nia 2006 r. w spra wie utwo rze -
nia, funk cjo no wa nia i użyt ko wa nia Sys -
te mu In for ma cyj ne go Schen gen dru giej
ge ne ra cji.

Głów nym atu tem SIS II ma być po -

pra wa ja ko ści da nych i zdol no ści iden -

ty fi ka cji osób. Sys tem dru giej ge ne ra cji

ma umoż li wić umiesz cza nie in for ma cji

o oso bach, któ rych toż sa mość zo sta ła

przy własz czo na, oraz roz sze rze nie ist -

nie ją cych in for ma cji po przez do łą cza -

nie do ist nie ją cych wpi sów da nych

bio me trycz nych (fo to gra fie, od bit ki li -

nii pa pi lar nych) oraz elek tro nicz nych

wer sji eu ro pej skie go na ka zu aresz to wa -

nia. Sys tem prze wi du je rów nież wpro -

wa dza nie da nych o no wych ro dza jach

przed mio tów i do ku men tów oraz 

two rze nie po wią zań wpi sów (czy li

związ ków mię dzy obiek ta mi, np. 

po szu ki wa nym przed mio tem a prze -

stęp cą).

mł. insp. KA RO LI NA GREN DA
na czel nik Wy dzia łu Ko or dy na cji 
Po szu ki wań Mię dzy na ro do wych 

Biu ra Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji
KGP 
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Godzenie pracy zawodowej i życia
rodzinnego jest dla policjantów
trudniejsze niż dla przedstawicieli
innych zawodów. Nie tylko
z powodu specyfiki służby.
Policjanci nie mogą korzystać
z wielu uprawnień przewidzianych
w kodeksie pracy.

Pro ble ma ty ka upraw nień ro dzi ciel skich

funk cjo na riu szy Po li cji by ła kil ka krot -

nie przed mio tem za in te re so wa nia

Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. 

URLOP OJ COW SKI
Skar gi od po li cjan tów, któ rym od ma wia no

moż li wo ści sko rzy sta nia z urlo pu wy cho -

waw cze go, spo wo do wa ły w 2006 ro ku wy -

stą pie nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich

do Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi -

ni stra cji z proś bą o roz wa że nie moż li wo ści

pod ję cia ini cja ty wy usta wo daw czej w celu

zmia ny tre ści art. 79 usta wy o Po li cji w za -

kre sie, w ja kim po zba wia po li cjan tów

męż czyzn upraw nień prze wi dzia nych dla

pra cow ni ków we dług prze pi sów Pra wa

pra cy. Mi ni ster SWiA od po wie dział, że

obo wią zu ją ce prze pi sy umoż li wia ją ko rzy -

sta nie z urlo pów wy cho waw czych rów nież

funk cjo na riu szom męż czy znom. W tej sy -

tu acji rzecz nik wy stą pił do Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji z proś bą o prze ka za nie

sta no wi ska mi ni stra pod le głym jed nost -

kom. Tak się sta ło, jed nak przy pad ki

odmowy udzie le nia funk cjo na riu szo wi

męż czyź nie zgo dy na urlop wy cho waw czy

zda rza ły się na dal i rzecz nik mu siał po -

now nie in ter we nio wać u ko men dan ta

głów ne go. 

23 czerw ca 2011 r. we szła w ży cie usta -

wa o zmia nie usta wy o Po li cji oraz nie któ -

rych in nych ustaw, któ ra zmie ni ła

brzmie nie art. 79 usta wy o Po li cji.

Zgod nie z je go ak tu al ną tre ścią po li cjan -

to wi przy słu gu ją upraw nie nia pra cow ni ka

zwią za ne z ro dzi ciel stwem okre ślo ne

w ko dek sie pra cy, je że li prze pi sy ni niej -

szej usta wy nie sta no wią ina czej (patrz ar -

ty kuł „Po li cjant jak pra cow nik” – „Po li -

cja 997” sier pień 2011 r.).

OPIE KA NAD DZIEC KIEM 
Tym cza sem w nie zmie nio nym kształ cie po -

zo sta ły nor my wy ni ka ją ce z tre ści par. 8 roz -

po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz nych

i Ad mi ni stra cji z 2 wrze śnia 2002 r. w spra -

wie szcze gó ło wych praw i obo wiąz ków oraz

prze bie gu służ by po li cjan tów. 

Ro dzi ło to pew ną do wol ność in ter pre ta -

cyj ną do ty czą cą pra wa do 2 dni opie ki

nad dziec kiem. Po li cjan ci oj co wie nie jed no -

krot nie spo ty ka li się z od mo wą lub ob wa ro -

wy wa niem ewen tu al nej zgo dy róż ny mi

wa run ka mi. Skar ży li się na to w li stach

do RPO, do na szej re dak cji czy na fo rum in -

ter ne to wym. Na przy kład ko men dant po -

wia to wy w S. ka zał po li cjan to wi przy nieść

gra fik pra cy żo ny, po czym stwier dził, że

dzień na opie kę nad dziec kiem nie jest mu

po trzeb ny, bo mo że do sto so wać go dzi ny

służ by do go dzin pra cy żo ny, in ne go po li -

cjan ta wy py ty wał, czy dziec kiem nie mo że

się za jąć te ścio wa.

Przez trzy la ta pi sa łem ra port o 2 dni opie -
ki nad dziec kiem i za wsze do sta wa łem zgo dę
bez pro ble mu, w tym ro ku mi od mó wio no, bo
rad ca praw ny stwier dził, że ta ka opie ka przy -
słu gu je tyl ko po li cjan to wi ko bie cie;

W ka drach oznaj mio no mi, że nie na le żą
mi się dwa dni opie ki nad dziec kiem, ale mogę
do stać za świad cze nie, że tych dni nie wy ko -
rzy sta łem. To ja kieś ku rio zum!;

U nas nie ma pro ble mu, pi szesz ra port i do -
sta jesz, nikt nie ro bi ła ski, bo to ci się na le ży
zgod nie z prze pi sa mi;

W mo jej ko men dzie kie dyś te dwa dni da -
wa li, ale po kon tro li ka dry KWP wszyst kie
ra por ty anu lo wa ły, a po li cjan tom, któ rzy
z tego ko rzy sta li od ję to te dwa dni z urlo pu
wy po czyn ko we go – pi sa li po li cjan ci na IFP.

Naj więk sze kon tro wer sje bu dzi ło uzy -

ska nie zgo dy na opie kę nad dziec kiem

przez po li cjan ta męż czy znę w sy tu acji, gdy

mat ka dziec ka nie jest po li cjant ką. Zgod -

nie z art. 79 ust. 1 usta wy o Po li cji w związ -

ku z art. 188 ko dek su pra cy każ de mu

po li cjan to wi (za rów no ko bie cie, jak i męż -

czyź nie) wy cho wu ją ce mu przy naj mniej

jed no dziec ko w wie ku do 14 lat przy słu gu -

je w cią gu ro ku ka len da rzo we go zwol nie nie

od za jęć służ bo wych w wy mia rze 2 dni,

z za cho wa niem pra wa do upo sa że nia, z tym

za strze że niem (wy ni ka ją cym z art. 79

ust. 1, zda nie dru gie usta wy o Po li cji), że

je że li obo je ro dzi ce lub opie ku no wie dziec -

ka są po li cjan ta mi, z upraw nie nia po wyż -

sze go ko rzy stać mo że tyl ko jed no z nich.

Zwol nie nie przy słu gu je rów nież po li cjan to -

wi męż czyź nie bę dą ce mu je dy nym opie ku -

nem dziec ka w wie ku do 14 lat. A za tem

je śli mat ka dziec ka po li cjan ta nie peł ni

służ by w Po li cji, funk cjo na riu szo wi zwol -

nie nie ta kie nie przy słu gu je.

Spra wą za ję ła się Rzecz nik Praw Oby wa -

tel skich. W li sto pa dzie 2011 ro ku prof. Ire -

na Li po wicz zwró ci ła się do Mi ni stra Spraw

We wnętrz nych z proś bą o no we li za cję wy -

mie nio ne go roz po rzą dze nia z 2 wrze -

śnia 2002 r. Mi ni ster Spraw We wnętrz nych

od po wie dział w stycz niu 2012 r., że w re -

sor cie spraw we wnętrz nych pod ję to dzia ła -

nia zmie rza ją ce do zmia ny prze pi sów

roz po rzą dze nia w spra wie szcze gó ło wych

praw i obo wiąz ków oraz prze bie gu służ by

po li cjan tów.

Jed nak w cią gu ro ku nic się nie zmie ni ło

i skar gi do RPO na pły wa ły na dal.

ROZ STRZY GNIE TRY BU NAŁ
„Z uwa gi na brak dzia łań Mi ni stra w ni niej -

szym za kre sie, a tak że z uwa gi na wpły wa -

jące do mnie w dal szym cią gu skar gi
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Pro jek to wa ny prze pis roz po rzą dze nia
Mi ni stra Spraw We wnętrz nych prze wi -
du je, że pra wo do zwol nie nia od za jęć
służ bo wych w wy mia rze 2 dni w cią gu
ro ku ka len da rzo we go przy słu gu je każ -
de mu funk cjo na riu szo wi Po li cji wy cho -
wu ją ce mu przy naj mniej jed no dziec ko
w wie ku do lat czter na stu, bez wzglę -
du na płeć (tj. za rów no ko bie cie, jak
i męż czyź nie) oraz nie za leż nie od te go,
czy oso ba, z któ rą funk cjo na riusz Po li -
cji wy cho wu je dziec ko w wie ku do lat
czter na stu, rów nież jest funk cjo na riu -
szem.

Upraw nie nia ro dzi ciel skie
po li cjan ta
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do ty czą ce od mo wy przy zna nia zwol nie nia

od za jęć służ bo wych dla funk cjo na riu szy

Po li cji (męż czyzn) w wy mia rze dwóch dni

z ty tu łu opie ki nad dziec kiem w wie ku

do 14 lat uzna łam za ko niecz ne przed sta -

wie nie ni niej sze go za gad nie nia do roz strzy -

gnię cia przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny” –

stwier dza rzecz nik w paź dzier ni ku 2012

roku w wy stą pie niu do Try bu na łu Kon sty -

tu cyj ne go. 

Pro fe sor Ire na Li po wicz wy stą pi ła

do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go o stwier dze -

nie nie zgod no ści te go roz po rzą dze nia z ko -

dek sem pra cy i Kon sty tu cją RP. 

W uza sad nie niu rzecz nik stwier dza m.in.:

„Brak jest ar gu men tów, któ re uza sad nia -

ły by od mien ne trak to wa nie funk cjo na riu -

szy Po li cji w za kre sie pra wa do zwol nie nia

od za jęć służ bo wych w wy mia rze 2 dni

w cią gu ro ku w sy tu acji, gdy obo je ro dzi ce

spra wu ją nad dziec kiem wła dzę ro dzi ciel -

ską, lecz po li cjan tem jest tyl ko jed no z ro -

dzi ców dziec ka. (…) Sko ro pra wo daw ca

do pusz cza moż li wość sko rzy sta nia przez

po li cjan ta męż czy znę z po wyż sze go upraw -

nie nia w przy pad ku, gdy jest on je dy nym

opie ku nem dziec ka lub gdy mat ka dziec ka

(spra wu ją ca ra zem z nim wła dzę ro dzi ciel -

ską) tak że jest funk cjo na riu szem Po li cji,

trud no zna leźć prze ko nu ją cy ar gu ment,

któ ry prze ma wiał by za re gu la cją po zba wia -

ją cą ta kie go po li cjan ta pra wa do opie ki w sy -

tu acji, gdy ko bie ta, wspól nie z któ rą

wy cho wu je on dziec ko, funk cjo na riu szem

Po li cji nie jest.

Re gu la cje par. 8 ust. 1 i 3 roz po rzą dze nia

z 2 wrze śnia 2002 r., w świe tle któ rych

upraw nie nie po wyż sze przy słu gu je we

wska za nej sy tu acji je dy nie po li cjant kom,

nie przy słu gu je zaś męż czy znom bę dą cym

funk cjo na riu sza mi Po li cji, uznać za tem na -

le ży za na ru sza ją ce prze wi dzia ne w art. 32

Kon sty tu cji RP za sa dy rów no ści wo bec pra -

wa i rów ne go trak to wa nia, a tak że wy ra żo ną

w art. 33 Kon sty tu cji RP za sa dę rów no -

upraw nie nia ko biet i męż czyzn. Po wyż sze

pro wa dzi do wnio sku, że prze pi sy par. 8

ust. 1 i 3 roz po rzą dze nia z 2 wrze śnia

2002 r. są nie zgod ne z art. 32 i art. 33 Kon -

sty tu cji RP”.

MSW PRZY ZNA JE
12 lu te go br. Mi ni ster Spraw We wnętrz -

nych, od no sząc się do wnio sku rzecz ni ka,

stwier dza, że prze pi sy par. 8 ust. 1 i 3 roz -

po rzą dze nia z 2 wrze śnia 2002 r. – w za kre -

sie, w ja kim wy łą cza ją pra wo do zwol nie nia

od za jęć służ bo wych po li cjan tów (męż -

czyzn) wy cho wu ją cych dziec ko wspól nie

z ko bie tą nie bę dą cą funk cjo na riu szem Po -

li cji – są nie zgod ne z art. 33 w związ ku

z art. 32 Kon sty tu cji RP, jak rów nież

z art. 81 ust. 1 usta wy o Po li cji i art. 79

ust. 1 usta wy o Po li cji w związ ku z art. 188

ko dek su pra cy, a tym sa mym tak że z art. 92

ust. 1 Kon sty tu cji RP.

Mi ni ster po in for mo wał, że we współ -

pra cy z Ko men dą Głów ną Po li cji pro wa -

dzo ne są pra ce le gi sla cyj ne nad pro jek tem

roz po rzą dze nia zmie nia ją ce go roz po rzą -

dze nie z 2 wrze śnia 2002 r. oraz że obec-

nie ana li zo wa ne są uwa gi zgło szo ne do

te go pro jek tu w to ku uzgod nień mię dzy -

re sor to wych.

ELŻ BIE TA SI TEK
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Wywiad z prof. Ireną Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich
niejednokrotnie interweniuje w sprawach,
gdzie policjanci naruszają prawa obywateli.
A jak często pomocy szukają u rzecznika
sami policjanci, którzy uważają, że ich
prawa są łamane?

– W 2012 ro ku do Biu ra RPO wpły nę -

ło 750 skarg na funk cjo na riu szy Po li cji i 138

skarg od funk cjo na riu szy Po li cji na nie pra wi -

dło wo ści w związ ku z peł nio ną służ bą. Skar -

gi od po li cjan tów do ty czy ły: wa run ków

peł nie nia służ by (58 przy pad ków), nie wła -

ści wych re la cji w sto sun kach służ bo wych

(18), zwol nie nia ze służ by (10), na bo ru

do służ by (10 skarg) i in nych, in dy wi du al -

nych pro ble mów, np. do ty czą cych prze pi sów

usta wy o bro ni i amu ni cji czy peł nie nia służ -

by poza gra ni ca mi kra ju.

Najwięcej skarg dotyczyło warunków
pełnienia służby… 

– Tak, sta no wi ły w su mie 42 proc. po dej -

mo wa nych przez nas tego ty pu spraw i mu -

szę do dać, że to nie był pierw szy rok,

w któ rym była to do mi nu ją ca pro ble ma ty ka.

Z te go po wo du w 2012 ro ku za rzą dzi łam

kom plek so wą kon tro lę wa run ków, w ja kich

po li cjan ci peł nią służ bę. Nie mo że być tak,

że pań stwo wy da je ogrom ne pie nią dze na

organizację Eu ro 2012, a wa run ki pra cy po -

li cjan tów, np. w cen trum War sza wy na

Dwor cu Cen tral nym, są jak sprzed kil ku -

dzie się ciu lat. Nie zbęd ne jest, aby po li cjan -

ci, od któ rych wy ma ga się okre ślo nych

stan dar dów za cho wa nia, mie li za pew nio ne

od po wied nie wa run ki do wy ko ny wa nia

służby. Roz ma wia łam o tym z po przed nim

ministrem spraw we wnętrz nych Jac kiem

Ci choc kim i otrzy ma łam za pew nie nie, że

nie ba wem za koń czą się przy go to wa nia do

stan da ry za cji jed no stek Po li cji i wa run ki

pra cy po re mon tach ule gną za sad ni czej po -

pra wie. Bę dę więc wdzięcz na za wszyst kie

in for ma cje, co się w tej kwe stii dzie je. Za -

mierzam o re ali za cję tych pla nów zapytać

rów nież no we go mi ni stra.

Czy zdaniem Pani Profesor w Policji
– instytucji, w której zarządza się przez
rozkaz, można ustrzec się łamania praw
obywatelskich?

– W ogrom nej więk szo ści moż na się

ustrzec, ale trze ba nad tym pra co wać. 

Zna mien ne, że wła śnie ze służb, gdzie obo -

wią zu je dys cy pli na i hie rar chicz ne pod po -

rząd ko wa nie, wpły wa do nas naj mniej skarg.

Z pew no ścią nie dla te go, że tam się nic złe -

go nie dzie je, lecz dla te go, że przy skła da niu

skar gi pra cow ni cy ma ją do po ko na nia wy jąt -

ko wą ba rie rę psy cho lo gicz ną. Tym cza sem

licz ba sa mo bójstw, przy pad ków de pre sji, wy -

pa le nia za wo do we go, mob bin gu itp. wska zu -

je, jak du ży jest po ziom stre su w tych

za wo dach. 

Do ów cze snej sej mo wej Ko mi sji Ad mi ni -

stra cji i Spraw We wnętrz nych wpły nął wnio -

sek po sła nek z Ko mi sji Obro ny Na ro do wej,

aby Rzecz nik Praw Oby wa tel skich ob jął sta -

łym mo ni to rin giem służ by mun du ro we. Kon -

sty tu cja prze wi du je bo wiem funk cję

trze cie go za stęp cy rzecz ni ka do tych spraw,

ale w prak ty ce za le ży to od de cy zji Sej mu

i Mi ni stra Fi nan sów. Nie ste ty, do dziś wnio -

sek ten nie zo stał zre ali zo wa ny. 

Co zatem mogą zrobić policjanci lub
żołnierze, którzy uważają, że ich prawa są
łamane?

– Za wsze, gdy ko muś dzie je się krzyw da,

mo że się zwró cić o po moc do rzecz ni ka. Pro -

szę tak że pa mię tać, że chro ni my pry wat ność

osób skła da ją cych skar gi. Moż na zgło sić się

oso bi ście do na szych od dzia łów (w War sza -

wie, Ka to wi cach, Wro cła wiu i Gdań sku) lub

sko rzy stać z dni przy jęć in te re san tów w in -

nych mia stach. Moż na też przed sta wić pro -
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na standaryzację
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blem dro gą e -ma ilo wą (biu ro rzecz ni -

ka@brpo.gov.pl) lub sko rzy stać z bez płat nej

in fo li nii (800-676-676), gdzie przy te le fo -

nach dy żu ru ją do świad cze ni praw ni cy

i udzie la ją fa cho wych in for ma cji praw nych.

Je stem prze cież rzecz ni kiem wszyst kich

oby wa te li, tak że tych w mun du rach. Chcia -

ła bym, że by każ dy po li cjant o tym pa mię tał,

zwłasz cza je śli zna la zł by się w ja kiejś roz -

pacz li wej sy tu acji.

Nie zawsze policjanci musieliby się skarżyć,
gdyby wcześniej umiejętnie rozwiązano
sytuację konfliktową… 

– Oba wiam się, że je ste śmy w tej kwe stii

bar dzo opóź nie ni w sto sun ku do resz ty Eu ro -

py. W roz wią zy wa niu sy tu acji kon flik to wych

zbyt rzad ko ko rzy sta się u nas z po mo cy pro -

fe sjo nal nych me dia to rów. Cza sem dzia ła ją

psy cho lo go wie, po słu gu jąc się m.in. for mą

an kie ty. Ro la psy cho lo ga jest bar dzo waż na,

ale ta kie ba da nie tyl ko po ka zu je pro blem,

a nie roz wią zu je go. Pro fe sjo nal ny me dia tor

po wi nien mieć cer ty fi kat, naj le piej być oso -

bą spo za fir my, mu si też umieć do pro wa dzić

do wy ga sze nia kon flik tu, a nie tyl ko je go ana -

li zy. Me dia tor jest w sta nie uświa do mić stro -

nom kon flik tu, o co na praw dę im cho dzi.

Pro po nu ję pi lo ta żo wo sko rzy stać z któ rejś

z dzia ła ją cych in sty tu cji me dia cji, np. świet -

ne go śro do wi ska Cen trum Me dia cji na Dol -

nym Ślą sku czy w War sza wie (UW), że by

zo ba czyć, jak to dzia ła. Pro fe sjo nal na me dia -

cja przy no si wie le ko rzy ści, przede wszyst -

kim po pra wia at mos fe rę pra cy. 

Ustawa o Policji mówi, że w przypadku
wszczęcia przeciwko policjantowi
postępowania karnego zawiesza się lub
można go zawiesić w czynnościach
służbowych, jeżeli jest to celowe z uwagi
na dobro postępowania lub dobro służby.
Ale przecież o przestępstwie można mówić
dopiero, jeśli zostanie ono udowodnione.
Tymczasem policjanta zawiesza się od razu,
gdy tylko usłyszy zarzuty. To tak, jakby
zasada domniemania niewinności wobec
policjanta nie obowiązywała… 

– Mu si my pa mię tać, że za wie sze nie

w czyn no ściach nie ozna cza uzna nia za win -

ne go. Nie wol no nam też za po mi nać, że za -

wód po li cjan ta wią że się ze szcze gól nym

za ufa niem pu blicz nym, więc i szcze gól ny

jest tu spo sób po stę po wa nia. Po zwo lę so bie

przy to czyć przy kład prze wod ni czą ce go

Trybunału Kon sty tu cyj ne go w Au strii, po -

wszech nie sza no wa ne go sę dzie go Ada mo vi -

cha. Zo stał on po mó wio ny o to, że jest

stron ni czy w orze cze niach i dzia ła prze ciw

Au strii, a na rzecz kra jów sło wiań skich. Gdy

wsz czę to w spra wie tak ab sur dal ne go za rzu -

tu po stę po wa nie, sę dzia Ada mo vich sam

zawiesił się w czyn no ściach sę dzie go 

try bu na łu, choć pra wo te go nie wy ma ga ło.

Po pro ce sie i oczysz cze niu go z po mó wień

po now nie pod jął dzia łal ność. Uznał po pro -

stu, że sko ro ja ko sę dzia try bu na łu sto su je

przy mus pań stwo wy i dzia ła w imie niu pań -

stwa, to w przy pad ku, gdy ktoś ma wąt pli wo -

ści co do je go dzia ła nia, in sty tu cja

za wie sze nia uwal nia od po dej rze nia o stron -

ni czość. Z po li cjan ta mi jest po dob nie, o ile

roz strzy gnię cie za pad nie szyb ko. 

Jednak te zawieszenia trwają nieraz długo.
W ten sposób skutki przewlekłości
postępowań sądowych przerzuca się na
policjanta, który w czasie zawieszenia
otrzymuje połowę uposażenia. Czy można
z tym coś zrobić?

– Biu ro Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich

jest urzę dem skar go wym i ta ki mi spra wa mi

mo że my się oczy wi ście za jąć, ale po trze bu je -

my skarg na kon kret ne przy pad ki, gdzie ktoś

po niósł z ty tu łu prze wle kło ści po stę po wa nia

szko dę. Wte dy się tym zaj mie my. W cza sie

mo jej ka den cji ta kich skarg nie by ło, a z chę -

cią bym się ta kiej spra wie przyj rza ła. My

w ogó le wal czy my z prze wle kło ścią po stę po -

wań, bo jest to na gan ne. Być mo że trze ba się

za sta no wić, czy spra wy, w któ rych do cho dzi

do ta kie go za wie sze nia w czyn no ściach nie

po win ny być trak to wa ne prio ry te to wo…

Rzecznik Praw Obywatelskich walczy
również o pewne rozwiązania systemowe.
Jakich rozwiązań dla dobra policjantów
domaga się Pani Profesor?

– Po dam przy kład jed ne go z pro ble mów,

któ re ścią ga ją na Po li cję nie uza sad nio ną od -

po wie dzial ność, w tym rów nież kar ną. Przez

za nie cha nie usta wo daw cze par la men tu, do -

ty czą ce ure gu lo wa nia sy tu acji izb wy trzeź -

wień, oso by nie trzeź we umiesz cza się

w izbach za trzy mań w jed nost kach Po li cji.

Zda rza się, że tam do cho dzi do zgo nów. Każ -

dy ta ki przy pa dek to dra mat po obu stro -

nach. Z na szych ana liz wy ni ka, że ba da nia

le kar skie za trzy ma nych do wy trzeź wie nia

by wa ją po bież ne, a po li cjan ci czę sto nie mają

moż li wo ści mo ni to ro wa nia sta nu zdro wia za -

trzy ma ne go, dla te go do cho dzi do tra ge dii.

Ten pro blem mu si zo stać pil nie roz wią za ny.

Ma my już zna ko mi ty przy kład w By to miu,

jak moż na to zro bić. Od 20 lat dzia ła tam

mo de lo wy wręcz ośro dek, któ ry pro wa dzi

od po wied nik izby wy trzeź wień z sys te mem

te ra pii uza leż nień, a tak że in ter wen cji i za -

po bie ga nia sy tu acjom kry zy so wym. Jest więc

przy kład kom plek so we go dzia ła nia, któ re

od lat spraw dza się w prak ty ce, jest go to wy

mo del or ga ni za cyj ny i co naj waż niej sze – na

ta ką dzia łal ność są pie nią dze z Fun du szu

Prze ciw al ko ho lo we go. Tym cza sem, we dług

opi nii NIK, oko ło 50 proc. te go fun du szu

jest w kra ju wy ko rzy sty wa ne na in ne ce le.

Tworzenie takich ośrodków jest absolutnie

w interesie funkcjonariuszy. Roz ma wia łam

na ten te mat z mi ni strem spraw we wnętrz -

nych Jac kiem Ci choc kim i mia łam da le ko

idą ce obiet ni ce roz wią za nia pro ble mu. Zor -

ga ni zo wa li śmy też w Szko le Wyż szej Psy cho -

lo gii Spo łecz nej w War sza wie kon fe ren cję

po świę co ną tej te ma ty ce, z udzia łem naj lep -

szych eks per tów z ca łe go kra ju. Wie my,

gdzie są dys funk cje, co trze ba zmie nić,

i wie my też, że par la ment wciąż uchy la się

od re gu la cji w tej spra wie. Tym cza sem nie -

szczę śli we są tak że szpi ta le, bo to, co się

dzie je z oso ba mi nie trzeź wy mi, czę sto dez -

or ga ni zu je pra cę izb przy jęć, nie szczę śli wa

jest Po li cja, bo prze cież „nie na da je się”

do roz wią zy wa nia te go pro ble mu, i nie szczę -

śli we są izby wy trzeź wień, bo czę sto nie są

w sta nie w peł ni za pew nić stan dar dów wła -

ści wych z punk tu wi dze nia praw czło wie ka.

Za roz wią za nie te go pro ble mu od po wie -

dzial ne jest pań stwo, czyli Mi ni ster Spraw

We wnętrz nych, Mi ni ster Spra wie dli wo ści,

Mi ni ster Zdro wia i oczy wi ście par la ment.

Dzia ła jąc w ce lu ochro ny praw po li cjan tów

i praw czło wie ka, za trzy my wa nych przez

nich osób nie trzeź wych – od pół to ra ro ku

do ma gam się zmian w tej spra wie. Bar dzo li -

czę tu rów nież na wspar cie po li cyj nych

związ ków za wo do wych, po nie waż brak roz -

wią za nia te go pro ble mu stwa rza tak że nie -

po trzeb ne do dat ko we ry zy ko w pra cy

po li cjan tów.

Dzię ku ję za roz mo wę.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. Biu ro RPO
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Jestem rzecznikiem wszystkich obywateli, 
także tych w mundurach.
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Jak można pomóc psu po wypadku
lub urazie? Zamieszczamy kilka
prostych zasad, które pomogą
zmniejszyć psie cierpienie.

We dług da nych z grud nia 2012 r.

w służ bie pre wen cyj nej Po li cji

ma my 1046 psów służ bo wych,

z któ rych 701 to psy pa tro lo wo -tro pią -

ce, 157 – psy do wy szu ki wa nia za pa -

chów nar ko ty ków, 89 – psy do wy szu -

ki wa nia za pa chów ma te ria łów wy bu -

cho wych, a 14 to psy do wy szu ki wa nia

za pa chu zwłok ludz kich (wśród nich

jest je den pies do ra tow nic twa wod ne -

go). W 2012 r. wy co fa no 174 psy służ -

bo we, głów nie z po wo du po de szłe go

wie ku lub cho rób wy ma ga ją cych dłu go -

trwa łe go le cze nia nie ro ku ją ce go po pra -

wy. W więk szo ści przy pad ków wy co fa ne

psy prze ka za no ich prze wod ni kom.

W ub.r. za pa dła też de cy zja, że

od 2013 r. roz pocz nie się cen tral ny do -

bór psów do służ by w Po li cji, re ali zo wa -

ny przez Za kład Ky no lo gii Po li cyj nej

CSP w Le gio no wie. Głów ne za le ty do -

bo ru cen tral ne go to przede wszyst kim

ujed no li ce nie cen za ku pu, za pew nie nie

pro fe sjo nal nej se lek cji i kwa li fi ka cji

psów do tre su ry oraz po ten cjal ne

zmniej sze nie licz by psów wy co fa nych

z kur sów z przy czyn tre su ro wych. 

Z psa mi w służ bie pre wen cyj nej pra -

cu je 895 po li cjan tów prze wod ni ków,

a do ich obo wiąz ków na le ży m.in. efek -

tyw ne uży wa nie psa w służ bie, do sko -

na le nie je go spraw no ści użyt ko wej oraz

ra cjo nal ne ży wie nie i utrzy ma nie. Dla -

te go waż ne jest, by prze wod nik po tra fił

też udzie lić pierw szej po mo cy swo je mu

czwo ro noż ne mu part ne ro wi w na głych

przy pad kach i po ura zach po wsta łych

w szcze gól nych wa run kach. Pre zen tu je -

my za tem krót ki po rad nik – to pod sta -

wo we in for ma cje przy dat ne nie tyl ko

funk cjo na riu szom pra cu ją cym z psa mi

służ bo wy mi. 

AP TECZ KA
Za wie ra ak ce so ria nie zbęd ne do wy ko na -

nia pod sta wo wych czyn no ści z za kre su

pierw szej po mo cy: ga zi ki ja ło we, opa skę

ela stycz ną, ban daż, no żyk (skal pel), pla -

ster o sze ro ko ści 2,5 cm, sól fi zjo lo gicz ną

do prze my wa nia ran (am puł ka 10 ml),

strzy kaw kę, igłę i prze ciw bó lo wy py ral gin

(am puł ka 5 ml). UWA GA! Aby po dać psu

za strzyk prze ciw bó lo wy, trze ba wcze śniej

zo stać prze szko lo nym przez we te ry na rza.

Mi mo po da nia le ku prze ciw bó lo we go na -

le ży za bez pie czyć psu pysk ka gań cem lub

spe cjal nym wią za niem za po mo cą zwy kłe -

go ban da ża, po nie waż zwie rzę w stre sie

mo że po gryźć na wet zna ną sobie oso bę.

Wy mie nio ny skład ap tecz ki to koszt

oko ło 20 zł. Wszyst ko mie ści się w nie -

wiel kim pu deł ku (na zdj.). 

OKRE ŚLE NIE STA NU PSA
Ko lej ność po stę po wa nia z psem po ura zie

jest na stę pu ją ca:

– okre śle nie pod sta wo wych funk cji ży cio -

wych: od de chu, pul su i cie pło ty cia ła (wy -

star czy do tknąć psa rę ką, by to stwier dzić);

TYLKO SŁUŻBA Kynologia POLICJA 997       kwiecień 2013 r.26

Wiązanie pyska psa

Pierwsza pomoc u psów
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– oce na bar wy spo jó wek oraz ko lo ru

błon ślu zo wych w py sku przez tzw. na wrót

ka pi lar ny – uci śnię cie przez 5 s gór ne go

dzią sła psa, a na stęp nie zwol nie nie uci sku

i ob ser wa cja po wro tu ko lo ru (pra wi dło wy

na wrót ka pi lar ny trwa po ni żej 2 s);

– zlo ka li zo wa nie miej sca i stop nia

ewen tu al ne go ura zu – je śli to nie zbęd ne,

moż na wy ko nać ba da nie pal pa cyj ne po -

włok cia ła i ukła du ru chu;

– zmniej sze nie cier pie nia psa przez

zmniej sze nie bó lu;

– czyn no ści opa trun ko we, czy li np. ta -

mo wa nie krwi, udroż nie nie dróg od de cho -

wych;

– przy go to wa nie psa do trans por tu.

TRZY MA NIE PSA
Przy ura zie mno gim każ de po ru sze nie psa

mu si być bar dzo ostroż ne, zwłasz cza

przy po dej rze niu ura zu krę go słu pa. Pod -

czas oce ny sta nu zwie rzę cia trze ba zwró cić

uwa gę na od po wied nie trzy ma nie go

i ewen tu al nie za sto so wać chwy ty unie ru -

Sposób kładzenia psa

cha mia ją ce, od po wied nie do po zy cji sto ją -

cej, sie dzą cej lub le żą cej psa.

SKRĘT ŻO ŁĄD KA
Czę ste przy pa dło ści u psów ras du żych,

a ta kie głów nie wy ko rzy stu je Po li cja, to ze -

spół ostre go roz sze rze nia żo łąd ka i skręt 

żo łąd ka oraz uszko dze nie wię za dła krzy żo -

we go przed nie go sta wu ko la no we go. Skrę -

to wi żo łąd ka moż na za po bie gać, umoż li-

wia jąc psu co naj mniej go dzin ny od po czy -

nek po po sił ku. Du żą sku tecz ność ma

zabieg ga stro pek sji, czy li przy szy cia ścia ny

żo łąd ka do po włok brzu cha. U mło dych

psów za bez pie cza on w 95 proc. przed wy -

stą pie niem skrę tu żo łąd ka i po wi nien być

wy ko na ny w pierw szym ro ku ży cia zwie rzę -

cia (ale za bie gi wy ko na ne w póź niej szym

wie ku też są sku tecz ne). W przy pad ku

skrę tu żo łąd ka pies naj póź niej w cią gu

czte rech go dzin po wi nien tra fić do le ka rza.

W 2009 r. skręt żo łąd ka był jed ną z głów -

nych przy czyn śmier ci psów służ bo wych

– na 20 zgo nów zwie rząt 12 nastąpiło

wła śnie z tej przy czy ny.

ALEKSANDRA WICIK
zdj. Andrzej Mitura oraz klinika weterynaryjna 

dr. Grzegorza Wąsiatycza

W służbie prewencyjnej
Policji mamy 

1046 psów służbowych, 
z którymi pracuje 
895 policjantów.
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Co robimy, gdy w budynku, w którym przebywamy,
wybuchnie pożar?

– Nie zwłocz nie ewa ku uje my się i po wia da mia my

straż po żar ną. Je śli wie my o in nych za gro żo nych oso -

bach prze by wa ją cych w bu dyn ku, a ist nie je ta ka moż li -

wość, po ma ga my im w ewa ku acji.

Otwie ra my, czy za my ka my okna?
– Nie otwie ra my, gdyż do pływ tle nu na si la roz wój po -

ża ru. Je śli jed nak okna są już otwar te, pa mię taj my, że

prio ry te tem jest ewa ku acja i nie na -

le ży tra cić cza su na ich za my ka nie.

Czym gasimy ogień, gdy zapaliło się
naczynie (garnek, czajnik), z którego
wygotowała się woda?

– Wo dą, trze ba tyl ko uwa żać na po -

wsta ją cą przy ga sze niu pa rę, któ ra

mo że nas po pa rzyć. Moż na rów nież

wy ko rzy stać pod ręcz ną ga śni cę.

A gdy płonie patelnia lub garnek
z tłuszczem?

– Pod żad nym po zo rem nie uży wa -

my wo dy! Ta ka pró ba uga sze nia pa lą -

ce go się ole ju spo wo du je je go wy buch,

co w re zul ta cie mo że skut ko wać po -

waż ny mi opa rze nia mi cia ła oraz roz prze strze nie niem się

ognia. Pa lą cy się tłuszcz, na pa tel ni bądź w garn ku, moż -

na uga sić, uży wa jąc do te go pod ręcz nej ga śni cy lub od -

ci na jąc do pływ po wie trza do pło mie nia, przy kry wa jąc

na czy nie po kryw ką.

A jeśli zapali się żelazko, prodiż, telewizor, komputer
czy inne urządzenie będące pod napięciem? 

– Urzą dzeń elek trycz nych pod na pię ciem nie wol no

ga sić wo dą, gdyż mo że to spo wo do wać po ra że nie ga szą -

ce go prą dem elek trycz nym. Je śli to moż li we, na le ży

odłą czyć je od za si la nia, naj le piej wy łą czyć bez piecz ni -

ki, aby od ciąć do pływ prą du do miesz ka nia. Urzą dze nia

elek trycz ne na le ży ga sić przy uży ciu ga śni cy prosz ko -

wej lub śnie go wej. Moż na też przy kryć je ko cem w celu

od cię cia do pły wu po wie trza.

Instalacja elektryczna?
– Po stę pu je my po dob nie, jak w przy pad ku in nych

urzą dzeń elek trycz nych. Prio ry te tem jest odłą cze nie

do pły wu prą du do in sta la cji przez wy łą cze nie bez piecz -

ni ków lub głów ne go wy łącz ni ka prą du w bu dyn ku.

Do ga sze nia in sta la cji elek trycz nej sto su je my ga śni ce

prosz ko we i śnie go we.

Co robić, gdy zapalą się firany w oknie?
– Je śli to moż li we, trze ba ze rwać wi szą ce fi ran ki

i na pod ło dze zdu sić ogień za po mo cą ko ca lub in ne go

ma te ria łu.

A jeśli palą się papiery?
– Wszel kie ma te ria ły po cho dze nia ce lu lo zo we go moż -

na ga sić wodą.

Jak zachowujemy się, widząc palącego się człowieka?
– To eks tre mal na sy tu acja i trze ba dzia łać bar dzo zde -

cy do wa nie. Je że li ist nie je moż li wość, na le ży z ta kiej

oso by zrzu cić ze wnętrz ną, pa lą cą się, odzież. Je śli to nie

jest moż li we, trze ba jak naj szyb ciej prze wró cić tę oso -

bę na zie mię i okryć ko cem lub in nym do stęp nym ma -

te ria łem, w ce lu od cię cia do pły wu

tle nu. W przy pad ku bra ku ja kie go kol -

wiek ma te ria łu prze wró co ną oso bę

na le ży tur lać po zie mi, że by zdu sić

pło mień. Do ga sze nia mo że my uży -

wać też wo dy. A po uga sze niu, jeżeli

ist nie je moż li wość, schła dzać po pa -

rze nia zim ną wo dą przez oko ło 15–20

mi nut.

Gdy do szło do opa rze nia rąk, usu -

wa my pier ścion ki, bran so let ki lub

zegarek – cho dzi o to, że by nie wy wo -

ły wa ły bó lu w przy pad ku wy stą pie nia

opu chli zny. Nie od ry wa my od skó ry

odzie ży, któ ra do niej przy lgnę ła.

Pa mię taj my, że prio ry te tem jest

uga sze nie pa lą ce go się czło wie ka

i do pie ro póź niej po wia do mie nie

służb ra tun ko wych.

Jak poruszać się po zadymionym mieszkaniu?
– Jak naj bli żej pod ło gi – „na czwo ra ka”, bądź na wet

czoł ga jąc się. Je śli to moż li we, za sła nia my usta mo krą

tka ni ną. Do brze jest też zmo czyć swo je ubra nie lub

owi nąć się gru bą, mo krą tka ni ną.

Jak powinna zachować się osoba z zewnątrz, która
zauważyła dym czy ogień i chce pospieszyć z pomocą?

– W przy pad ku du że go za gro że nia oso by trze cie nie

po win ny brać udzia łu w ra to wa niu, gdyż nie wła ści wie

oce nia jąc swo je si ły, mo gą stać się z ra tu ją cych po szko -

do wa ny mi. Nie ozna cza to, że np., wi dząc nie przy tom -

ne go w pa lą cym się miesz ka niu/do mu, nie moż na

pod jąć pró by wy cią gnię cia go w bez piecz ne miej sce.

Jed nak pod wa run kiem, że znaj du je się on w ta kim

miej scu, że je go wy nie sie nie bę dzie mo gło być na tych -

mia sto we. 

Za wia do mie nie PSP przez świad ka zda rze nia jest już

speł nie niem obo wiąz ku udzie le nia pierw szej po mo cy,

wy ni ka ją cym z art. 162 ko dek su kar ne go. Po dej mo wa -

nie dal szych dzia łań jest spra wą in dy wi du al ną, któ ra za -

le ży od za ist nia łej sy tu acji. W ta kich przy pad kach

na le ży kie ro wać się przede wszyst kim zdro wym roz sąd -

kiem.

GRAŻYNA BARTUSZEK
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Jak za cho wać się
pod czas po ża ru

– radzą mł. kpt. Grzegorz Mszyca 
i mł. kpt. Cezary Gotowicki 

z Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej m.st. Warszawy
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Trójka młodych ludzi mogła zginąć w pożarze, gdyby
nie reakcja podkom. Sebastiana Wielechowskiego.
Funkcjonariusz błyskawicznie podjął akcję
ratunkową.

26 stycz nia 2013 r., war szaw ski Tar gó wek. Oko ło 18.00
pod kom. Se ba stian Wie le chow ski, za stęp ca na czel ni -
ka Wy dzia łu Kry mi nal ne go Ko mi sa ria tu Po li cji War -

sza wa -Żo li borz, i je go żo na po sta no wi li za brać có recz ki
na san ki. Wpraw dzie na dwo rze by ło ciem no, ale dzie ci, któ re
uwiel bia ją zjeż dżać z po bli skiej gór ki, by ły za chwy co ne. Nie -
ste ty, z pla nów nic nie wy szło.

– Prze cho dząc obok jed ne go z bu dyn ków, zo ba czy łem ję zy -
ki ognia w oknie miesz ka nia na pierw szym pię trze – opo wia da
Se ba stian Wie le chow ski. – Za dzwo ni łem po stra ża ków. 

Po li cjant ode słał ro dzi nę do do mu, a sam wbiegł do bu dyn -
ku. Na klat ce scho do wej sta li lu dzie, drzwi do pa lą ce go się lo -
ka lu by ły za mknię te. Se ba stian Wie le chow ski sfor so wał je.
Wszedł do środ ka, wszę dzie był dym, wi docz ność wy no si ła nie
wię cej niż pół me tra. W przed po ko ju na tknął się na mło de go,
po pa rzo ne go męż czy znę. Jak oka za ło się póź niej, męż czy zna

miał iść do pra cy na noc ną zmia nę, więc przed wyj ściem po sta -
no wił się prze spać. Obu dził go do cho dzą cy z kuch ni dym, po -
szedł zo ba czyć, co się dzie je. Na ku chen ce pa li ła się pa tel nia
z ole jem. Na tych miast po lał ją wo dą i wte dy ogień buch nął
na ca łą kuch nię.

Męż czy zna po in for mo wał pod kom. Wie le chow skie go, że
w miesz ka niu są jesz cze dwie oso by. Jed na spa ła, dru ga by ła
w to a le cie. Po li cjant po mógł im opu ścić miesz ka nie, a na stęp -
nie za czął ga sić po żar. Do ak cji włą czy li się są sie dzi, przy nie -
śli ga śni cę i ko ce. Gdy przy je cha li stra ża cy, ogień był już
uga szo ny.

Trzy dzie sto la tek zo stał od wie zio ny do szpi ta la, miał po pa -
rze nia dru gie go stop nia. Ki dy do szedł do zdro wia, po dzię ko wał
po li cjan to wi za ura to wa nie ży cia. 

– Prze cież ja ni cze go nie zwy kłe go nie zro bi łem – mó wi pod -
kom. Wie le chow ski. – Każ dy po li cjant na mo im miej scu za cho -
wał by się iden tycz nie.

Po zo sta li lo ka to rzy nie od nie śli żad nych ob ra żeń. Spło nę ło
na to miast ca łe wy po sa że nie kuch ni.

Se ba stian Wie le chow ski w Po li cji słu ży od 1997 ro ku. Lu bi
czy tać książ ki, głów nie ma ry ni stycz ne.

GRAŻYNA BARTUSZEK
zdj. Andrzej Mitura

Niedokoƒczony
spacer
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Przy kła dem spra wa czy tel ni ka, któ ry na pi sał do nas

list z proś bą o in ter wen cję.

NIE WCZE ŚNIEJ NIŻ... PRZED UPŁY WEM? 
Frag men ty li stu: „W dniu 7 XII 2012 ro ku (...) zło -

ży łem wnio sek o przy zna nie mi do pła ty do wy po -

czyn ku za rok 2011 (urlop za ten rok po li cjant

wy ko rzy stał w dniach 7–11 VII i 29 VIII –

23 IX – przyp. PK.). Wnio sek mój wpły nął 11 XII

2012 ro ku. (...) 18 grud nia 2012 ro ku wnio sek ten

zo stał mi ode sła ny (...) wraz z pi smem (...) in for -

mu ją cym mnie, że: ma jąc na wzglę dzie obo wią zu ją -
ce ure gu lo wa nia praw ne w tym za kre sie brak jest
pod staw do na li cze nia do pła ty do wy po czyn ku za
2011 rok na pod sta wie zło żo ne go przez Pa na wnio sku
(...), ubie ga jąc się o do pła tę do wy po czyn ku za
2011 rok wnio sek na le ża ło zło żyć przed upły wem
2011 ro ku”.

Czy tel nik od wo łał się do na czel ni ka wy dzia łu 

in we sty cji i re mon tów swo jej ko men dy wo je wódz -

kiej, pro sząc jed no cze śnie o po da nie pod sta wy

praw nej. Jest nią Roz po rzą dze nie MSWiA z 4 mar -

ca 2002 ro ku w spra wie ro dza ju i za kre su świad czeń

so cjal nych i by to wych przy słu gu ją cych po li cjan tom

i człon kom ich ro dzin, mó wią ce, że:

„(...) wnio sek o przy zna nie do pła ty do wy po czyn -

ku moż na skła dać nie wcze śniej niż:

1) po do ko na niu opła ty lub przed pła ty za ko rzy -

sta nie przez po li cjan tów lub upraw nio nych

człon ków ich ro dzin z wcza sów, in nych form

zor ga ni zo wa ne go lub in dy wi du al ne go wy po -

czyn ku, za po byt na le cze niu sa na to ryj nym,

w pla ców kach lecz ni czo -sa na to ryj nych, re ha -

bi li ta cyj no -szko le nio wych oraz lecz ni czo -opie -

kuń czych, a tak że za ko rzy sta nie z usług

tu ry stycz nych, któ rych czas trwa nia, wraz

z po dró żą, obej mu je co naj mniej 7 dni;

2) na 30 dni przed:

a) dniem roz po czę cia urlo pu wy po czyn ko we go

lub do dat ko we go w wy mia rze co naj mniej

14 ko lej nych dni ka len da rzo wych al bo ta kiej

czę ści urlo pu, któ re go wy miar łącz nie z do -

tych czas wy ko rzy sta nym urlo pem osią gnie

14 dni ka len da rzo wych w ro ku, za któ ry

przy słu gu je do pła ta do wy po czyn ku, al bo

b) zwol nie niem ze służ by, al bo

c) upły wem da ne go ro ku ka len da rzo we go, je -

że li nie za ist nia ły oko licz no ści wy mie nio ne

w pkt. 1 lub 2 lit. a i b”.

W od po wie dzi na od wo ła nie czy tel nik zo stał po -

in for mo wa ny, że: „(...) Usta wo daw ca okre ślił czas,

w ja kim po li cjant mo że zło żyć wnio sek, ubie ga jąc

się o wy pła tę świad cze nia. Na szcze gól ną uwa gę

za słu gu je za pis par. 2 ust. 3 pkt 2 lit. c (...), gdzie

usta wo daw ca okre śla osta tecz ny czas, w któ rym

po li cjant po wi nien zło żyć wnio sek o wy pła tę do -

pła ty do wy po czyn ku tzw. gra ty fi ka cji urlo po wej

za da ny rok ka len da rzo wy. (...) wnio sek o do pła tę

do wy po czyn ku mógł Pan zło żyć na 30 dni przed

roz po czę ciem urlo pu lub też przed upły wem 2011

ro ku. Ma jąc na uwa dze po wyż sze, brak jest pod -

staw do na li cze nia do pła ty do wy po czyn ku za 2011

rok”.

KO LI ZJA PRZE PI SÓW?
Czy tel nik nie dał jed nak za wy gra ną – po now nie

frag ment je go li stu: „W to ku ana li zy prze pi sów

praw nych ist nie ją cych w tej ma te rii oraz w opar ciu

o kon sul ta cje i usta le nia z in ny mi jed nost ka mi Po -

li cji na te re nie kra ju usta li łem, że świad cze nie do -
pła ta do wy po czyn ku w ta kim jak mój przy pad ku

w in nych jed nost kach Po li cji po za gar ni zo nem (...)

jest wy pła ca ne po li cjan tom i nie ma prze pi sów

praw nych unie moż li wia ją cych wy pła ce nie mi te go

świad cze nia. Po wo ły wa nie się na nie moż ność wy -

pła ty na leż ne go mi świad cze nia za rok 2011 w ro ku

2012 po zo sta je rów nież w sprzecz no ści z art. 107

usta wy z 6 kwiet nia 1990 ro ku o Po li cji, mó wią cym

o 3-let nim ter mi nie przedaw nie nia rosz czeń z ty tu -

łu upo sa że nia i in nych na leż no ści pie nięż nych. (...)

Mam na dzie ję, że opi sa ny prze ze mnie przy pa dek

przy czy ni się do wy pra co wa nia przez KGP wspól ne -

go sta no wi ska i UJED NO LI CE NIA prze pi sów

praw nych okre śla ją cych w spo sób ja sny i czy tel ny

za sa dy wy pła ty tej na leż no ści”.

Po nie waż w po dob nych spra wach już się do nas

zwra ca no, po ra więc na zba da nie, czy za cho dzi tu

ko li zja prze pi sów i roz po rzą dze nie MSWiA stoi

w sprzecz no ści z prze pi sa mi usta wy o Po li cji i wy ni -

ka ją ce stąd nie ja sno ści da ją moż li wość róż nej in ter -

pre ta cji cza su, w któ rym po li cjant mo że zło żyć

wnio sek o do pła tę do wy po czyn ku?
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Pytania i odpowiedzi (25)

Dopłaty do wypoczynku – każdy sobie?
Niby prosta rzecz – dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy
– a jednak, jak pokazuje życie, także w tej kwestii interpretowanie
przepisów może być diametralnie odmienne. Różnice dotyczą nie
tylko sytuacji, gdy zainteresowany dopłatą ma inne zdanie, niż
mający się wywiązać ze świadczenia pracodawca. Widać je
również w podejściu do przepisów komórek organizacyjnych
zajmujących się dopłatami – zależnie od jednostki/województwa.
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ROZPORZĄDZENIE OKREŚLA JEDYNIE DATĘ
POCZĄTKOWĄ
Z ta kim py ta niem zwró ci li śmy się do Biu ra Praw ne -

go KGP; oto od po wiedź rad cy praw ne go Ada ma

Par dy:

„(...) Roz po rzą dze nie nie okre śla gra ni cy, kie dy

moż li wość ubie ga nia się o do pła tę do wy po czyn ku

wy ga sa. Roz po rzą dze nie okre śla je dy nie da tę
po cząt ko wą, od któ rej moż na skła dać wnio ski
o do pła tę do wy po czyn ku. Pro sta re gu ła wy -
kład ni pra wa w po sta ci wnio sko wa nia a for tio -
ri po zwa la na przy ję cie te zy, że sko ro wnio sek
o do pła tę do wy po czyn ku moż na zło żyć nie
wcze śniej niż..., to tym bar dziej można go zło -
żyć póź niej. Wnio sko wa nie o do pła tę ma naj -
czę ściej miej sce po wy ko rzy sta niu urlo pu.
Za tem, w mo jej oce nie,
twier dze nie, że wnio sek
o do pła tę na le ży zło żyć naj -
póź niej do koń ca ro ku ka -
len da rzo we go, w któ rym
po li cjant wy ko rzy stał urlop,
nie znaj du je po twier dze nia
w obo wią zu ją cych prze pi -
sach oraz nie spo sób go wy -
wieść z ogól nie przy ję tych
re guł wy kład ni pra wa (wy -

róż nie nie – PK). Na po twier -

dze nie zwra cam uwa gę na

wy rok Wo je wódz kie go Są du

Ad mi ni stra cyj ne go w Kra ko wie

z dnia 4 li sto pa da 2009 r.

III SA/Kr 324/2009 Le xPo lo ni -

ca nr 2303902 http://orze cze -
nia.nsa.gov.pl: Prze pi sy prze-
wi du ją okre ślo ny ter min, w cią -
gu któ re go po li cjant po wi nien
wy stą pić z wnio skiem o wsz czę -
cie po stę po wa nia w spra wie
przy zna nia po mo cy fi nan so wej,
a je że li moż na ta ki ter min okre -
ślić, to ja ki jest je go cha rak ter, czy jest to ter min ma te -
rial no praw ny, czy pro ce so wy, a tym sa mym, ja kie
skut ki na stę po wa ły by w przy pad ku je go uchy bie nia.
Za rów no usta wa o Po li cji, jak i roz po rzą dze nie wy -
ko naw cze nie okre śla ją ter mi nu w for mie dni, ty go -
dni, mie się cy, czy lat, w cią gu któ re go po li cjant mo że
wy stą pić z wnio skiem o wsz czę cie po stę po wa nia
w spra wie przy zna nia po mo cy fi nan so wej. Ta kie go
ter mi nu nie ma rów nież w przy pad ku wy stę po wa nia
z wnio skiem o wsz czę cie po stę po wa nia w spra wie
przy dzia łu lo ka lu, czy też w spra wie przy zna nia rów -
no waż ni ka. Stąd też zda niem Są du w świe tle obo wią -
zu ją ce go sta nu praw ne go brak pod staw praw nych
do for mu ło wa nia po glą du, że wnio sek o przy zna nie
pra wa po mo cy fi nan so wej po wi nien być zło żo ny
w okre ślo nym cza sie li czo nym np. od da ty uzy ska nia
po zwo le nia na bu do wę. 

Kwe stia przedaw nie nia rosz cze nia o do pła tę

do wy po czyn ku jest bar dziej dys ku syj na. W art. 107

usta wy z 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji usta lo no za sa -

dę, zgod nie z któ rą wszel kie rosz cze nia z ty tu łu

upo sa że nia, świad czeń pie nięż nych i in nych na leż -

no ści wy ni ka ją cych z fak tu wy ko ny wa nia służ by

przedaw nia ją się po upły wie trzech lat od da ty, kie -

dy sta ły się wy ma gal ne. Roz dział nr 9 usta wy o

Po li cji, któ ry do ty czy pro ble ma ty ki upo sa żeń,

świad czeń pie nięż nych i in nych na leż no ści pie nięż -

nych nie wy mie nia do pła ty do wy po czyn ku ja ko 

sa mo dziel nej na leż no ści pie nięż nej. Ana li za po zo -

sta łych prze pi sów ww. roz dzia łu pro wa dzi do wnio -

sku, że prze pis art. 107 usta wy o Po li cji do ty czy

wszel kich na leż no ści pie nięż nych wy mie nio nych

w usta wie o Po li cji oraz w ak tach wy ko naw czych.

Oso bi ście nie zga dzam się z wy ro kiem NSA

z dnia 14 lip ca 2011 r., I OSK 450/11, któ ry to wy -

klu czył sto so wa nie art. 107 do in nych niż w nim

wy mie nio ne na leż no ści, al bo wiem nie mo że ist nieć

rosz cze nie, któ re nie ule ga

przedaw nie niu. To, czy okre -

ślo ne rosz cze nie się nie

przedaw nia, okre śla ją prze pi -

sy pra wa po wszech nie obo -

wią zu ją ce go. Dla przy kła du

rosz cze nie o wy da nie nie ru -

cho mo ści ni gdy się nie

przedaw nia. Za uzna niem

szer szej wy kład ni, niż wy ni ka

to z tre ści art. 107, prze ma -

wia ją wzglę dy ce lo wo ścio we

i słusz no ścio we. Po nad to roz -

po rzą dze nie okre śla da tę, od

kie dy po win no biec przedaw -

nie nie – pierw szy dzień po

upły wie trzy dzie stu dni od

da ty zło że nia wnio sku. Nie

ist nie ją rów nież żad ne uza -

sad nio ne po wo dy, aby uznać

do pła tę do wy po czyn ku za

pra wo pod mio to we o cha rak -

te rze cy wil no praw nym. Do -

pła ta do wy po czyn ku to prawo

pod mio to we, któ re po wsta je

w związ ku ze służ bą oraz zisz cze niem się zda rzeń

okre ślo nych w prze pi sach wy ko naw czych wy da -

nych w opar ciu o prze pis za war ty w tzw. usta wie

prag ma tycz nej. Dla te go też uwa żam, że usta wa

o Po li cji nie za wie ra rosz czeń pie nięż nych, któ re

nie ule ga ły by przedaw nie niu. Rosz cze nie o wy -
pła tę do pła ty do wy po czyn ku przedaw nia się
po upły wie trzech lat od da ty, kie dy po win na
na stą pić wy pła ta (wy róż nie nie – PK).

Za py ta li śmy rów nież w Wy dzia le Roz li czeń Biu -

ra Fi nan sów KGP, jak w prak ty ce roz strzy ga ne są

w biu rze przy pad ki po dob ne do o pi sa ne go przez

czy tel ni ka. Oka za ło się, że prak ty ka po kry wa się

z cy to wa ną opi nią praw ną.

Opi nia i prak ty ka pre zen to wa ne przez biu ra KGP

nie są wią żą ce dla po stę po wa nia urzęd ni ków w jed -

nost kach te re no wych, acz w wielu przy ję ty jest

iden tycz ny tok ro zu mo wa nia.

PRZEMYSŁAW KACAK
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Rozporządzenie określa jedynie datę
początkową, od której można składać

wnioski o dopłatę do wypoczynku.
Prosta reguła wykładni prawa

w postaci wnioskowania a fortiori
pozwala na przyjęcie tezy, że skoro
wniosek o dopłatę do wypoczynku

można złożyć nie wcześniej niż..., to
tym bardziej można go złożyć później.
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W 1963 r. przeprowadzono w Polsce pierwsze badania
poligraficzne w procesie karnym – i chociaż od tego
czasu minęło już pół wieku, to nadal pokutują
stereotypy na temat poligrafu. 

W przy go to wy wa nym wła śnie do dru ku ar ty ku le dr Piotr

Her bow ski, ad iunkt w In sty tu cie Pra wa SWPS, Wy dział

Za miej sco wy w Po zna niu, pi sze, że ba da nia po li gra ficz ne
to pod ręcz ni ko wy przy kład na gro ma dze nia wszyst kich pro ble mów,
na które na po ty ka ją no we me to dy kry mi na li stycz ne na swo jej dro dze
na sa le są do we. Au tor pod kre śla też, że wciąż są uzna wa ne za jed ną
z naj bar dziej kon tro wer syj nych me tod kry mi na li stycz nych. Je go zda -

niem wy ni kać to mo że z nie wie dzy po li cjan tów, pro ku ra to rów

i sędziów, któ rzy nie umie ją wy ko rzy stać eks per ty zy z ba dań po li -

gra ficz nych i nie zna ją pod staw praw nych ich wy ko ny wa nia. Hi sto -

rię po li gra fu i za sa dy je go dzia ła nia opi sa ła już na na szych ła mach

An na Kraw czyń ska w 2009 r. w ar ty ku łach Ba da cze kłamstw i Wy -
kres emo cji. Przy po mnij my jed nak po cho dze nie na zwy: w la tach 60.

prof. Pa weł Ho ro szow ski za pro po no wał na zwę „wa rio graf”, bo

uznał, że „po li graf” ko ja rzy się z po li gra fią, czy li wy twa rza niem

dru ków. 

DO WÓD OD CIĄ ŻA JĄ CY
To wła śnie prof. Ho ro szow ski, m.in. kie row nik Za kła du Kry mi na li -

sty ki Uni wer sy te tu War szaw skie go, a w la tach 1945–1949 szef Sek -

cji Na uko wo -Tech nicz nej Eks per ty zy Ko men dy Głów nej MO,

prze pro wa dził w 1963 r. w spra wie o za bój stwo pierw sze ba da nia po -

li gra ficz ne. 

– Ho ro szow ski nie wie le wie dział o tych ba da niach, wcze śniej był

ich kry ty kiem, ale zmie nił zda nie po sty pen dium na uko wym w USA,

gdzie po znał tam tej szą prak ty kę wy ko rzy sta nia po li gra fu – wy ja śnia

dr Piotr Her bow ski. – Cho ciaż był zwo len ni kiem ich wy ko ny wa nia

na eta pie czyn no ści wy kryw czych, to sam prze pro wa dzał je w za -

awan so wa nych eta pach pro ce su kar ne go, a na wet w trak cie trwa ją ce -

go po stę po wa nia są do we go, a więc w ce lach do wo do wych, a nie

eli mi na cyj nych.

No we spoj rze nie na ba da nia po li gra ficz ne za pro po no wał prof. Ry -

szard Ja wor ski z Uni wer sy te tu Wro cław skie go: w 1999 r. udo wod nił

na uko wo, że ba da nia ma ją zna cze nie od cią ża ją ce dla osób ba da nych

już na eta pie po stę po wa nia przy go to waw cze go. Tym cza sem, jak pod -

kre śla dr Her bow ski, pol skie są dy for mu łu ją wo bec tych ba dań nie -

re ali stycz ny wy móg bez względ nej traf no ści. 

– Po dob nie jak i in ne eks per ty zy, ta też jest przed mio tem swo -

bod nej oce ny do wo dów do ko ny wa nej przez or ga ny pro ce so we i nie

ma żad ne go usta wo we go więk sze go lub mniej sze go zna cze nia w po -

rów na niu z in ny mi do wo da mi – mó wi. 

Po twier dza to hi sto ria opi sy wa ne go w 2010 r. na na szych ła mach

sierż. sztab. An drze ja Ro so ła z KMP w To ru niu, oskar żo ne go o wzię -

cie 100 zł ła pów ki. 

– O ba da niu na wa rio gra fie my śla łem od ja kie goś cza su i kie dy pro -

ku ra tor za py tał, czy chcę się pod dać ba da niu, zgo dzi łem się. Sam

jego prze bieg zna łem wy łącz nie z ksią żek i fil mów, nie mia łem po -

ję cia, jak to wy glą da na praw dę – opo wia da An drzej Ro sół. – Przed ba -

da niem by łem bar dzo zde ner wo wa ny, nie wie rzy łem w tę ma szy nę,

ale po pierw szych py ta niach za da nych przez eks per ta uspo ko iłem

się. Po wszyst kim po czu łem ulgę, ale mu sia łem po cze kać jesz cze

dwa ty go dnie na pi sem ną eks per ty zę. Po tem za pa dła de cy zja o umo -

rze niu spra wy prze ciw ko mnie.

To ruń ski po li cjant pod kre śla, że dzię ki ba da niu szyb ciej oczy ścił

się z za rzu tu, skró cił się czas nie pew no ści i cier pie nia. Mó wi, że

uwie rzył w wa rio graf, a pro wa dzą cy je go spra wę pro ku ra tor był zdzi -

wio ny, że tra fił mu się pierw szy „prze stęp ca”, któ ry pod dał się ta -

kie mu ba da niu.

JĘ ZYK BA DA NE GO
Po li cyj ni po li gra fe rzy pod kre śla ją, że głów ne za da nie ba dań to eli mi -

na cja osób nie win nych już na eta pie po stę po wa nia przy go to waw cze -

go. I za prze cza ją, że wa rio graf moż na wy ko rzy sty wać tyl ko

w po waż nych spra wach, cho ciaż fak tycz nie naj czę ściej sto su je się go

przy za bój stwach lub spra wach prze ciw ko ży ciu lub zdro wiu. 

– Na eta pie przy go to waw czym to pro ku ra tu ra lub po li cja zle ca ją

ba da nie, aby za wę zić krąg po dej rza nych, na to miast pod czas roz pra -

wy to m.in. oskar żo ny mo że zło żyć wnio sek o ba da nie, a sąd się
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Do nich na le ży przy szłość
Wraz z roz wo jem tech ni ki otwie ra ją się no we moż li wo ści
przed po szu ki wa cza mi praw dy: w 1970 r. w USA po ja wił się
pierw szy ko mer cyj ny ana li za tor gło su, któ ry po zwa lał na ana -
li zę re ak cji psy cho fi zjo lo gicz nych, ale bez kon tak tu z cia łem
oso by ba da nej – a na wet bez jej wie dzy. 
– Ana li za tor gło su re je stru je też ze wnętrz ne ob ja wy emo cji jak
tra dy cyj ny po li graf, ale ro bi to na pod sta wie ana li zy nie sły szal -
nych dla czło wie ka mi kro dr gań o czę sto tli wo ści od 8 do 12
Hz, a na stęp nie, w za leż no ści od ich po zio mu, oce nia się stan
emo cjo nal ny ba da nej oso by – tłu ma czy dr Piotr Her bow ski.
– W Sta nach Zjed no czo nych z te go urzą dze nia ko rzy sta ją
m.in. służ by po li cyj ne: trak tu ją je ja ko na rzę dzie przy dat ne
do we ry fi ka cji związ ku ba da nej oso by z kon kret nym zda rze -
niem w opar ciu o re ak cje emo cjo nal ne za war te w gło sie. Ana -
li za to ry te uży wa ne są co raz czę ściej też w Pol sce, np. przez
ban ki i to wa rzy stwa ubez pie cze nio we.

Pół wieku
z wykrywaczem

Poligraf z lat 80. – wciąż w użyciu
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do nie go przy chy la lub nie – mó wi nad kom. Ka ta rzy na Wój cic ka

z Pra cow ni Ba dań Wa rio gra ficz nych LK KWP w Bia łym sto ku,

od 2008 r. eks pert ba dań wa rio gra ficz nych. Do tej po ry prze pro wa -

dzi ła ich oko ło 650, a w cią gu ostat nich dwóch lat pra wie 80 proc.

spraw, któ re do niej tra fia ły, do ty czy ło kra dzie ży z wła ma niem.

W spra wie za bój stwa tak sów ka rza ze Zduń skiej Wo li w 2009 r. w ty -

po wa niu spraw ców też po mo gły ba da nia wa rio gra ficz ne, bo ma te riał

z oglę dzin miej sca zda rze nia, mó wiąc de li kat nie, był do ni cze go. 

– Kie dy spra wa tra fi ła do są du, zo sta łam we zwa na przez ad wo ka -

tów oskar żo nych do skła da nia ze znań. Spę dzi łam tam dłu gie go dzi -

ny, bo py ta no mnie o wszyst ko i sta ra no się pod wa żyć eks per ty zy

– wspo mi na asp. Vio let ta Ant czak -Szlo sa rek z Pra cow ni Ba dań 

Wa rio gra ficz nych LK KWP w Ło dzi. Jest z wy kształ ce nia psy cho lo -

giem, spe cja li stą z za kre su pro ble ma ty ki prze stęp czo ści. W Po li cji

słu ży od 1999 r. (wcze śniej pra co wa ła ja ko cy wil). Służ bę roz po czę -

ła w do cho dze niów ce, od 2004 r. w LK KWP w Ło dzi zaj mu je się ba -

da nia mi wa rio gra ficz ny mi, wcze śniej ba da ła też do ku men ty. Od

sze ściu lat jest sa mo dziel nym eks per tem z upraw nie nia mi wy da ny -

mi przez CLKP. Mó wi, że cho ciaż na dal krą ży mnó stwo mi tów wśród

sę dziów, pro ku ra to rów i ad wo ka tów na te mat ba dań, to co raz czę -

ściej wła śnie sę dzio wie su ge ru ją ich prze pro wa dze nie, zwłasz cza gdy

w spra wie jest ma ło do wo dów po śred nich. 

Do oso by ba da nej po win no się mó wić jej ję zy kiem. Dla te go naj -

pierw pro wa dzi się wy wiad przed te sto wy, aby wy chwy cić ten ję zyk

i uży wać po tem okre ślo nych sfor mu ło wań, bo by wa, że ba da ny swo -

ich dzia łań nie uwa ża za prze stęp stwo. 

– Trze ba być go to wym do zmia ny py tań w trak cie ba da nia, je śli

te go wy ma ga sy tu acja – mó wi pod kom. Do mi ni ka Słap czyń ska

z Zespołu Ba dań Wa rio gra ficz nych Za kła du Ba dań Do ku men tów

i Tech nik Au dio wi zu al nych CLKP, od 2008 r. eks pert ba dań wa rio -

gra ficz nych. – Cza sem po li cjan ci pro wa dzą cy spra wę su ge ru ją, by za -

py tać o coś kon kret ne go, np. o miej sce ukry cia fan tów czy licz bę

osób bio rą cych udział w zda rze niu. To oni naj le piej zna ją ak ta spra -

wy, ale zda rza się, że eks per to wi po za po zna niu się z do ku men ta cją

przyj dzie do gło wy py ta nie, któ re go oni do tej po ry po dej rza ne mu

nie za da li. Przy ukła da niu py tań trze ba pa mię tać o za cho wa niu po -

wszech nie przy ję tych za sad: nie py ta się o po glą dy i prze ko na nia,

o spra wy in tym ne. Ma te ria ba dań jest nie na ma cal na, bo są nią ślad

pa mię cio wy i emo cje. Mó wi się, że lu dziom nie do ku cza ją po szcze -

gól ne spra wy, ale to, co na ich te mat my ślą.

PSY CHO LO GICZ NY STRA SZAK
Jed nak nie za wsze trze ba wykonać ba da nie, że by po znać praw dę,

poligraf by wa wy ko rzy sty wa ny też ja ko psy cho lo gicz ny stra szak. 

– Męż czy zna, któ re go przy pro wa dzo no do mnie, przy znał się do po -

peł nie nia prze stęp stwa jesz cze przed roz po czę ciem ba da nia – opo -

wia da pod insp. Ja cek Bu kow ski z Sek cji Me cha no sko pii i Ba dań

Do ku men tów LK KWP w Byd gosz czy. W Po li cji słu ży od 1994 r., od

sied miu lat jest eks per tem ba dań po li gra ficz nych, a wcze śniej zaj mo -

wał się ba da nia mi do ku men tów (naj więk sza opi nia z ba dań do ku men -

tów, któ rą na pi sał, mia ła 850 stron). W je go pra cow ni szko li się wła śnie

na po li gra fe ra eks pert ka ba dań do ku men tów. Jest cy wi lem i po eg za -

mi nie w CLKP bę dzie mo gła sa mo dziel nie wy ko ny wać ba da nia. 

W gar ni zo nie ku jaw sko -po mor skim trwa wła śnie dru gi cykl spo t-

kań z po li cjan ta mi: po li gra fer ra zem z sek cją psy cho lo gów wy ja śnia -

ją, na czym po le ga ba da nie i kie dy war to je wy ko nać. 

– Do każ dej spra wy pod cho dzić trze ba in dy wi du al nie, nie ma jed -

ne go wzor ca po stę po wa nia z ba da nym. Na pew no na po cząt ku trze -

ba do kład nie przej rzeć ak ta spra wy, bo na ich pod sta wie wy bie ra się

ro dzaj te stu i ukła da się py ta nia – mó wi pod insp. Bu kow ski. – Tłu -

ma czy my też po li cjan tom, że nie ka li ber spra wy de cy du je, bo cza -

sem z ich punk tu wi dze nia spra wy mo gą być zbyt bła he do

an ga żo wa nia po li gra fe ra. 

Pol ska Po li cja ma pięć pra cow ni po li gra ficz nych: w CLKP oraz

w KWP w Ło dzi, Bia łym sto ku, Byd gosz czy i Ka to wi cach. W ubieg-

łym ro ku każ da z nich spo rzą dzi ła po nad 100 eks per tyz.

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. An drzej Mi tu ra, Mi chał Li sow ski
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Na zestaw do badań poligraficznych składają się: fotel z poduszkami
aktywności motorycznej, dwa czujniki założone na klatkę piersiową
i w okolicach przepony, elektrody na dwóch niesąsiadujących
palcach, czujnik do mierzenia zmian w ciśnieniu krwi i tętnie oraz
kamery i laptop ze specjalnym oprogramowaniem
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Jest ich osiemnaścioro w całej
Polsce. Są absolwentami
Narodowej Akademii FBI
w Quantico. Większość z nich to
policjanci, ale nie tylko. 

Q u an ti co w sta nie Wir gi nia w USA ko ja -

rzy się przede wszyst kim z ba zą ma ri -

nes i fil mem „Mil cze nie owiec”. To tu

Jo die Fo ster przy go to wy wa ła się do ro li

agent ki FBI w fil mie Jo nat ta na Dem me’a. 

AKA DE MIA 
Na ro do wa Aka de mia FBI zlo ka li zo wa na jest

fak tycz nie na te re nie ba zy ma ri nes. Szko le -

nie prze cho dzą tu ka de ci, kan dy da ci

na funk cjo na riu szy FBI. Co ro ku od by wa się

tak że kil ka 11-ty go dnio wych se sji prze zna -

czo nych dla ka dry kie row ni czej. Po ję cie ka -

dry trak to wa ne jest bar dzo sze ro ko – to

mo że być do wód ca plu to nu re ali za cyj ne go,

ale tak że ko men dant ko mi sa ria tu czy więk -

szej jed nost ki or ga ni za cyj nej. Mo że to być

do wód ca, kie row nik czy ko men dant obec ny,

ale tak że funk cjo na riusz, któ ry w przy szło -

ści ma ob jąć kie row ni cze sta no wi sko. 

W jed nej se sji uczest ni czy oko ło 250 osób.

Więk szość z nich to Ame ry ka nie, ale 20–30

miejsc prze zna czo nych jest dla funk cjo na -

riu szy in nych państw, oczy wi ście tych, któ -

re z USA współ pra cu ją i któ re zo sta ły

za pro szo ne do wspól ne go szko le nia. 

PO LA CY 
Ta ki za szczyt spo tkał pol ską Po li cję na po cząt -

ku lat 90. ub.w., pod czas pierw szej wi zy ty ów -

cze sne go dy rek to ra FBI w na szym kra ju.

Pierw szym pol skim po li cjan tem, któ ry wy je -

chał do Qu an ti co, był Mi ro sław Ku ma nek,

wte dy sier żant w Wy dzia le PG w KSP, obec nie

pod in spek tor, od de le go wa ny z KGP do MSW. 

– Uczest ni czy łem w 173. se sji kur su, od

kwiet nia do czerw ca 1993 r. – wspo mi na

pod insp. Ku ma nek. – Prze sze dłem ca łe po -

stę po wa nie kwa li fi ka cyj ne. Nie

mia łem jednak do stę pu

do wcze śniej szych do świad -

czeń, bo pol ska Po li cja ich nie

mia ła. Mu sia łem je zdo by wać

sam, z mar szu. To szko le nie

znacz nie po sze rzy ło mo je ho ry -

zon ty je śli cho dzi o me to dy

zwal cza nia prze stęp czo ści go -

spo dar czej i zor ga ni zo wa nej.

Da ło moż li wość kon tak tu

z przed sta wi cie la mi róż nych

or ga nów ści ga nia USA i in nych

kra jów. Ame ry kań skie szko le nie na pew no

przy czy ni ło się do mo je go roz wo ju za wo do -

we go. Wiem jed nak, że róż nie z tym by wa. 

W USA szko le nie dla ka dry kie row ni czej

trak to wa ne jest bar dzo pre sti żo wo, jest to

waż ny ele ment ka rie ry za wo do wej. 

– Nie wy ko rzy sty wa nie po ten cja łu pol -

skich funk cjo na riu szy przez ka dry i prze ło -

żo nych to kwe stia du żo szer sza niż nie -

do ce nia nie ab sol wen tów Aka de mii FBI –

dodaje Mi ro sław Ku ma nek. 

Przez kil ka lat w kur sach ka dry kie row ni -

czej w Qu an ti co ze stro ny pol skiej bra li

udział głów nie funk cjo na riu sze CBŚ. Sy tu -

acja zmie ni ła się w 2009 r., gdy na szko le nie

wy je chał Ro bert Żół kiew ski, obec nie za stęp -

ca dy rek to ra Biu ra Mię dzy na ro do wej Współ -

pra cy Po li cji KGP. 

– Uda ło mi się prze ko nać ów cze sne kie -

row nic two Po li cji, że szko le nie to prze zna -

czo ne jest dla prze ło żo nych, i to róż ne go

szcze bla, a nie kon kret nie dla CBŚ – wy ja -

śnia insp. Ro bert Żół kiew ski. – Ge ne rał An -

drzej Ma te juk pod jął wte dy de cy zję, że

po win ni w nim uczest ni czyć sze fo wie róż -

nych ko mó rek or ga ni za cyj nych: do wód cy, ko -

men dan ci, na czel ni cy, tak że ci, któ rzy

w przy szło ści ma ją szan sę ob jąć kie row ni cze

sta no wi ska. 

NIE TYL KO PO LI CJA 
W 2012 r. do Qu an ti co po je chał pierw szy

funk cjo na riusz Stra ży Gra nicz nej. 

– Uczest ni czy łem w 249. se sji szko le nio -

wej – mó wi kpt. Ro bert Li twiń ski z Nad wi -

ślań skie go Od dzia łu SG. – Mo im zda niem

szko le nie to da je sze ro kie moż li wo ści, szcze -

gól nie ta kim funk cjo na riu szom, jak ja – pio nu

ope ra cyj no -śled cze go. Szko le nie pro wa dzo -

ne jest per fek cyj nie, wszyst ko od by wa się

w wa run kach zbli żo nych do rze czy wi stych.

Aka de mia w Qu an ti co jest szko łą służb po -

rząd ku pu blicz ne go, któ ra ja ko pierw sza mia -

ła mia stecz ko sy mu la cyj ne do ćwi czeń. 

– W Pol sce jest nas garst ka – do da je kom.

Mar cin Szlech ta z KSP. – Pod czas szko le nia

kła dzie się na cisk na przy wódz two, ale są

tak że bar dzo spe cja li stycz ne przed mio ty,
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któ re po sze rza ją wie dzę za wo do wą. Kon takt

z wy kła dow ca mi jest part ner ski. Każ dy

z nich zo sta wił swój nu mer kon tak to wy i ad -

res e -ma ilo wy w ce lu utrzy my wa nia kon tak -

tu na wet po za koń cze niu szko le nia. Za wsze

słu żą ra dą. 

– Kie dyś by łem na uczy cie lem – mó wi mjr

rez. Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go Ro -

bert Ław ni czak. – W Qu an ti co do sko na le roz -

wią za na jest kwe stia me to dy ki na ucza nia.

Sys tem szko le nia nie ma so bie rów nych.

Do dys po zy cji są wszel kie moż li we źró dła wie -

dzy, wszyst ko jest zdi gi ta li zo wa ne i ła two do -

stęp ne. 

TE MA TY DO WY BO RU 
Sys tem szko le nia ka dry kie row ni czej opie ra

się na swo bod nym wy bo rze te ma tów, któ re

chce się zgłę biać w Aka de mii FBI. Naj pierw

jed nak trze ba przejść po stę po wa nie kwa li fi -

ka cyj ne. Pierw szy etap to eli mi na cje kra jo -

we, bar dzo waż na jest do sko na ła zna jo mość

ję zy ka an giel skie go. Po tem przy cho dzi czas

na roz mo wę z ofi ce rem FBI akre dy to wa nym

w am ba sa dzie ame ry kań skiej, gdzie kan dy -

dat prze świe tla ny jest pod każ dym wzglę -

dem. Ostat ni etap to si to Aka de mii FBI,

gdzie na pod sta wie ana li zy ze bra nych ma te -

ria łów do ko nu je się (al bo nie) osta tecz nej

kwa li fi ka cji. 

– Za ję cia w Qu an ti co wy ma ga ją du żej ak -

tyw no ści słu cha czy – mó wi insp. Ro bert

Żół kiew ski. – Tam nie ma wy kła dów w na -

szym ro zu mie niu. Bar dzo du ży na cisk po ło -

żo ny jest na wy mia nę in for ma cji. Po dam

przy kład: do sa li wcho dzi si wy wy kła dow ca

i za ję cia za czy na od py ta nia: ile lat służ by

ma każ dy z nas? Li czy my i oka zu je się, że

ra zem ma my po nad 600 lat do świad cze nia.

A on na to: mo im za da niem bę dzie do pro -

wa dzić do wy mia ny te go do świad cze nia

mię dzy wa mi. Bez wa ha nia mo gę stwier -

dzić, że by ło to naj lep sze szko le nie, w ja kim

uczest ni czy łem. 

Śro da w Aka de mii FBI to dzień spor tu.

Nie ćwi czy się dla sa mych ćwi czeń, ale

po to, aby efek tyw niej peł nić służ bę, aby być

spraw nym i pro wa dzić zdro wy tryb ży cia.

Nie ćwi czy się bi cep sów, na cisk po ło żo ny

jest na wzmoc nie nie ca łe go kor pu su. Ob cią -

że nie ćwi cze nia mi wzra sta ze śro dy na śro -

dę. Uko ro no wa niem wy sił ków fi zycz nych

jest po ko na nie pod ko niec kur su Yel low

Brick Ro ad – to ru prze szkód, na któ rym ćwi -

czą agen ci FBI i ma ri nes. 

– Moż na brać tak że udział w ry wa li za cji

pły wac kiej – do da je Ro bert Ław ni czak. –

Przez ca ły kurs za pi su je się dy stans po ko na -

ny na pły wal ni. Trze ba prze pły nąć 34 mi le

(55 km), czy li od le głość z Qu an ti co do Wa -

szyng to nu. Na gro dą jest wte dy nie żół ta,

a błę kit na ce gła. 

AB SOL WEN CI 
Każ dy ab sol went szko ły w Qu an ti co sta je się

człon kiem Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów

Aka de mii FBI. Sto wa rzy sze nie po dzie lo ne

jest na sześć od dzia łów. Od dzia ły, po jed nym

na każ dym kon ty nen cie, or ga ni zu ją raz do

roku tzw. re tra ining ses sion (se sję do szka la -

ją cą). Kil ku dnio we zjaz dy po łą czo ne z se sja -

mi od by wa ją się za każ dym ra zem w in nym

kra ju. W tym ro ku ta ka se sja od bę dzie się 

je sie nią w Bruk se li. Pol ska zgło si ła ak ces 

zor ga ni zo wa nia jej w ro ku przy szłym. Za sa -

da przy wódz twa w Sto wa rzy sze niu Ab sol -

wen tów Aka de mii FBI jest ta ka, że je go

pre zy den tem jest przed sta wi ciel kra ju,

w któ rym w da nym ro ku od by wa się se sja do -

szka la ją ca. Wi ce pre zy den tem na to miast

funk cjo na riusz kra ju or ga ni zu ją ce go se sję

w ro ku ko lej nym. Pol ska ma więc obec nie 

wi ce pre zy den ta w Eu ro pej skim Sto wa rzy -

sze niu Ab sol wen tów Aka de mii FBI – jest

nim Ro bert Żół kiew ski, któ ry w 2014 r. 

zo sta nie pre zy den tem. 

1 mar ca br. kil ku pol skich funk cjo na riu szy,

któ rzy ukoń czy li kurs FBI, spo tka ło się z ko -

men dan tem głów nym Po li cji nad insp. Mar -

kiem Dzia ło szyń skim. W roz mo wie uczest-

ni czy li też ame ry kań scy part ne rzy. Głów nym

przed mio tem dys ku sji by ła przy szło rocz na

se sja do szka la ją ca dla eu ro pej skich ab sol -

wen tów Na ro do wej Aka de mii FBI w Qu an ti -

co. Już te raz, dzię ki za an ga żo wa niu na are nie

eu ro pej skiej, Pol ska otrzy ma ła zwięk szo ny li -

mit miejsc na ame ry kań skiej aka de mii. Ro -

bo czy te mat se sji w War sza wie to „Brid ging

East and West” – Łą cze nie Wscho du z Za -

cho dem.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i z ar chi wum R. Żół kiew skie go
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N ie on je den był za in te re so wa ny ofe ro -

wa ny mi ar chi wa lia mi, na któ re skła da -

ły się po li cyj ne pod ręcz ni ki, fo to gra fie

oraz do ku men ty służ bo we sy gno wa ne pie -

cząt ka mi Ko men dy Po wia to wej Po li cji Pań -

stwo wej w Sta ro gar dzie Gdań skim.

PO LI CYJ NE BIA ŁE KRU KI
Kto choć tro chę in te re su je się hi sto rią po li -

cyj nych for ma cji, ten wie do sko na le, że pa -

miąt ki z okre su II RP to praw dzi we ra ry ta sy

na ryn ku an ty kwa rycz nym, któ re szyb ko

znaj du ją na byw ców, i to nie ko niecz nie zwią -

za nych z mun du ro wą pro fe sją. W tym jed -

nak przy pad ku, jak to usta lił Ma riusz

Zie gert, naj po waż niej szym je go kon ku ren -

tem w in ter ne to wej au kcji był ano ni mo wy

przed sta wi ciel or ga nów ści ga nia z woj. pod -

la skie go.

– Wy sła łem mu e -ma ila – opo wia da Ma -

riusz, dziś młod szy aspi rant tczew skiej dro -

gów ki – i po wy mia nie ko re spon den cji

zdo ła łem prze ko nać, że by od pu ścił so bie tę

li cy ta cję i po zwo lił mi wy grać. Tłu ma czy -

łem, że te do ku men ty po win ny po zo stać

u nas, bo to prze cież ka wa łek hi sto rii na sze -

go re gio nu – Ko cie wia, i miej sco wej po li cji. 

Ko le ga z Bia ło stoc kie go przy znał mu ra cję

i w ten spo sób po li cyj ne cy me lia tra fi ły

do Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Sta ro gar -

dzie Gdań skim. Ści ślej mó wiąc, w rę ce mł.

insp. Bo gu sła wa Ziem by, pierw sze go za stęp -

cy ko men dan ta po wia to we go Po li cji, któ ry

– wta jem ni czo ny w ca łą spra wę – nie tyl ko

jej pa tro no wał, ale i wy sta rał się o środ ki

na za kup cen nych pa mią tek. Ko lek tyw nie

więc po sta no wi li (przy udzia le jesz cze st.

sierż. Ro cha Rzo ski, hi sto ry ka z wy kształ ce -

nia), że nie zo sta ną one za mknię te w sza fie,

ale po słu żą do za po cząt ko wa nia sta łej eks po -

zy cji po świę co nej hi sto rii sta ro gardz kiej po li -

cji (w przy szło ści mo że na wet izby tra dy cji).

Pro ble mów z pre zen ta cją eks po na tów ra czej

nie bę dzie, po nie waż no wy, oka za ły bu dy nek

ko men dy ma prze stron ne wnę trze (w tym

bar dzo ład ną sa lę od praw i re cep cję dla in te -

służ bo we st. post. Waw rzyń ca Szó sta ka (wy -

stę pu je też ja ko Szu stak), ur. 1 sierp nia

1885 r. w Żab nie, pow. Śrem, w tym Świa -
dec two nr 72 z ukoń cze nia kur su przo dow ni -
ków w Szko le Po li cyj nej w Gru dzią dzu,

wy sta wio ne 22 grud nia 1925 r. przez Ko men -

dę Po li cji Pań stwo wej Wo je wódz twa Po mor -

skie go w To ru niu i po świad czo ne sto sow ną

pie czę cią z or łem w ko ro nie. Pod pi sa li je:

insp. Ru dolf Wi zi mir ski, ów cze sny ko men -

dant PP Okrę gu XII Po mor skie go (w la tach

1922–1926), oraz ko men dant szko ły (pod pis

nie czy tel ny).

ŚLA DA MI KO MEN DAN TA SZÓ STA KA
– Za in try go wa ła nas po stać przo dow ni ka

Szó sta ka, ko le gi po fa chu sprzed 90 lat

– mówi Ma riusz Zie gert. – Z do ku men tów

wy ni ka ło, że przez kil ka na ście lat był po li -

cjan tem Ko men dy Po wia to wej PP w Sta ro -

gar dzie Gdań skim, od de le go wa nym do służby

w po ste run ku w gmi nie Czar na Wo da. To

rzut ka mie niem od nas, wy bra li śmy się tam

z Ro chem Rzo ską. Od na leź li śmy ten bu dy -

nek, dziś zaj mo wa ny przez ro dzi nę T., któ ra

we szła w je go po sia da nie tuż po woj nie, z ca -

łym „do bro dziej stwem in wen ta rza”. 

Przed wo jen ny po ste ru nek w Czar nej

Wodzie był jed no oso bo wy, mie ścił się w nie -

wiel kim, pry wat nym do mu przy ul. Sta ro -

gardz kiej, róg Po lnej. Na par te rze znajdo -
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Tajemnice Czarnej Wody
Wszystko zaczęło się od aukcji internetowej. Mariusz Ziegert, młody
policjant Wydziału Prewencji KPP w Starogardzie Gdańskim, rodowity
Kociewiak i pasjonat historii w jednej osobie, wypatrzył w internecie ofertę
sprzedaży kilkunastu pamiątek z okresu międzywojnia, związanych z Policją
Państwową regionu Pomorza. Jak na lokalnego patriotę przystało, bez
wahania przystąpił do licytacji. 

Załoga KP PP w Starogardzie Gdańskim. W drugim rzędzie od góry, drugi od lewej stoi
Wawrzyniec Szóstak

re san tów), gdzie z po wo dze niem zmiesz czą

się ga blo ty i wi try ny eks po zy cyj ne. 

A po ka zać bę dzie co, choć by te za ku pio ne

na au kcji pod ręcz ni ki, m.in.: Służ ba śled cza
dla or ga nów bez pie czeń stwa (z 58 ry ci na mi)

au tor stwa ppłk. żan dar me rii W. Stęp ka i kpt.

Z. Hof f man na -Kry sty ań czy ka z 1925 r., czy

Ko deks kar ny obo wią zu ją cy na zie miach
zachodnich RP, rów nież z ro ku 1925 (z od -

ręcz ny mi uwa ga mi wła ści cie la); bro szu ry 

in for ma cyj ne dla funk cjo na riu szy PP, któ rych

próż no by szu kać na wet w Bi blio te ce Na ro -

do wej, np. Krót kie wia do mo ści o pra wach
i przy wi le jach ofi ce rów i sze re go wych Po li cji
Pań stwo wej z ty tu łu ich służ by (…) ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem po sta no wień usta wy
eme ry tal nej (oprac. insp. Hen ryk Wal czak, na -

czel nik Wydz. III KG PP, oraz pod insp. Alek -

san der Ro ba czew ski z KG PP) czy Sta tut
Ka sy Sa mo po mo cy Sze re go wych Po li cji Pań -
stwo wej woj. po mor skie go z 1931 r. Od na le zio -

ny zbiór uzu peł nia ją fo to gra fie i do ku men ty
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wa ły się po miesz cze nia biu ro we, na pię trze

dwu po ko jo we miesz ka nie zaj mo wał ko men -

dant Szó stak z ro dzi ną: żo ną i dwo ma sy na -

mi. W grud niu 1925 r., kie dy otrzy mał awans

na przo dow ni ka, miał rów ne 40 lat.

Ty le mó wi ły do ku men ty. Że by po znać

wię cej szcze gó łów z je go bio gra fii, obaj po li -

cjan ci pierw sze kro ki skie ro wa li na miej sco -

wą ple ba nię. Tam w księ gach pa ra fial nych

od na leź li da ty nie tyl ko uro dzin Waw rzyń ca

Szó sta ka, ale i je go śmier ci. O tym jed nak,

że by ła to śmierć tra gicz na, z rąk hi tle row -

skich opraw ców, do wie dzie li się z re la cji 

naj star szych miesz kań ców mia stecz ka. Ci,

któ rzy go jesz cze pa mię ta li, za cho wa li o nim

jak naj lep sze wspo mnie nia. Ich zda niem ko -

men dant Szó stak mógł unik nąć śmier ci,

gdy by tyl ko po wkro cze niu wojsk nie miec -

kich zde cy do wał się na uciecz kę z Czar nej

Wo dy, jak in ni funk cjo na riu sze ad mi ni stra cji

pań stwo wej. On jed nak po zo stał. Nie po słu -

chał ostrze żeń.

– Był spo koj nym i bez kon flik to wym czło -

wie kiem, su mien nym po li cjan tem, któ ry ni -

gdy nie nad uży wał swo je go sta no wi ska

i ni gdy ni ko mu nie zro bił krzyw dy. Mo że

dla te go li czył, że Niem cy da dzą spo kój sze -

re go we mu stró żo wi pra wa? – za sta na wia się

Ma riusz Zie gert.

Nie ste ty. 9 wrze śnia 1939 r. w Czar nej

Wo dzie zjawili się hi tle row cy. Przy je chali na

mo to cy klach. Naj pierw wy cią gnę li z domu

Le ona Lan dow skie go, na uczy cie la i an ty -

fa szy stę, któ ry pu blicz nie, na ła mach miej -

sco wej ga ze ty, pięt no wał za bor czą po li ty kę

Nie miec. Roz strze la li go na dro dze. Po tem

z od bez pie czo ną bro nią ru szy li do po ste -

run ku. 

Waw rzy niec Szó stak wi dział, jak się zbli -

ża ją. Za ba ry ka do wał się w bu dyn ku, gdzie

był sam (ro dzi nę praw do po dob nie wcze śniej

ode słał na wieś). Kie dy se ria z au to ma tu

ude rzy ła w drzwi i okna bu dyn ku, wbiegł

na gó rę ze służ bo wym mau se rem w rę kach.

Ostrze li wał się do ostat nie go na bo ju. Hi tle -

row cy nie oka za li mu ła ski, zo stał za mor do -

wa ny. Jed na z wer sji mó wi o roz strze la niu,

dru ga o po wie sze niu na stry chu, skąd do pie -

ro po kil ku dniach – w oba wie przed Niem -

ca mi, któ rzy ka te go rycz nie za bro ni li ru szać

je go zwło ki – są sie dzi po ta jem nie prze nie śli

je go cia ło na po bli ski cmen tarz w Łą gu i tam

je po cho wa li.

TA JEM NI CE STRY CHU I SCHRO NU
Z dal szych usta leń sta ro gardz kich „de tek ty -

wów” wy ni ka ło, że ro dzi na bo ha ter skie go ko -

men dan ta Szó sta ka wró ci ła do do mu w Czar nej

Wo dzie. Wia do mo, że je den z je go sy nów – Ma -

rian, był pod czas oku pa cji ak tyw nym człon kiem

kon spi ra cyj nej or ga ni za cji „Gryf Ka szub ski”

(utwo rzo nej w 1939 r. i prze kształ co nej

w 1941 r. w Taj ną Or ga ni za cję Woj sko wą „Gryf

Po mor ski”). Przy pusz cza się, że to wła śnie

mord do ko na ny na je go oj cu przy spie szył de cy -

zję o przy stą pie niu mło de go Szó sta ka do ru chu

opo ru. Skło nił też do urzą dze nia w by łym po -

ste run ku PP za kon spi ro wa ne go lo ka lu „Gry fa”,

a w sto ją cym obok bu dyn ku go spo dar czym

(mu ro wa nej sto do le) – praw do po dob nie – utaj -

nio ne go schro nu, w któ rym dzia ła ła nie le gal na

dru kar nia „Gło su Ser ca Pol skie go” (or gan pra -

so wy „Gry fa”), a być mo że i ra dio sta cja. Skąd

to przy pusz cze nie?

– W swo ich po szu ki wa niach śla dów po ko -

men dan cie Szó sta ku – mó wi mł. asp. Ma riusz

Zie gert – do tar li śmy z ko le gą m.in. do Jó ze fa

We ltrow skie go, człon ka „Gry fa Po mor skie go”,

hi sto ry ka ama to ra z na sze go re gio nu, spe cja li -

zu ją ce go się w ba da niach ru chu opo ru na Po mo -

rzu. To on, uzy skaw szy w 1999 r. in for ma cję

o Ma ria nie Szó sta ku i je go dzia łal no ści w pod -

zie miu, zor ga ni zo wał – wraz z człon ka mi Fun -

da cji na rzecz Od zy ska nia Za gi nio nych Dzieł
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Mł. asp. Mariusz Ziegert z tczewskiej drogówki, prywatnie pasjonat
historii i poszukiwacz militariów

W tym niewielkim budynku mieścił się Posterunek Policji Państwowej.
Dwa pokoje na górze zajmował komendant Szóstak z rodziną

Komendant
Posterunku PP
w Czarnej
Wodzie
Wawrzyniec
Szóstak

Mł. insp. Bogusław Ziemba, pierwszy
zastępca komendanta starogardzkiej policji,
prezentuje świadectwo ukończenia kursu
przodowników PP przez Wawrzyńca
Szóstaka

Sztu ki „La te bra” z Gdań ska – ak cję do kład ne -

go prze szu ka nia bu dyn ku byłego po ste run ku

PP oraz za bu do wań go spo dar czych. Plon po szu -

ki wań był bar dzo ob fi ty. Na stry chu zna le zio no

m.in. ukry te 340 egz. „Gło su Ser ca Pol skie go”,

róż ne ra por ty i mel dun ki, m.in. do ty czą ce roz -

miesz cze nia jed no stek We hr mach tu na Po mo - t

36-38.04:Layout 6  3/20/13  11:14 AM  Page 37



rzu, li sty ko la bo ran tów, a na wet pla ny miejsc ewen tu al ne go de san tu wojsk

alian tów na pol skim wy brze żu. Od na le zio ne do ku men ty zo sta ły prze ka -

za ne do Ar chi wum Pań stwo we go w Gdań sku, a po zo sta łe przed mio ty

(m.in. ba te rie i in ne pod ze spo ły praw do po dob nie ra dio sta cji) tra fi ły do

Mu zeum Ko ciew skie go w Sta ro gar dzie Gdań skim.

Z pew no ścią naj wię cej in for ma cji o swym oj cu oraz do ku men tach

prze cho wy wa nych w bu dyn ku by łe go po ste run ku Po li cji Pań stwo -

wej mógł by udzie lić sam Ma rian Szó stak. Ma riusz Zie gert pod jął pró -

bę od szu ka nia go po przez Pol ski Czer wo ny Krzyż. Zdo łał usta lić, że

po woj nie wy je chał on do Wiel kiej Bry ta nii, nie po zo sta wia jąc żad ne -

go ad re su. We dług re la cji Jó ze fa We ltrow skie go Ma rian Szó stak

uciekł z Pol ski już w 1943 r., kie dy ge sta po tra fi ło na in for ma cję

o przy go to wy wa nym przez człon ków „Gry fa” za ma chu na Hi tle ra.

In na jesz cze wer sja gło si ła, że po wo dem je go uciecz ki z kra ju by ły

roz gryw ki w ło nie kie row nic twa or ga ni za cji, któ re do dzi siaj bu dzą

spo ry wśród kom ba tan tów i hi sto ry ków. Któ ra z tych wer sji jest praw -

dzi wa – trud no prze są dzić. Jed no jest pew ne – ani Pol ski Czer wo ny

Krzyż, ani bry tyj ski nie dys po nu ją in for ma cja mi o lo sie Ma ria na Szó -

sta ka.

Do wy ja śnie nia po zo sta je jesz cze kwe stia taj ne go schro nu ukry te go

po dob no pod sto do łą na le żą cą do Szó sta ków. Tam mia ła się znaj do wać

ra dio sta cja, nie le gal na dru kar nia oraz ar chi wum or ga ni za cji. Wspo mnia -

na wcze śniej fun da cja „La te bra” z Gdań ska po czy ni ła kie dyś wstęp ne

kro ki w kie run ku jej od kry cia, ale obec ni użyt kow ni cy nie ru cho mo ści

nie zgo dzi li się na ze rwa nie be to no wej po sadz ki. Z pew no ścią przy dzi -

siej szych moż li wo ściach tech nicz nych uda ło by się unik nąć de wa sta cji.

Mo że więc war to pod jąć jesz cze je den wy si łek, aby osta tecz nie roz -

wiać ta jem ni ce Czar nej Wo dy? My ślę, że po win no na tym za le żeć za -

rów no In sty tu to wi Pa mię ci Na ro do wej, jak i Po li cji.

I I I 

– Ca ły czas nur tu je nas py ta nie – mó wi mł. asp. Ma riusz Zie gert

– czy od na le zio ne w Czar nej Wo dzie ar chi wum „Gry fa Po mor skie -

go” i do ku men ty ko men dan ta Waw rzyń ca Szó sta ka w kom ple cie uj -

rza ły świa tło dzien ne. Być mo że tak, jed nak część z pew no ścią nie

dro gą ofi cjal ną, lecz w tzw. dru gim obie gu. Praw do po dob nie za spra -

wą ja kie goś do mo krąż cy sku pu ją ce go oka zyj nie wszel kie „sta ro cie”,

nie któ re do ku men ty tra fi ły do in ter ne tu. Nie wy klu czo ne, że część

pa mią tek po ko men dan cie Szó sta ku da lej po nie wie ra się po róż nych

tzw. pchlich tar gach. Kto wie, mo że kie dyś znów wy pły ną na au kcji?

Ale czy Ma riu szo wi Zie ger to wi, po li cjan to wi z Ko cie wia i pa sjo na -

to wi hi sto rii, uda się tra fić na nie i oca lić dla po tom nych?

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. Ma riusz Zie gert i au tor
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W no cy z 5 na 6 mar ca 2003 ro ku sto łecz -

na po li cja mia ła za trzy mać dwóch groź -

nych prze stęp ców: Ro ber ta Cie śla ka

i Igo ra Pi ku sa, po szu ki wa nych m.in. za na pa dy

z bro nią w rę ku i za śmierć po li cjan ta w Pa ro -

lach. Usta le nia ope ra cyj ne wska zy wa ły, że ban -

dy ci ukry wa ją się na po se sji w Mag da len ce.

W za trzy ma niu bra ło udział oko ło 40 po li cjan -

tów, w tym 26 an ty ter ro ry stów. Pod czas sztur -

mu na bu dy nek do szło do wy bu chu bom by -

-pu łap ki, w wy ni ku cze go 16 po li cjan tów z od -

dzia łu an ty ter ro ry stycz ne go zo sta ło ran nych, je -

den zgi nął na miej scu, dru gi zmarł po kil ku

dniach w szpi ta lu. 

Po tym zda rze niu Ko men da Głów na Po li cji

po wo ła ła ko mi sję eks per tów, zło żo ną ze spe cja -

li stów od dzia łań an ty ter ro ry stycz nych. W jej

skład wcho dzi li m.in. gen. Sła wo mir Pe te lic ki,

płk. Ro man Po lko, eme ry to wa ni ofi ce ro wie po -

li cji Edward Misz tal i Pa weł Ku czyń ski. Ko mi sja

orze kła, że ak cja by ła przy go to wa na i pro wa dzo -

na pra wi dło wo, a za sto so wa nie przez ban dy tów

bom by -pu łap ki by ło zda rze niem bez pre ce den -

su i nie do prze wi dze nia.

Kil ka dni póź niej ów cze sny ko men dant głów -

ny nad insp. An to ni Ko wal czyk po wo łał dru gą

ko mi sję, zło żo ną z funk cjo na riu szy KGP. Ta ko -

mi sja orze kła, że na eta pie przy go to wa nia i pro -

wa dze nia ak cji po peł nio no błę dy. 

Śledz two pro wa dzi ła pro ku ra tu ra w Ostro łę -

ce, któ ra w sierp niu 2004 ro ku po sta wi ła za rzu -

ty nie do peł nie nia obo wiąz ków troj gu ofi ce rom

do wo dzą cym ak cją: na czel nik wy dzia łu dw.

z ter ro rem kry mi nal nym w Ko men dzie Sto łecz -

nej Po li cji pod insp. Gra ży nie Bi skup skiej,

zastępcy ko men dan ta sto łecz ne go Po li cji insp.

Ja no wi P. i do wód cy pod od dzia łu an ty ter ro ry -

stycz ne go KGP mł. insp. Ku bie Ja ło szyń skie mu.

W ak cie oskar że nia pro ku ra tor An drzej Oł da -

kow ski przed sta wił ak cję w Mag da len ce ja ko

pa smo błę dów i nie do cią gnięć. Je go zda niem

wy stą pi ły one za rów no na eta pie przy go to wań,

jak i re ali za cji. W czerw cu 2006 ro ku Sąd Okrę -

go wy w War sza wie unie win nił oskar żo nych. Sę -

dzia pod kre ślił, że dwóch po li cjan tów zgi nę ło,

a 16 zo sta ło ran nych w wy ni ku dzia łań ban dy -

tów, a nie błę dów do wód ców. W 2007 r. Sąd

Ape la cyj ny uchy lił ten wy rok na wnio sek pro ku -

ra tu ry i na ka zał po wtó rzyć pro ces. W lip cu

2010 r. Sąd Okrę go wy w War sza wie po now nie

unie win nił tro je ofi ce rów. W 2011 r. pro ku ra tor

po raz ko lej ny zło żył ape la cję. Sąd Ape la cyj ny

uznał ją za za sad ną i we wrze śniu 2012 ro ku pro -

ces troj ga oskar żo nych do wód ców roz po czął się

po raz trze ci.

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

Tra ge dia w Mag da len ce –
mi nę ło 10 lat
6 marca 2013 roku minęło 10 lat,
odkąd w podwarszawskiej
Magdalence zginęli dwaj
antyterroryści: 
nadkom. Marian Szczucki 
i podkom. Dariusz Marciniak.

W 10. rocznicę rozpoczęcia szturmu,
6 marca o godz. 0.41, w Magdalence, 
mł. insp. Wojciech Majer, zastępca dyrektora
Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, oraz
towarzyszący mu policjanci złożyli kwiaty
przed pomnikiem upamiętniającym tę tragedię

t
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90 LAT TE MU
Kwiecień 1923
3 IV – Za miesz ki ulicz ne przed Am -

ba sa dą ZSRR w War sza wie po za -

strze le niu w mo skiew skim wię zie niu

na Łu bian ce księ dza pra ła ta Kon stan -

te go Bud kie wi cza, uzna ne go przez

NKWD za wro ga lu du. 

10 IV – No wi ko men dan ci okrę go wi (wo je wódz cy) PP: pod insp.

Sta ni sław Pilch w Tar no po lu (Okręg IX PP) oraz insp. Bro ni sław Pra -

sza ło wicz w Wil nie (Okręg XVI PP). 

10–11 IV – Od pra wa ko men dan tów okrę go wych po li cji z udzia łem

no we go p.o. ko men dan ta głów ne go PP płk. Mi cha ła Ba je ra. Oma -

wia no stan bez pie czeń stwa pań stwa, spra wy or ga ni za cyj ne oraz umo -
ty wo wa ne wnio ski ko men dan tów.

14 IV – W la sku ko ło wsi Ro gów (woj. łódz kie) zna le zio no zwło ki

st. post. Wła dy sła wa Ku si dła, funk cjo na riu sza łódz kiej po li cji. Ofia -

rę ban dyc kie go na pa du po bi to pał ką i ugo dzo no no żem.

14 IV – W Ło dzi uka za ła się pu bli ka cja pt.

Sa mo rząd łódz ki a po li cja. To pierw sza

tego ro dza ju pu bli ka cja w Pol sce, za wie ra -

ją ca zbiór do ku men tów ilu stru ją cych sto -

su nek władz po li cyj nych do sa mo rzą du,

pro to ko ły ob rad ra dy miej skiej w spra wach

do ty czą cych po li cji oraz pu bli ka cje pra so -

we i in ter pe la cje po sel skie.

19 IV – Sąd Okrę go wy w War sza wie unie win nił insp. Jó ze fa Si kor -

skie go, by łe go ko men dan ta PP m.st. War sza wy, z za rzu tu umyśl ne -

go nie dbal stwa i ska zał go na trzy mie sią ce aresz tu za nie dbal stwo
służ bo we oraz zwrot kosz tów są do wych w wy so ko ści 120 tys. ma rek

pol skich.

21 IV – Pod czas ob ła wy na ban dy tów w le sie ko ło Li bią ży (woj. kra -

kow skie) zgi nął przo dow nik Jó zef Skot nic ki z kra kow skiej PP.

26 IV – Uka za ły się prze pi sy wy ko naw cze do okól ni ka MSW o or ga -

ni za cji Służ by In for ma cyj nej, dzia ła ją cej w struk tu rze Urzę dów Śled -

czych. 

40 LAT TE MU
Kwiecień 1973
• Mło dzi mi li cjan ci z Ba ta lio nu

Kon wo jo wo -Ochron ne go KS MO,

człon ko wie ko ła ZMS, to ak tyw ni

k r w i o  -

daw cy. Na jed nym z ze brań 29 z nich po -

sta no wi ło ho no ro wo od dać krew dla

wspo mo że nia Fun du szu Ochro ny Zdro -

wia. Bank krwi wzbo ga cił się o 9 li trów. 

3 IV – Do Są du Wo je wódz kie go w Kra -

ko wie wpły nął akt oskar że nia w spra wie

„Czer wo nej obe rży” – kil ku na sto oso bo -

wej ban dy, zaj mu ją cej się na wiel ką ska lę nie le gal nym han dlem zło -

tem i de wi za mi, na pa da mi roz bój ni czy mi, prze my tem i wy mu sze -

nia mi. Na ła wie oskar żo nych za sia dło 15 prze stęp ców, w tym sam

herszt, 52-let ni Jan K., ps. Obe rży sta, wła ści ciel ka wiar ni w Sza fla -

rach.

6 IV – W Wa do wi cach, na se sji wy jaz do wej Są du Wo je wódz kie go

w Kra ko wie, za padł wy rok w spra wie za bój ców 64-let nie go straż ni -

ka tar ta ku w An dry cho wie Fran cisz ka Po wroź ni ka. Wo bec obu oskar -

żo nych: 24-let nie go Edwar da Ł. i 28-let nie go Ta de usza K., sąd orzekł

ka rę śmier ci.

8 IV – Z oka zji Świę ta Służ by Zdro wia w szpi ta lu KW MO w Byd -

gosz czy od da no do użyt ku no wo cze sny oddział in ten syw nej te ra pii

i re ani ma cji. 

26 IV – „Dzień Trans por tow ca”

w MO. Ko rzyst ne zmia ny w po -

li ty ce trans por to wej: trwa wy -

mia na wy słu żo nych war szaw

na fia ty 125p oraz woł gi; wszy -

scy ko men dan ci po ste run ków

dys po nu ją już mo to cy kla mi,

głów nie mar ki WSK; znie sio no

li mit ki lo me trów dla ra dio wo -

zów ru chu dro go we go i po go to wia wy pad ko we go; po ste run ko wi wy -

ko rzy stu ją cy w służ bie wła sne po jaz dy otrzy ma li na ich eks plo ata cję

ekwi wa lent pie nięż ny.

20 LAT TE MU
Kwiecień 1993
• W WSPol. w Szczyt nie prze by wa ła

de le ga cja z wi leń skiej Aka de mii Po -

li cji Re pu bli ki Li twy, z pro rek to rem

tej uczel ni Ju sti na sem Pečka iti sem.

Li tew scy go ście za po zna li się z pro gra mem na ucza nia w WSPol. oraz

me to da mi kształ ce nia po li cyj nych kadr.

• W Mi ko łaj kach od by ła się mię dzy na ro do wa kon fe ren cja po świę -

co na zwal cza niu zja wi ska pra nia pie nię dzy. Uczest ni czy ło w niej po -

nad 200 eks per tów, na ukow ców, pra cow ni ków ban ków oraz

przed sta wi cie li po li cji z Eu ro py Za chod niej.

8 IV – Pro ku ra tu ra woj sko wa umo rzy ła śledz two w spra wie rze ko -

me go wpro wa dze nia sta nu go to wo ści bo jo wej w Jed nost kach Nad -

wi ślań skich MSW w czerw cu 1992 r.

8 IV – Szef UOP prof. Je rzy Ko niecz ny po in for mo wał, że służ by spe -
cjal ne uda rem ni ły pró bę za ma chu na pre zy den ta Le cha Wa łę sę. In for -

ma cję tę zde men to wał mi ni ster Mie czy sław Wa chow ski, se kre tarz

sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta.

9 IV – We szło w ży cie za rzą dze nie KGP nr 19 z 26 mar ca 1993 r.

w spra wie szy ków, ugru po wań oraz prze miesz cza nia od dzia łów pre -

wen cji Po li cji.

27 IV – Tra gicz ny fi nał kid na pin gu. W Pa ło wi cach ko ło Ryb ni ka

(woj. ślą skie) za trzy ma no spraw cę po rwa nia i za bój stwa 5-let nie go

sy na miej sco we go biz nes me na. Ban dy tą oka zał

się miesz ka niec tej sa mej miej sco wo ści. Zwło -

ki dziec ka za ko pał w le sie.

28 IV – Uka zał się Dzien nik Ustaw nr 32 w ca -

ło ści po świę co ny no we mu roz po rzą dze niu mi -

ni strów trans por tu i go spo dar ki mor skiej oraz

spraw we wnętrz nych z 11 stycz nia 1993 r.

w spra wie zna ków i sy gna łów dro go wych.

J. Pac.
zdj. ar chi wum

Płk Michał Bajer (1884–1962). Z wykształcenia
inżynier górnictwa. Do MSW przeszedł z armii 
gen. Hallera. Przez trzy miesiące (17 marca–
30 czerwca 1923 r.) pełnił funkcję 
p.o. komendanta głównego. Warszawy dojeżdżały wszędzie
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Funk cjo na riusz ma pra wo do ekwi wa len -
tu pie nięż ne go za nie wy ko rzy sta ny czas
wol ny od służ by. W szcze gól nej sy tu acji
znaj du ją się po li cjan ci upraw nie ni do do dat -
ku funk cyj ne go.

W spra wie, któ rą roz pa try wał Wo je wódz ki Sąd

Ad mi ni stra cyj ny, pod sta wo wą kwe stią by ło usta -

le nie, czy po li cjant upraw nio ny do do dat ku funk -

cyj ne go za cho wu je pra wo do re kom pen sa ty

za okres prze pra co wa ny po nad obo wią zu ją cą go

nor mę cza su służ by.

Sąd w swo im orze cze niu pod kre ślił, że do po li -

cjan tów nie ma ją za sto so wa nia prze pi sy ko dek su

pra cy, w szcze gól no ści w za kre sie cza su pra cy, gdyż

funk cjo na riu szy nie łą czy z Po li cją sto su nek pra -

cow ni czy. Służ ba w Po li cji ma cha rak ter sto sun ku

ad mi ni stra cyj ne go, a więc ta kie go, w któ rym or -

gan jed no stron nie i wład czo kształ tu je sy tu ację

praw ną funk cjo na riu sza. Ozna cza to rów nież dys -

po zy cyj ność po li cjan ta i w związ ku z tym od ręb -

ność roz wią zań przy ję tych wo bec po li cjan tów.

RE GU LA CJE PRAW NE
Zgod nie z art. 33 usta wy o Po li cji czas peł nie nia

służ by jest okre ślo ny wy mia rem obo wiąz ków,

z uwzględ nie niem pra wa do wy po czyn ku. Za da -

nia służ bo we funk cjo na riu sza po win ny być usta -

lo ne w spo sób po zwa la ją cy na ich wy ko na nie

w ra mach 40-go dzin ne go ty go dnia służ by, w 3-

-mie sięcz nym okre sie roz li cze nio wym. Art. 33

ust. 3, sta no wi, że w za mian za czas służ by prze -

kra cza ją cy tę nor mę udzie la się cza su wol ne go od

służ by w tym sa mym wy mia rze al bo przy zna je re -

kom pen sa tę pie nięż ną. Ana li za tych roz wią zań

wska zu je, że po li cjan ci ma ją pra wo upo mi nać się

o ekwi wa lent pie nięż ny, bę dą cy re kom pen sa tą

za czas służ by po nad nor mę.

DO DA TEK FUNK CYJ NY
Wo bec po li cjan tów funk cyj nych prze wi dzia no

szcze gól ną for mę re kom pen sa ty za nie do god no -

ści zwią za ne z peł nie niem służ by na sta no wi sku

kie row ni czym przez przy zna nie sta łe go do dat ku,

zwa ną do dat kiem funk cyj nym. Przy słu gu je on

funk cjo na riu szo wi peł nią ce mu służ bę lub obo -

wiąz ki na sta no wi sku kie row ni czym lub sa mo -

dziel nym (art. 104 ust. 2 usta wy o Po li cji).

Do da tek ten przy słu gu je po li cjan to wi za fak tycz -

ne wy ko ny wa nie obo wiąz ków lub peł nie nie służ -

by na sta no wi sku, z któ rym do da tek ten jest

zwią za ny, nie zaś z ty tu łu mia no wa nia na okre -

ślo ne sta no wi sko. W związ ku z tym w usta wie

o Po li cji zde cy do wa no, że wo bec po li cjan ta

upraw nio ne go do do dat ku funk cyj ne go nie sto -

su je się prze pi sów art. 33 ust. 3, upraw nia ją cych

do przy zna nia re kom pen sa ty pie nięż nej za czas

służ by prze kra cza ją cy nor mę. Na le ży więc

stwier dzić, że po li cjant upraw nio ny do do dat ku

funk cyj ne go nie na by wa pra wa do ekwi wa len tu

pie nięż ne go za nie wy ko rzy sta ny czas wol ny

od służ by.

Wy rok WSA w Szcze ci nie z 21 lu te go 2013 r.,
sygn. akt II SA/Sz 1139/12

Zwol nie nie ze służ by
W przy pad ku zwol nie nia po li cjan ta ze

służ by sąd mo że spraw dzić, czy stan fak -
tycz ny spra wy zo stał wszech stron nie wy ja -
śnio ny w świe tle wszyst kich prze pi sów
pra wa. Jed nak sam wy bór roz strzy gnię cia,
do ko ny wa ny przez prze ło żo ne go na pod sta -
wie kry te riów słusz no ści i ce lo wo ści, po zo -
sta je po za gra ni ca mi je go kon tro li.

Zgod nie z brzmie niem art. 41 ust. 2 pkt 5 usta -

wy o Po li cji, po li cjan ta moż na zwol nić ze służ by

w przy pad ku, gdy wy ma ga te go waż ny in te res

służ by. De cy zja ta ka ma cha rak ter fa kul ta tyw ny

i po dej mo wa na jest w ra mach uzna nia ad mi ni stra -

cyj ne go. Kon tro la są do wa ta kiej de cy zji jest bar -

dzo ogra ni czo na, po nie waż sąd ba da wy łącz nie

zgod ność z pra wem pod ję te go roz strzy gnię cia, nie

wni ka jąc w je go ce lo wość. Sąd spraw dza:

• czy na pod sta wie obo wią zu ją cych prze pi sów

pra wa do pusz czal ne by ło wy da nie ta kiej de -

cy zji;

• czy or gan przy jej wy da niu nie prze kro czył

gra nic uzna nia ad mi ni stra cyj ne go;

• czy or gan uza sad nił roz strzy gnię cie na ty le,

aby nie moż na mu by ło za rzu cić do wol no ści. 

WAŻ NY IN TE RES SŁUŻ BY
Wspo mnia ny prze pis mó wi o moż li wo ści zwol nie -

nia funk cjo na riu sza ze służ by, gdy wy ma ga te go

waż ny in te res służ by. W orzecz nic twie uzna je się,

że choć pra wo daw ca w usta wie o Po li cji nie okre -

ślił, co na le ży ro zu mieć przez po ję cie „waż ny in te -

res służ by”, to nie po win no bu dzić wąt pli wo ści, że

cho dzi tu o do bro in te re su służ by ro zu mia ne go 

ja ko in te res spo łecz ny. Ta kie sfor mu ło wa nie ma

umoż li wić or ga nom Po li cji od po wied nią oce nę

stanu fak tycz ne go, by w kon se kwen cji or ga ny te

mogły zde cy do wać o ce lo wo ści dal sze go trwa nia

sto sun ku służ bo we go. 

NSA w wy ro ku z 21 kwiet nia 1994 r. (sygn.

akt II SA 426/99) wy ra ził po gląd, że stwier dze nie

nie przy dat no ści po li cjan ta do służ by w Po li cji 

nie mu si ogra ni czać się do przy pad ków na ru sze -

nia obo wiąz ków służ bo wych. Mo że być rów nież

uza sad nio ne in nym za cho wa niem po li cjan ta,

które unie moż li wia kon ty nu owa nie służ by bez

uszczerb ku dla jej waż nych in te re sów.

KWE STIA ZWOL NIEŃ LE KAR SKICH
Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w orze cze niu

z 29 stycz nia 2013 r. od po wie dział też na py ta nie,

czy ko rzy sta nie z licz nych zwol nień le kar skich

prze ma wia za do pusz czal no ścią roz wią za nia sto -

sun ku służ bo we go z funk cjo na riu szem ze wzglę -

du na waż ny in te res służ by. Sąd stwier dził, że

w sy tu acji, gdy dłu go trwa łe ab sen cje cho ro bo we

prze ry wa ne są je dy nie krót ki mi okre sa mi for mal -

nej obec no ści funk cjo na riu sza w służ bie, nie spo -

sób nie do strzec, że te go ro dza ju po sta wa

po li cjan ta świad czy o świa do mym ob cho dze niu

art. 41 ust. 2 pkt 7 usta wy o Po li cji (prze pis ten

po zwa la zwol nić funk cjo na riu sza w przy pad ku

upły wu 12 mie się cy od dnia za prze sta nia służ by

z po wo du cho ro by). Tego ro dza ju po stę po wa nie

po li cjan ta nie mo że zo stać nie zau wa żo ne w aspek -

cie in te re su służ by, któ ry po wi nien de ter mi no wać

po dej mo wa ną de cy zję o zwol nie niu ze służ by.

Funk cjo na riusz Po li cji, któ ry nie wy ko nu je

obo wiąz ków służ bo wych z uwa gi na prze by wa nie

na zwol nie niach le kar skich, prze ry wa nych tylko

krót ki mi okre sa mi obec no ści w służ bie, a w świe -

tle orze czeń ko mi sji le kar skiej jest zdol ny do peł -

nie nia służ by, nie mo że sku tecz nie po wo ły wać

się na swój in te res. 

Jak ar gu men to wał sąd, ta kie po stę po wa nie po -

li cjan ta wpły wa ne ga tyw nie na or ga ni za cję służ -

by i jej do bro oce nia ne przez pry zmat za dań

Po li cji. Nie bez zna cze nia są tu wzglę dy wy ni ka -

ją ce z ko niecz no ści za pew nie nia pra wi dło we go

funk cjo no wa nia jed nost ki, jak i naj efek tyw niej -

sze go wy ko rzy sta nia przy dzie lo ne go eta tu, co

nie wąt pli wie od po wia da in ten cjom pra wo daw cy

w za kre sie ochro ny in te re su służ by (in te re su

spo łecz ne go), i nie moż na te go ro dza ju ocen po -

strze gać w ka te go riach ła ma nia za sad pro ce du ry

ad mi ni stra cyj nej. 

WSA stwier dził, że or gan Po li cji mógł zwol nić

ze służ by skar żą ce go w przy pad ku je go cią głych

zwol nień le kar skich, przy jed no cze snym bra ku

prze ciw wska zań zdro wot nych ko mi sji le kar skiej

do peł nie nia służ by. W orze cze niu zwró co no

uwa gę, że to in te res służ by po wi nien gó ro wać

nad in dy wi du al nym in te re sem funk cjo na riu sza

(art. 7 k.p.a.), gdyż zna cze nie te go ro dza ju za -

cho wań, zwłasz cza w od bio rze spo łecz nym,

wpły wa nie ko rzyst nie na wi ze ru nek or ga nów

pań stwa.

Wy rok WSA w War sza wie z 29 stycz nia 2013 r.,
sygn. akt II SA/Wa 1109/12

ALEK SAN DRA WZO REK

PRAWO Orzecznictwo POLICJA 997       kwiecień 2013 r.40

Po li cjant to nie pra cow nik (cz. 2)

Wy pła ca nie ekwi wa len tu
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Pytania bez
odpowiedzi

W tej sprawie do dziś wiadomo tylko, kto i kiedy padł ofiarą przestępców. Da się jeszcze oszacować, acz jedynie
w przybliżeniu, wartość łupu – wystarczająco wielką, by napad rabunkowy w Bogucinie prasa okrzyknęła

„napadem stulecia”. Reszta to już niewiadome i niedopowiedzenia.

Wśród nich są: do my sły o współ udzia le w na pa -

dzie mi li cjan tów, za gad ko wa se ria sa mo bójstw

rze czy wi stych lub do mnie ma nych świad ków

i ta śmy z in wi gi la cji dzien ni ka rzy, któ rzy za in te re so wali

się na pa dem i śledz twem.

BA DY LARZ
Rok 1988 – koń ców ka PRL -u. O Eu ge niu szu Ma ko -

wiec kim, ho dow cy kwia tów z pod po znań skie go Bo gu -

ci na, lu dzie wciąż mó wią po daw ne mu – „ba dy larz”, ale

„Ga ze ta Po znań ska”, wiel ko pol ski or gan PZPR, w in -

for ma cji o na pa dzie na zwie go już „przed się bior cą

ogrod ni czym”. Wszy scy wie dzą, że ma pie nią dze. I to

spo re. Nie sza sta ni mi, lecz wie lo hek ta ro we go spo dar -

stwo z roz le gły mi szklar nia mi przy dro dze do Po zna nia

rzu ca się w oczy. Po nad to Ma ko wiec ki lu bi po chwa lić

się swo imi zna jo mo ścia mi, m.in. z Jó ze fem Cy ran kie -

wi czem. Nie za prze cza też krą żą ce mu po Po zna niu mi -

to wi, że jest je dy nym czło wie kiem na świe cie, któ ry

eks por tu je kwia ty, w tym tu li pa ny, do... Ho lan dii. To

dzia ła na wy obraź nię nie któ rych lu dzi.

Nie licz ni wie dzą, że sku pu je do la ry i mar ki – przez

jed ne go, wy bra ne go czło wie ka, któ ry po śred ni czy

w trans ak cjach z cink cia rza mi. Gro ma dzi też wy ro by ze

zło ta. Swo je skar by trzy ma (i tu plot ka od po wia da praw -

dzie) za ko pa ne w jed nej ze szklarń. Idąc z du chem

prze mian, de cy du je się jed nak na ulo ko wa nie ich w jed -

nym z po znań skich ban ków. O po sta no wie niu i da cie,

kie dy ma być ono zre ali zo wa ne – w czwar tek, 21 lip ca

– wie garst ka do pusz czo nych do ta jem ni cy. Przede

wszyst kim syn Ja cek, któ ry ma to wa rzy szyć oj cu w dro -

dze do ban ku.

NA PAD
Traf chce, że przy jazd sy na we czwar tek opóź nia się na

tyle, że nie ma sen su te go dnia je chać do Po zna nia.

Z kolei pią tek to 22 lip ca – mi mo wi szą ce go już w po wie -

trzu prze ło mu, wciąż jesz cze ofi cjal ne świę to pań stwo we

– wszyst ko bę dzie za mknię te. W week end rów nież. Wy -

ko pa ne pie nią dze zo sta ją więc za mknię te w sej fie, a męż -

czyź ni prze kła da ją wy pra wę na po nie dzia łek.

Nie do cho dzi do niej – w no cy z nie dzie li na po nie -

dzia łek do do mu wła mu ją się prze stęp cy. Wcho dzą

po wy cię ciu kra ty w oknie na par te rze, pod po ko jem

na pierw szym pię trze, w któ rym śpi Ma ko wiec ki. Na -

wet po po ko na niu że la znej prze szko dy mie li by jed nak

trud no ści ze sfor so wa niem okna (jak wszyst kie po zo -

sta łe skła da się ono z osa dzo nych w szczel nych, alu mi -

nio wych ra mach, dwóch warstw har to wa ne go szkła,

od dzie lo nych próż nią), gdy by nie to, że syn go spo da -

rza uchy lił je i nie za mknął przed wyj ściem po wi zy cie

u oj ca.

W fe ral ną noc ho dow ca kwia tów jest w do mu sam.

Bu dzą go po dej rza ne od gło sy, scho dzi na dół i zo sta je

bły ska wicz nie obez wład nio ny przez na past ni ków. Jest

ich kil ku (od 6 do 9 – do dziś nie wia do mo, ilu na praw -

dę). Bi ją go tak, że pę ka mu żu chwa; jest też pod du sza -

ny. W koń cu pa da strzał z pi sto le tu – na ra zie nie

w nie go wy mie rzo ny. Za stra szo ny, wy da je ban dy tom

klu cze do sej fu.

Je go za war tość to: 200 tys. USD, 10 tys. DM, 36 zło -

tych 20-do la ró wek, 30 zło tych 20-mar kó wek (we dług

in nej wer sji, po za mar ka mi i do la ra mi, wszel kich mo -

net, w tym zło tych ru bli, gi nie ogó łem 360 szt.). Ban dy -

ci za bie ra ją też róż ne, nie ko niecz nie cen ne, przed mio ty.

„Ga ze ta Po znań ska” po da je, że war tość łu pu – we dług

urzę do wej wy ce ny – to 165 mln (sta rych) zło tych; za -

zna cza jąc, iż ryn ko wa (w 1988 r. or gan PZPR już nie

uży wa obo wią zu ją ce go nie co wcze śniej ter mi nu „czar -

no ryn ko wa”) na pew no kil ka krot nie ją prze kra cza. Póź -

niej przy ję to, że po nie sio ne przez Ma ko wiec kie go straty

prze kro czy ły 200 mln ów cze snych zło tych.

BAN DY CI
Na pad nię ty utrzy my wał, że nie za leż nie od te go, co im

po wie dział, prze stęp cy i tak po ru sza li się po je go do mu,

jak po wła snym. Śled czy przy ję li więc, że ban dy ci dys -

po no wa li wie dzą, któ ra po cho dzi ła nie tyl ko z ob ser wa -

cji, ale i od osób z naj bliż sze go krę gu ofia ry.

Utwier dzał ich w tym Ma ko wiec ki. Co praw da

po otrzy ma niu klu czy prze stęp cy uśpi li go ete rem, ale

nie zro bi li te go umie jęt nie. Kil ka krot nie od zy ski wał

świa do mość na ty le, by roz po znać trzech spo śród spraw -

ców. We dług nie go by li to m.in.: Cze sław F, je go zięć,

i Ja nusz S., czło wiek po wią za ny z po znań skim pół świat -

kiem.

Do sko na łe przy go to wa nie prze stęp ców, czwart ko we

spóź nie nie się sy na i zo sta wie nie przez nie go uchy lo -

ne go okna spo wo do wa ły, że mi li cjan ci ży wo in te re so wa li

się też sy nem Ma ko wiec kie go. Trzy dni po na pa dzie był

prze słu chi wa ny. Zgo dził się na ba da nie spe cjal nie spro -

wa dzo nym z War sza wy wa rio gra fem. Syn na pad nię te go

wy szedł z tej kon fron ta cji „czy sty”. Naj wy raź niej to

była śle pa ulicz ka. W po zo sta łych tro py też się ury wa ły,

gdyż wska za ne przez na pad nię te go oso by mia ły ali bi –

wia ry god ne – przy naj mniej w oczach pro wa dzą cych

śledz two, bo dla Ma ko wiec kie go już nie...
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MI LI CJAN CI
We dług Ma ko wiec kie go bo wiem trze cim z roz po zna -

nych ra bu siów był Te les for J., kie row nik... jed nej z sek -

cji w Wy dzia le Kry mi nal nym WUSW MO w Po zna niu.

Bez po śred nio za an ga żo wa ny w do cho dze nie.

„Je go ostat nie go roz po zna łem jed nak do pie ro póź -

niej, gdy przy cho dził do mnie ja ko pro wa dzą cy śledz -

two w tej spra wie. Ma bar dzo cha rak te ry stycz ny chód

i bu do wę cia ła. Tam tej no cy wi dzia łem go od cho dzą ce -

go z łu pem od sej fu” – wy znał Ma ko wiec ki w 1996 roku

Ja nu szo wi Szo sta ko wi i To ma szo wi Po łcio wi, dzien ni -

ka rzom „Expres su Wie czor ne go”, któ rych za in te re so -

wał spra wą.

„Nikt mnie nie za py tał na wet, czy ja mam ali bi, a ja

mam ali bi 100-pro cen to we, wy mu ro wa ne, po nie waż ja

w tym cza sie nie zna łem pa na Ma ko wiec kie go, a w ogó -

le to by łem w tym cza sie, gdy za ist niał ten na pad,

na urlo pie. Pan Ma ko wiec ki po pro stu ni ko go nie roz po -

znał. Był w sta nie ta kie go stre su i na pa du do ko na no

w ta kich oko licz no ściach, prze cież by ło ciem no, że

po krót kim cza sie moż na by ło się zo rien to wać, że

po pro stu ni ko go nie roz po zna, że do wód z oka za nia bę -

dzie po pro stu do prze pro wa dze nia nie moż li wy. W tym

sta nie rze czy, w tym sta nie wie dzy oraz w sta nie po -

krzyw dzo ne go w na pa dzie po pro stu ten do wód nie ist -

nie je. Te wszyst kie opo wie ści, że ktoś był, ko goś

roz po znał, w mo jej oce nie, moż na mię dzy baj ki wło żyć”

– tłu ma czył z ko lei Te les for J. przed ka me rą eki py ka -

to wic kiej TVP, któ ra w 2005 r. krę ci ła ko lej ny od ci nek

cy klu „Wiel kie na pa dy PRL -u”.

W 1988 r. Ma ko wiec ki ze znał o swo im spo strze że -

niu/po dej rze niu śled czym, ale je go sło wa – w ich opi nii

– nie by ły na ty le wia ry god ne, by stać się pod sta wą

do oskar że nia ko go kol wiek. Bra kło też in nych do wo -

dów; na nic zda ły się śla dy z miej sca na pa du. Śledz two

w spra wie na pa du w Bo gu ci nie zo sta ło za mknię te.

ŚWIAD KO WIE
Nie mi nę ło jed nak du żo cza su, a po ja wił się no wy świa -

dek – Adam R. Mó wił – za sły sza ne od Mar ka W., ps. We -

stern, któ ry miał brać udział w na pa dzie – re we la cje

o rze ko mym współ udzia le by łych mi li cjan tów, in nych

niż Te les for J. W mar cu 1992 r. zo stał prze słu cha ny

przez po znań ską po li cję. Co wie dział, opo wie dział też

Eu ge niu szo wi Ma ko wiec kie mu. Czte ry la ta póź niej ho -

dow ca tak re la cjo no wał dzien ni ka rzom „Expres su Wie -

czor ne go” swo ją roz mo wę z Ada mem R.: „Opo wia dał mi

póź niej, że w trak cie prze słu cha nia do po ko ju wszedł

po tęż nie zbu do wa ny po li cjant. Adam R. twier dził, że

był to Je rzy S., obec nie za stęp ca ko men dan ta wo je -

wódz kie go Po li cji w Po zna niu. Adam R. po tej wi zy cie

po wie dział mi, że czu je, że nie wyj dzie z te go ca ły”.

Ma ko wiec ki dys po no wał też oświad cze nia mi spi sa -

ny mi przez Ada ma R. Frag ment pierw sze go z nich: „(...)

na pa du do ko na li Ja nusz S., Ma rek W. i Ro man D. – po -

li cjant na eme ry tu rze. Przy je cha li sa mo cho dem po li cyj -

nym ny sa (...) by ła to ny sa ze Swa rzę dza. W. mó wił

jesz cze o Jur ku, po li cjan cie, któ ry ma bli znę na twa rzy

z le wej stro ny (...)”. We dług R., Ma rek W. miał też od -

gra żać się, że je śli Eu ge niusz Ma ko wiec ki wciąż bę dzie

drą żył spra wę, wy sa dzi mu dom w po wie trze. W dru gim

oświad cze niu Adam R. przy pi sy wał eme ry to wa ne mu

po li cjan to wi Ro ma no wi D., ps. Ły sy, rów nież za szty le -

to wa nie zna jo me go z pół świat ka. „Ły sy” miał pra co wać

dla Ja nu sza S., któ ry z ko lei był pod wład nym Zbysz ka

P., ps. Ma ko wiec – wów czas „oj ca chrzest ne go” po znań -

skich gang ste rów. Ja nusz S. po na pa dzie w Bo gu ci nie

du żo za in we sto wał w bu do wę do mu, rze ko mo miał też

prze ka zać 120 mln zło tych Zbi gnie wo wi P., ofi ce ro wi

SB, na pro wa dze nie agen cji de tek ty wi stycz nej we Wro -

cła wiu. 

Adam R. wniósł ty le no wych, nie po ko ją cych in for ma -

cji, że za in te re so wał się nim UOP. Prze słu cha no Ada ma

R. w po znań skiej de le ga tu rze urzę du; pla no wa ne by ły

na stęp ne prze słu cha nia. W przed dzień ko lej ne go zna le -

zio no go jed nak wi szą ce go u su fi tu wła sne go ga ra żu.

Ofi cjal ne usta le nie – sa mo bój stwo.

Nie wniósł też nic do spra wy eme ry to wa ny po li cjant

Ro man D., ps. Ły sy. Nie zdą żo no go prze słu chać. We -

dług przy ję tej po je go śmier ci wer sji, sku tecz nie tar gnął

się na ży cie, wy ska ku jąc z okna swe go miesz ka nia

na IV pię trze blo ku w Swa rzę dzu.

Szan se na pod ję cie śledz twa by ły ni kłe. Ma ko wiec ki

po sta no wił wziąć spra wy w swo je rę ce i we wszyst kich

lo kal nych ga ze tach uka za ło się je go ogło sze nie z obiet -

ni cą wy so kiej na gro dy dla oso by, któ rej in for ma cje przy -

czy nią się do zna le zie nia spraw ców na pa du sprzed kil ku

lat. Oczy wi ście, zgło si ły się naj róż niej sze oso by, wie -

trząc oka zję ła twe go „wy do je nia” star sze go pa na.

W 1995 r. do gro na no wych świad ków do łą czył

Krzysz tof W., współ pra cow nik „Ma kow ca”, od by wa ją cy

ka rę po zba wie nia wol no ści w ZK w Gę ba rze wie. Trud -

no oce nić, czy chciał grać na wa run ko we zwol nie nie,

czy, jak utrzy my wał, był zły na kom pa nów, bo nie tyl ko

do stał za le d wie po ło wę obie ca nej „dział ki” za na pad,

ale też zo stał wy wie zio ny na po li gon w Bie dru sku i po -

szczu ty bul ter rie rem, gdy do ma gał się resz ty. Je go ze -

zna nia za słu gi wa ły jed nak na uwa gę.

Po now nie po ja wi ła się w nich po stać hersz ta po znań -

skie go pół świat ka Zbysz ka B., ps. Ma ko wiec, o któ rym

wcze śniej na po my kał Adam R. „Ma ko wiec” miał być in -

spi ra to rem i or ga ni za to rem na pa du, któ ry za czę to pla - t
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no wać już w 1987 r. Sam nie wziął udzia łu w ra bun ku,

ale wy brał lu dzi, za pla no wał prze bieg i roz pi sał ro le.

Krzysz tof W. przy znał się do udzia łu, w tym do du sze -

nia Eu ge niu sza Ma ko wiec kie go. To wa rzy szyć mu mia -

ło ośmiu in nych męż czyzn, w tym czte rech mi li cjan tów,

z któ rych je den na zy wa ny był „To lo” lub „Te les for” (Te -

les for J. wniósł prze ciw ko nie mu spra wę o znie sła wie -

nie) oraz zięć na pad nię te go, któ ry opo wie dział

o roz kła dzie miesz ka nia.

Gang ster pod kre ślał ukła dy „Ma kow ca” w MO

i póź niej w Po li cji. „Jak za czą łem z nim dzia łać

na ostro, to on mnie spraw dzał w urzę dzie wo je wódz -

kim” – mó wił. Krzysz tof W. Roz bu dził na dzie ję na

ruszenie śledz twa z mar twe go punk tu, ale... 14 paź -

dzier ni ka 1995 r. wy szedł z za kła du kar ne go na 24-go -

dzin ną prze pust kę, z któ rej już nie wró cił. Słuch o nim

za gi nął. Moż li wość wzno wie nia śledz twa upa dła, nim

na do bre za ist nia ła.

Cie niem szan sy mia ły być ewen tu al ne ze zna nia pro -

sty tut ki, któ ra mia ła coś usły szeć w trak cie za wo do -

wych kon tak tów. „Ale Te les for J. po wie dział mi, że

zo sta ła za strze lo na w Am ster da mie, a jej syn w Pol sce”

– mó wił po la tach Ma ko wiec ki w roz mo wie z dzien ni -

ka rza mi „Expres su Wie czor ne go”.

CZŁO WIEK Z ŻE LA ZNYM LI STEM
Ze zna nia, któ re zdą żył zło żyć Krzysz tof W., jed no znacz -

nie wska zy wa ły na „Ma kow ca”. Usi ło wa ły już – w in -

nych spra wach – do bie rać się do nie go i MO, i po tem

Po li cja – bez więk szych efek tów. Za czy na ją cy ja ko cink -

ciarz, z cza sem nie mal le gen dar ny boss po znań skie go

pół świat ka, za wsze za pew niał so bie ali bi, po zby wał się

rze czy i po wią zań, któ re mo gły by mu za szko dzić.

Tak by ło i w 1991 r., kie dy do wie dział się, że usły szy

za rzu ty za re je stro wa nia na pod sta wio ne oso by kil ku set

sa mo cho dów spro wa dzo nych z Eu ro py Za chod niej i na -

kła nia nia świad ków do skła da nia fał szy wych ze znań.

Umknął do Nie miec, a do kra ju wró cił do pie ro, gdy jego

ad wo ka ci w 1994 r. za ła twi li mu list że la zny.

– Wia do mo, że za ła twił mu to Alek san der Gaw ro nik,

daw ny ko le ga z cink ciar skich cza sów (w po ło wie 1990 r.,

kie dy pro ku ra tu ra za rzu ca ła „Ma kow co wi” znisz cze nie

au ta kon ku ren ta, Gaw ro nik za pew nił gang ste ro wi ali bi,

ze zna jąc, że w tym cza sie ra zem pi li her ba tę – przyp.

P.K.), a wte dy se na tor nie za leż ny III ka den cji – mó wi

Janusz Szo stak.

Spra wa sa mo cho dów ro ze szła się po ko ściach, ale

„Ma kow co wi” po sta wio no ko lej ny, du żo po waż niej szy

za rzut – za pla no wa nia i zle ce nia za bój stwa Ja ro sła wa Ś.,

ps. Świę ty, któ ry uczest ni czył w po rwa niu je go sy na (za -

bój ca Al bert K. po my lił się i w grud niu 1995 r. w po -

znań skiej „Ca fe Głos” za strze lił Mar ka Z.). W tym

przy pad ku „Ma ko wiec” nie uchro nił się przed aresz to -

wa niem i za siadł na ła wie oskar żo nych. W 1997 r. zo stał

ska za ny na 15 lat po zba wie nia wol no ści. W ko lej nych

od wo ła niach wy rok uchy la no, przy wra ca no. W 2000 r.

Sąd Ape la cyj ny uchy lił go, lecz w stycz niu 2003 r. osta -

tecz nie utrzy mał w mo cy. „Ma ko wiec” od po wia dał

z wol nej sto py. W prze rwie przed ogło sze niem wy ro ku

wy szedł z bu dyn ku są du i ty le go wi dzia no. Do pie ro

w 2005 r. do pa dła go w To ru niu gru pa po ści go wa po -

znań skiej po li cji. 

TA JEM NI CE DO GRO BO WEJ DE SKI
„Ma kow ca” nie po wią za no pro ce so wo ze spra wą na -

pa du w Bo gu ci nie (Eu ge niusz Ma ko wiec ki zmarł

przed je go za trzy ma niem). Nie uczy nio no te go,

mimo ob cią ża ją cych go ze znań Krzysz to fa W. Znik -

nię cie Krzysz to fa W., se ria sa mo bójstw świad ków,

brak śla dów z miej sca zda rze nia – wszyst kie te czyn -

ni ki zło ży ły się na fakt, że spra wa na pa du w Bo gu ci -

nie ni gdy nie tra fi ła do są du. Dziś nie ży ją już też

po zo sta łe dra ma tis per so nae: Eu ge niusz Ma ko wiec ki

i Te les for J. (zmar li na tu ral ną śmier cią) oraz syn na -

pad nię te go – Ja cek Ma ko wiec ki („Z te go co wiem,

po peł nił sa mo bój stwo” – mó wił w 2005 r. Te les for J.

w roz mo wie z eki pą ka to wic kiej TVP).

Re zul ta tu nie przy nio sło też dzien ni kar skie śledz -

two Ja nu sza Szost ka i To ma sza Po łcia.

– W cza sie gdy zbie ra li śmy ma te ria ły do ar ty ku łu,

za stęp cą ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji w Po -

zna niu był Je rzy S., o któ rym mó wił Adam R. – mó -

wią. – Usi ło wa li śmy umó wić się z nim na roz mo wę,

by ja koś od niósł się do je go słów. Wie lo krot nie nas

zby wał lub uma wiał się z na mi, lecz do spo tka nia nie

do cho dzi ło. Ostat ni raz przed opu bli ko wa niem ar ty -

ku łu mie li śmy spo tkać się 25 stycz nia 1996 r. Przy je -

cha li śmy do Po zna nia, ale ko men dant zno wu od wo łał

spo tka nie. Nie mo gli śmy też za po znać się z ar chi -

wal ną do ku men ta cją do cho dze nia po na pa dzie.

Wglą du do akt spra wy od mó wio no im i w pro ku ra -

tu rze.

– Co cie ka we, te ak ta ni gdy nie zo sta ły ujaw nio ne

w ca ło ści – mó wi Po łeć. – Wglą du od ma wia no na wet

peł no moc ni ko wi Ma ko wiec kie go, wi dział tyl ko nie -

któ re stro ny.

W 1998 r. jed na z po znań skich ga zet we szła w po -

sia da nie taśm z na gra nia mi roz mów, ja kie dzien ni ka -

rze „Expres su Wie czor ne go” pro wa dzi li w Po zna niu

z róż ny mi oso ba mi, pró bu jąc do ciec praw dy o na pa -

dzie w Bo gu ci nie i póź niej szym śledz twie. Spra wą

taśm za ję ła się pro ku ra tu ra, ale nie uda ło się usta lić,

kto i po co na gry wał Po łcia i Szo sta ka.

Po la tach za rów no sam na pad w Bo gu ci nie, jak

i wie le dziw nych oko licz no ści to wa rzy szą cych śledz -

twu w tej spra wie po zo sta ją za gad ka mi. Kto na padł?

Kto zle cił? Czy fak tycz nie z prze stęp stwem zwią za -

ni by li mi li cjan ci? Kto ko go pro wa dził – funk cjo na -

riu sze swo ich in for ma to rów czy na od wrót? Dla cze go

– przy tak licz nej gru pie spraw ców – nie ujaw nio no

ja kichś śla dów, któ re po zwo li ły by na ukie run ko wa -

nie śledz twa? A mo że do szło do ich za tar cia na miej -

scu prze stęp stwa? Za tu szo wa nia póź niej? Se ria

sa mo bójstw i za gi nię cie świad ków by ły kwe stią zbie -

gu oko licz no ści?

To tyl ko część py tań. Nie mal wszyst kie po zo sta ją

bez od powie dzi.

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. au tor

Cy ta ty po cho dzą z re por ta żu Ja nu sza Szo sta ka i To ma sza

Połcia „Pla my na mun du rach”; „Express Wie czor ny. Ku li sy” 

2–4 II 1996 r. oraz z fil mu „Na pad w Bo gu ci nie”, TVP Ka to wi -

ce 2005 r.
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Pa mię ci An drze ja Stru ja 
29 dru żyn ry wa li zo wa ło w War sza wie o Pu char Ko men dan ta Głów -

ne go Po li cji w IV Mię dzy na ro do wym Tur nie ju Służb Mun du ro wych

w Ha lo wej Pił ce Noż nej im. An drze ja Stru ja. Pierw sze miej sce za ję -

ła re pre zen ta cja CBŚ KGP, któ ra po rzu tach kar nych po ko na ła dru -

ży nę KWP w Kra ko wie. Trze cie miej sce wy wal czył te am KGP. 

Naj lep szym za wod ni kiem ca łe go tur nie ju zo stał Piotr Pa chol ski

z KGP, kró lem strzel ców Da riusz Pi wo wa rek z CBŚ, a naj sku tecz -

niej szym bram ka rzem An drzej So kal z CBŚ. Naj lep szą dru ży ną za -

gra nicz ną oka za ła się re pre zen ta cja Li twy. Mia no dru ży ny fa ir play

przy pa dło re pre zen ta cji Stra ży Mar szał kow skiej. Za wod ni kiem fa ir

play zo stał Woj ciech Ziem ba z KWP w Kra ko wie. 

P. Ost. 
zdj. An drzej Mi tu ra

Bieg Pia stów 
Od 1 do 3 mar ca 2013 ro ku na Po la nie Ja ku szyc kiej od by wał

się XIV Ogól no pol ski Po li cyj ny Bieg Pia stów w ra mach XXXVII Bie -

gu Pia stów. Po li cyj ni nar cia rze ry wa li zo wa li na tra sie 10, 26 i 50 km

tech ni ką kla sycz ną. Naj lep szy wśród nar cia rzy po li cjan tów na dy -

stan sie 50 km oka zał się Pa vel Bal car z Czech. Na dy stan sie głów -

nym, 10 km męż czyzn, pierw sze miej sce wśród po li cjan tów za jął

Krzysz tof Kor pec ki z KPP w Zło to ryi, dru gi był Sta ni sław Za wół

z KMP w Je le niej Gó rze, trze cie miej sce w tej ka te go rii za jął – 

Ar tur Ma zu rek z Czar ne go Bo ru. Wśród ko biet naj lep sza w bie gu

na 10 km by ła Ma ja Ma jer z Ko mi sa ria tu II Po li cji w Je le niej Gó -

rze, dru gie miej sce za ję ła Ewa Ha ber -Czer ska z Lu ba nia, a trze cie

Mag da le na Ogła za z KP w Ko wa rach. Naj lep szym po li cjan tem

w bie gu na dy stan sie 26 km oka zał się Krzysz tof Kor pec ki z KPP

w Zło to ryi.

EDY TA BA GROW SKA 
zdj. Se ba stian To po row ski 

Mun du ro wi w Lu bo mie rzu 
7 mar ca br. na te re nach Sta cji Lu bo mierz SKI od by ły

się III Otwar te Mi strzo stwa Ma ło pol ski Służb Mun du ro wych w Nar -

ciar stwie Zjaz do wym. W za wo dach wy star to wa ło po nad 100 za wod -

ni czek i za wod ni ków re pre zen tu ją cych Woj sko Pol skie, Straż

Gra nicz ną, Po li cję, Pań stwo wą Straż Po żar ną, straż miej ską, Izbę Cel -

ną oraz Mię dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie Po li cji (IPA). 

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej wśród ko biet zwy cię ży ła Mał go rza ta Da -

wiec (Straż Gra ni cza – Kra ków Ba li ce). Dru gie miej sce za ję ła Be ata

La ta ła z (6 BDOW – Kra ków), a trze cie Kin ga Pa proc ka (ŻW – Kra -

ków). Wśród męż czyzn pierw sze miej sce za jął Ma riusz Kra mar czyk

(WSPol. w Szczyt nie/IPA Re gion Szczyt no), dru gie Łu kasz Kar liń ski

(SG – Lu bań), a trze cie Mar cin No wak (8 BLTR – Ba li ce). 

Peł ne wy ni ki wszyst kich ka te go rii roz gry wa nych w ra mach

III Otwar tych Mi strzostw Ma ło pol ski Służb Mun du ro wych w Nar -

ciar stwie Zjaz do wym oraz Mi strzostw 6.  Bry ga dy Po wietrz no-

de san to wej w Nar ciar stwie Zjaz do wym znaj du ją się na stro nie 

in ter ne to wej www.lu bo mierz.com
JA RO SŁAW PA CHUT 

Mi strzo wie BJJ ze Słup ska
Tre ner klu bu SPTS „Ser pen tes” Da mian Bart nic ki zo stał mi -

strzem Pol ski Bra zy lĳ skie go Jiu -Jit su ka te go rii brą zo we go pa sa.

Na po dium sta nę ło jesz cze dwóch za wod ni ków „Ser pen tes” tre no -

wa nych przez Bart nic kie go.

Me da le spor tow ców ze Słup ska zo sta ły zdo by te pod czas III Mi -

strzostw Pol ski Bra zy lĳ skie go Jiu -Jit su w for mu le „no -gi”. For mu ła ta

prze wi du je ry wa li za cję za wod ni ków bez ki mon, je dy nie w ko szul kach

i spoden kach. Za wod ni cy „Ser pen tes” trzy krot nie sta wa li na po dium

mi strzostw. Oprócz Da mia na Bart nic kie go ty tuł mi strza Pol ski w ka te -

go rii bia łych pa sów, w wa dze do 91,5 kg, zdo był Mi ro sław Kaj kow ski.

Ty tuł wi ce mi strzow ski w ka te go rii nie bie skich pa sów, w wa dze do

97,5 kg, zdo był Prze my sław Błoń ski. Klub BJJ dzia ła w ra mach Słup -

skie go Po li cyj ne go To wa rzy stwa Spor to we go, któ re funk cjo nu je w SP

w Słup sku. Tre ne rem za wod ni ków jest wy kła dow ca Za kła du In ter wen -

cji Po li cyj nych kom. Da mian Bart nic ki, ma ją cy na swo im kon cie tak że

ty tuł mi strza Pol ski w za pa sach. Za wod ni cy „Ser pen tes”, któ rzy wraz

z nim zdo by li me da le, na co dzień peł nią służ bę w KMP w Słup sku.

PIOTR KO ZŁOW SKI 

Po li cjant ka mi strzy nią w łucz nic twie 
St. sierż. Aga ta Bul wa z KPP w Dą bro wie Tar now skiej zdo by ła ty -

tuł mi strzy ni Pol ski w XXXI Ha lo wych Mi strzo stwach Pol ski Se nio -

rów w Łucz nic twie, któ re od by ły się w lu tym w Mi lów ce.

Dru ży no wo wy wal czy ła wi ce mi strzo stwo Pol ski. To ko lej ne ty tu ły

w jej ko lek cji. W trak cie dwu dzie sto pię cio let niej ka rie ry spor to wej

za wod nicz ka w róż nych ka te go riach wie ko wych zdo by ła 50 me da li

mi strzostw Pol ski, w tym kil ka na ście z naj cen niej sze go krusz cu. Od -

no si ła suk ce sy na are nach mię dzy na ro do wych, zdo by wa jąc m.in. brą -

zo wy me dal Ha lo wych Mi strzostw Świa ta – Ku ba 1999, srebr ny

pod czas Ha lo wych Mi strzostw Świa ta – Wło chy 2001 oraz zło ty

w Dru ży no wych Ha lo wych Mi strzo stwach Eu ro py – Pol ska 2000. Re -

pre zen to wa ła Pol skę na Igrzy skach Olim pĳ skich w Syd ney w 2000 r. 

To tyl ko nie któ re osią gnię cia i suk ce sy st. sierż. Aga ty Bul wy, któ -

rych pew nie bę dzie przy by wać, po nie waż za wod nicz ka za po wia da

kon ty nu ację ka rie ry spor to wej.

PA WEŁ KAN TOR 
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Pły wa cy
w Lu bli nie 

9 mar ca br. od by ły się

w Lu bli nie Zi mo we Mi -

strzo stwa Po li cji w Pły wa -

niu. Na star cie sta nę ło 59

za wod ni ków, któ rzy ry wa li zo wa li w kon ku ren cjach in dy wi du al nych

i szta fe to wych, z po dzia łem na wiek. Pu char Lu bel skie go Ko men -

dan ta Wo je wódz kie go Po li cji zdo by ła re pre zen ta cja KWP w Kra ko -

wie. Dru gie miej sce za ję ła dru ży na SPAP z Ło dzi, a trze cie

za wod ni cy z Lu bli na.

P. Ost. 
zdj. Krzysz tof Mar ti ro sjan 

Ju sty na u Schwa rze neg ge ra 
Ju sty na Koz dryk, pra cow ni ca cy wil na KPP w Grój cu, a za ra zem ak -

tu al na mi strzy ni świa ta w wy ci ska niu sztan gi le żąc w ka te go rii

do 47 kg, zo sta ła za pro szo na na te go rocz ny Ar nold Sports Fet si val.

Na za wo dach w Co lum bus (28.02–2.03) za ję ła dru gie miej sce, dźwi -

ga jąc w trzech po dej ściach: 115, 120 i 125 kg.

P.O. 

Bad min ton po raz pierw szy 
16 mar ca br. w Za gnań sku od by ły się I Mi strzo stwa Pol ski Pra cow -

ni ków Służb Mun du ro wych w Bad min to nie. Wy ni ki do stęp ne są

na stro nie in ter ne to wej Świę to krzy skie go Związ ku Bad min to na

www.szbad.pl P. Ost. 
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Spor to we za po wie dzi 
W kwiet niu pla no wa ne są na stę pu ją ce za wo dy z ka len da rza

cen tral ne go: 

– Otwar te Mi strzo stwa Po li cji w Pły wa niu – ko or dy no wa ne przez

KWP zs. w Ra do miu; 

– Mię dzy na ro do wy Tur niej w Pił ce Noż nej Ha lo wej – KPP

w Zgo rzel cu; 

– Otwar te Mi strzo stwa Po li cji w Wy ci ska niu Sztan gi Le żąc –

WSPol. w Szczyt nie; 

– Wio sen ny Bieg Prze ła jo wy Służb Mun du ro wych – SP w Ka to wi -

cach; 

– Mi strzo stwa Po li cji w Ma ra to nie „Dęb no 2013” – KWP

w Szcze ci nie; 

– Mi strzo stwa Jed no stek Szko le nio wych Po li cji w Wie lo bo ju

Strze lec kim – CSP w Le gio no wie.
P. Ost. 

46-47.04:Layout 6  3/20/13  12:54 PM  Page 47



By ła siód ma ra no pierw sze go dnia no we go ro ku, kie dy Wik -

tor Ra siak wra cał z pra cy do do mu. Z ra dio we go od bior ni ka

wy do by wa ły się chy ba już ostat nie skocz ne utwo ry dla tych,

któ rzy mie li jesz cze si łę po dry gi wać na do mo wych pry wat -

kach. Męż czy zna wcią gnął po wie trze i przy mknął na mo ment

oczy. Ma rzył o ką pie li i cie płym łóż ku. Uśmiech nął się pod no -

sem na myśl o za ro bio nych w tę noc pie nią dzach. Od kil ku

mie się cy był tak sów ka rzem w Pi le. Ostat ni, owoc ny kurs miał

do słow nie przed chwi lą, z alei Po znań skiej na Ko szyc ką.

Od do mu dzie lił go tyl ko ka wa łek. Skrę cał aku rat w ale ję Nie -

pod le gło ści, kie dy wy prze dzi ła go ja dą ca na sy gna le ka ret ka

po go to wia. Prze mknę ło mu przez gło wę, że za czy na nie no -

we go ro ku od cho ro by na le ża ło by wpi sać na li stę naj bar dziej

pe cho wych zda rzeń. 

Ode tchnął z ulgą, wi dząc pierw sze blo ki. Kil ka mie się cy 

te mu wraz z żo ną ku pi li miesz ka nie na no wym osie dlu

przy Zie lo nej Do li nie. Po szes na stu la tach wy pro wa dzi li się

wresz cie z cia sne go M -3 w wiel kiej pły cie. Te raz mo gli po -

chwa lić się trze ma po ko ja mi, sa lo nem z kuch nią, du żą ła zien -

ką, a na wet gar de ro bą. Na le ża ło im się. Dzie więt na sto let ni

An tek miał w koń cu swój wła sny kąt do na uki i po głę bia nia za -

in te re so wań zwią za nych z fo to gra fią. W tym ro ku chciał zda -

wać do ASP w War sza wie. 

Wik tor cie szył się z am bit nych pla nów sy na. Niech chło -

pak się wy rwie stąd, ma wiał za zwy czaj do żo ny, ca łe ży cie

przed nim! Kry sty na jed nak by ła od mien ne go zda nia. Jak naj -

dłu żej pra gnę ła za trzy mać Ant ka przy so bie. Był jej oczkiem

w gło wie, uko cha ny, je dy ny sy nek.

Obu dził ją zgrzyt klu cza w zam ku oraz dźwięk otwie ra nych

drzwi.

– Wik tor? – za wo ła ła z sy pial ni.

– Tak – usły sza ła od po wiedź. Męż czy zna wszedł do po ko -

ju i na chy lił się nad nią. – Wszyst kie go naj lep sze go w No wym

Ro ku, ko cha nie – po ca ło wał ją czu le w usta.

– Wza jem nie – uśmiech nę ła się do mę ża. – Jak mi nę ła noc?

– W po rząd ku – mruk nął za do wo lo ny. – Bę dzie na urlop

w Kar pa czu – mó wiąc to, wy szedł do ła zien ki. Wró cił po kwa -

dran sie wy ką pa ny, w no wej pi ża mie, któ rą do stał od Kry sty ny

pod cho in kę. – An tek jest w do mu? – za py tał.

– Nie – po krę ci ła gło wą. – Tro chę się tym mar twię. Ostat -

ni sms na pi sał do mnie o pół no cy. Z ży cze nia mi... 

– Daj spo kój – mach nął rę ką. – Kie dy chło pak ma się wy sza -

leć? Jak bę dzie w na szym wie ku? Te raz ma ją na to czas. Zresz -

tą, da le ko nie po szedł. Im pre za od by ła się przy Pro mien nej,

praw da? U tej je go ko le żan ki z kla sy?

Ko bie ta ski nę ła gło wą w od po wie dzi. Zer k nę ła na fo to gra -

fię sy na w po zła ca nej ram ce, sto ją cą na noc nym sto li ku. Miał

wte dy czte ry la ta i wła śnie na uczył się jeź dzić na dwu ko ło -

wym ro wer ku. Roz kosz ny, ma ły An toś... Po czu ła dziw ny ucisk

w ser cu. Wie dzia ła, dla cze go. Przez pierw sze la ta po je go na -

ro dzi nach nie mal co dzien nie za sta na wia ła się, ja ki był by ten

dru gi... Gdy by żył.

– Śpisz? – do tknę ła rę ki Wik to ra. W oko li cy nad garst ka wid -

nia ło ja sno brą zo we, du że zna mię. An tek miał iden tycz ne

w tym sa mym miej scu. 

Usły sza ła je dy nie mruk nię cie. Za snął jak nie mow lę, po my -

śla ła czu le o mę żu. Wsta ła ci cho, za ło ży ła pan to fle i wy szła

do kuch ni. Wsta wi ła wo dę na ka wę.

Po dzie więt na stu la tach wciąż mia ła żal do sie bie, do le ka -

rzy, cza sem do ca łe go świa ta. Po wie dzia no jej, że to był skom -

pli ko wa ny po ród, ce sar skie cię cie, z któ re go uda ło się

ura to wać tyl ko jed ne go no wo rod ka. Dru gi chłop czyk udu sił

się okrę co ny pę po wi ną. By ła zroz pa czo na. Nie chcia ła oglą -

dać je go ma leń kie go, mar twe go ciał ka z oba wy, że nie prze ży -

je te go wi do ku. Na po grze bie ze mdla ła. 

Tak bar dzo cie szy li się z Wik to rem, że na świat przyj dą bliź -

nię ta. Zmie ści li by się w tym ich ma łym miesz kan ku. Wte dy

nie li czył się me traż, naj waż niej sza by ła ro dzi na. Los jed nak

po trak to wał ich bo le śnie. Le ka rze nie mie li wie le do po wie -

dze nia, ca łe zda rze nie na zwa li błę dem w sztu ce. Nie dziw ne

więc, że An tek stał się dla Kry sty ny sen sem ży cia.

Z fi li żan ki uno sił się za pach go rą cej, moc nej ka wy. Upi ła

łyk i jak zwy kle opa rzy ła się. Z za my śle nia wy rwał ją dźwięk

dzwon ka przy do mo fo nie. 

– Słu cham? – za py ta ła zdzi wio na przez słu chaw kę. Po my -

śla ła o Ant ku. – Zgu bi łeś klu cze?

Usły sza ła chrząk nię cie.

– Pa ni Kry sty na Ra siak? – ja kiś męż czy zna po dru giej stro -

nie spraw dzał jej toż sa mość.

– Tak... – od par ła za sko czo na.

– Star szy aspi rant Ta de usz Kmie cik – przed sta wił się.

– Mo gę pro sić o chwi lę roz mo wy?

– Tak – po wtó rzy ła po now nie i ma chi nal nie na ci snę ła przy -

cisk otwie ra ją cy drzwi wej ścio we. Czu ła, jak ja kaś nie wi dzial -

na pę tla za ci ska się wo kół jej szyi.

– Dzień do bry – męż czy zna zdjął na kry cie gło wy i wszedł

do miesz ka nia. Z przy zwy cza je nia ro zej rzał się po nim. By ło

czy ste, es te tycz ne i urzą dzo ne ze sma kiem. Po tem za trzy mał

wzrok na ko bie cie i wes tchnął nie zau wa żal nie. Cze ka ła go

nie przy jem na roz mo wa, i to w pierw szym dniu no we go ro ku.

– Za sta łem An to nie go Ra sia ka w do mu?

– Syn jesz cze nie wró cił z za ba wy syl we stro wej – od par ła

ci cho, prze ły ka jąc z tru dem śli nę. Pa trzy ła w oczy młod sze go

od sie bie męż czy zny i za sta na wia ła się, dla cze go przy szedł

aku rat do niej. – Czy coś się sta ło?

– Je stem zmu szo ny pro sić pa nią o iden ty fi ka cję zwłok.

*

Ra fał Wol ski był sy nem za moż ne go biz nes me na, któ ry

swo ją for tu nę zbił po nad ćwierć wie ku te mu. Za ło żo ny przez

nie go sklep z za chod nim to wa rem stał się nie la da kon ku ren -

cją dla ów cze sne go Pe we ksu. Nie któ rzy z miesz kań ców Piły
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Błàd w sztuce
Zgodnie z obietnicą prezentujemy fragmenty zwycięskiego utworu
w konkursie literackim na opowiadanie kryminalne z Piłą w tle
– pierwszą nagrodę otrzymała Izabela Szymczak za Błąd w sztuce.
Nagrodzone zdjęcia z konkursu fotograficznego oraz relację z festiwalu
Kryminalna Piła, który odbył się w dniach 20–22 marca i którego
konkurs był częścią, zamieścimy w numerze majowym.
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za sta na wia li się, skąd u Wol skie go za wsze są świe że cze ko -

la dy, man da ryn ki, ba na ny, dżin sy w naj mod niej szym fa so nie

czy śnież no bia łe obu wie mar ki Adi das. In ni, bar dziej ma jęt -

ni ku pu ją cy, nie zwra ca li uwa gi na po cho dze nie to wa ru. By li

rów nież ta cy, któ rzy za uwa ży li, że Wol ski prze kra cza za chod -

nią gra ni cę kra ju zbyt czę sto, a jed nak nie po no si z te go po -

wo du żad nych kon se kwen cji. I tyl ko Ja kub Wol ski wie dział,

że to nie han del mar ko wym to wa rem przy niósł mu bo gac -

two, ale dzia łal ność na rzecz ów cze snej wła dzy. Przez dwa -

na ście lat pra co wał dla ko mu ni stów, a kie dy je go mło dziut ka

żo na za szła w cią żę, w rok po sta wił oka za ły dom z ba se nem

na przed mie ściach mia sta. 

Ma łe mu Ra fał ko wi ni gdy ni cze go nie bra ko wa ło. Wy cho -

wy wał się w oto cze niu naj ład niej szych za ba wek, pod bacz -

nym okiem dwóch opie ku nek oraz mat ki. Je dy nie oj ca,

wciąż za ję te go pro wa dze niem in te re sów, wi dy wał spo ra -

dycz nie. 

Kie dy skoń czył sie dem na ście lat, za czę ły do nich przy cho -

dzić li sty z po gróż ka mi, a na mu rze ota cza ją cym po se sję ktoś

czer wo ną far bą wy ma lo wał szu bie ni cę. Po kil ku mie sią cach

wszyst ko uci chło, mur od świe żo no, a wo ko ło za mon to wa no

do dat ko we ka me ry. Ra fał ni gdy nie in te re so wał się ro dzin ną

prze szło ścią, żył z dnia na dzień, jak przy sta ło na ty po we

dziec ko bo gac kich. To oj ciec opła cał mu pry wat ne szko ły

i do dat ko we za ję cia, wa ka cyj ne wy jaz dy za gra ni cę oraz

wszyst kie in ne za chcian ki. Ra fa ła zna no w klu bach i oko licz -

nych dys ko te kach, do któ rych naj czę ściej przy jeż dżał czar -

nym ści ga czem BMW K1300S. Miał mnó stwo ko le gów

i przy naj mniej dwa ra zy w mie sią cu no wą dziew czy nę.

Po znał kil ku de ale rów w mie ście, ale naj czę ściej brał to -

war od sta re go Fran ka. Ten ni gdy go nie za wiódł. W je go

dziu pli nie tyl ko moż na by ło zna leźć ha szysz i LSD, ale rów -

nież ko kę i he ro inę. Je sie nią 2011 ro ku od wie dził go po raz

ostat ni. Wszedł bez pu ka nia tyl ny mi drzwia mi i od pro gu

za wo łał:

– Cześć, Fran ky – tak wszy scy na zy wa li naj star sze go

w mie ście han dla rza nar ko ty ków. – Co sły chać? Masz świe -

ży to war?

W od po wie dzi usły szał sła by jęk do cho dzą cy z po miesz -

cze nia obok. Za nie po ko jo ny po biegł w tam tym kie run ku.

To, co uj rzał, na trwa łe wry ło mu się w pa mięć. Męż czy zna

le żał w ka łu ży krwi, a cia ło wy glą da ło jak roz trza ska ny ko -

tlet. Żył jesz cze, ale je go prze ry wa ny od dech przy po mi nał

świst ast ma ty ka. 

– Kur wa, Fran ky, kto ci to zro bił? – Ra fał za to czył się

na wi dok zma sa kro wa ne go. Resz tą wo li przy kuc nął

przy nim, cze ka jąc na ja kąś od po wiedź.

Fra nek z tru dem prze krę cił gło wę i spoj rzał na chło pa ka.

– Ucie kaj – wy szep tał. – Już!

Ra fa ło wi nie trze ba by ło dwa ra zy po wta rzać, ze rwał się

do bie gu, a chwi lę póź niej od pa lał sil nik mo to cy kla. Uje chał

mo że ze sto me trów, kie dy po wie trze za drża ło od wy bu chu.

Od wró cił gło wę i z prze ra że niem uj rzał pło mie nie tań czą ce

na zglisz czach te go, co po zo sta ło z me li ny Fran ka.

Tam to zda rze nie spra wi ło, że stał się in nym czło wie kiem.

Nie han dlo wał już nar ko ty ka mi, nie prze sia dy wał w klu -

bach, nie pod ry wał dziew cząt. Rzad ko wy cho dził do mia sta

oraz uni kał daw nych zna jo mych. W wie ku dzie więt na stu lat

naj chęt niej czas spę dzał w do mu, oglą da jąc fil my lub czy ta -

jąc książ ki. Po se sja oto czo na wy so kim mu rem by ła je go azy -

lem bez pie czeń stwa. Do szko ły i z po wro tem wo zi ła go

mat ka swo im me ta licz nym vo lvo. Za zwy czaj roz ma wia li

o mi nio nym dniu, ona opo wia da ła o za ku pach w ga le rii han -

dlo wej, on re la cjo no wał za ję cia lek cyj ne. (…)

*

Brzeg Za le wu Ko szyc kie go do stęp ny był dla węd ka rzy wła -

ści wie z każ dej stro ny. Po wstał w la tach osiem dzie sią tych

w wy ni ku wy bu do wa nia za po ry.

Ma ciej Bryl ski ma wiał o so bie, że uro dził się z węd ką w dło -

ni. Nad je zio rem miał swo je ulu bio ne miej sca. Zi mą naj czę -

ściej cho dził na oko nia, któ ry że ro wał pod lo dem. 

W No wy Rok wstał jak zwy kle przed świ tem, ubrał się cie -

pło i zszedł na po dwór ko. Na chod ni kach le ża ły bu tel ki

po szam pa nie i reszt ki pe tard.

– Ot, dzi siej sza mło dzież – mruk nął nie za do wo lo ny pod no -

sem i wy jął z kie sze ni klu czy ki od sa mo cho du. Od na lazł wzro -

kiem swo je go fia ta, któ ry w za sa dzie nada wał się już

tyl ko na złom. Po kle pał go po ka ro se rii. – No, sta -

rusz ku – ode zwał się do nie go jak do przy ja cie la – je -

dzie my na ryb ki.

Sil nik od pa lił do pie ro po kil ku mi nu tach, ale sta re -

mu węd ka rzo wi to nie prze szka dza ło. Od lat nie mu -

siał się ni gdzie śpie szyć, wszyst ko ro bił ze spo ko jem

i w tem pie, na ja kie po zwa la ło mu scho ro wa ne ser ce.

Dwa dzie ścia mi nut póź niej za par ko wał au to bli sko

je zio ra, spa ko wał swój ze staw węd kar ski i wol nym

kro kiem udał się nad wo dę. Nie bo na wscho dzie ja -

śnia ło, za po wia dał się ład ny, bez chmur ny dzień.

By ła od wilż. Śnieg stop niał kil ka dni te mu, prze -

kształ ca jąc ścież ki w ka łu że peł ne bło ta. Wy so kie

gu mow ce chlu po ta ły w grzą skim ba gni sku, kie dy

Bryl ski prze dzie rał się przez ze szło rocz ne szu wa ry. Na gle

obok swo ich śla dów spo strzegł jesz cze in ne, cał kiem świe że.

– Ki dia beł! – za klął ci cho pod no sem. – A ko mu to spodo -

ba ła się mo ja miej sców ka? 

Ro zej rzał się bacz nie do oko ła, ale ni ko go nie za uwa żył.

Wzru szył ra mio na mi i po szedł da lej. W koń cu do tarł nad brzeg

i ostroż nie za nu rzył bu ty w wo dzie. Pod ich cię ża rem cien ka

ta fla lo du pę ka ła i kru szy ła się ni czym lu kier na pącz kach. Ma -

ciej nie wcho dził głę bo ko, wy star czy ło, kie dy wo da się ga ła mu

za ko la na. Mógł już za rzu cić węd kę i cze kać, aż oko nie za czną

brać przy nę tę. Zer k nął jesz cze na bo ki, szu ka jąc do god ne go

dla sie bie miej sca. Na gle znie ru cho miał. Kil ka kro ków na

lewo, przy sa mym brze gu, ko ły sa ło się w wo dzie coś du że go.

To nie mo gła być żad na ry ba ani mar twy pies. Przy po mi na ło

ra czej ma ne ki na z wy sta wy skle po wej.

– Bo że je dy ny – Bryl ski wy szep tał ci cho, wy co fu jąc się na

brzeg. – Mu szę to spraw dzić. 

Z du szą na ra mie niu prze do stał się przez wy su szo ne za ro -

śla i wstrzy mał od dech. U je go stóp, na po wierzch ni wo dy,

uno si ło się cia ło czło wie ka. Za sło nił usta, aby nie wrza snąć

z prze ra że nia, po czym od wró cił się i zwy mio to wał śnia da nie.

Ogar nął go strach. Nie pa mię tał, kie dy ostat nio tak szyb ko

ucie kał. Do biegł do sa mo cho du i za mknął się od we wnątrz.

Przez mo ment czuł się bez piecz ny. Wie dział, że w koń cu musi

pod jąć ja kąś de cy zję. 

– Sam tam nie wró cę – mruk nął do sie bie, wyj mu jąc z kie -

sze ni te le fon ko mór ko wy. Pierw szy raz w ży ciu wy stu kał zna -

ny je dy nie z pro gra mów te le wi zyj nych nu mer 997. – Ha lo?

– za wo łał roz trzę sio nym gło sem. – Po li cja? Chcia łem zgło sić

uto nię cie w Ko szyc kim...

(…)

IZABELA SZYMCZAK
Skróty pochodzą od redakcji
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Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji

Po zio mo: 1 – na uczy cie la na umy sło wość ucznia, przy ro dy na czło wie ka, 4 – część na bo ju, 7 – wy -
kry wacz, 11 – por cja le ku, 14 – swo bo da, na tu ral ność, 15 – ry cerz z Bog dań ca, 17 – zda rze nie, zwy -
kle nie przy jem ne, 18 – gał gan, nic poń, 21 – uli ca nad brzeż na, 22 – kla sy 0 – szcze gól nie
chro nio ny, 26 – biu ro kra tycz ne prze szka dza ją, cel ne, ener go chłon ne – chro nią, 27 – ce chu je bo -
ha te ra, 28 – pan Rzec ki – patrz: Lal ka – z za wo du, 29 – po ra, gdy za pa la ją się la tar nie, 31 – czło -
wie ka przez czło wie ka, 34 – ofi cjal na chło pa ka cór ki, u le ka rza, 37 – stan w USA nad Zat.
Mek sy kań ską, 41 – z dzwon ni cą, 42 – opła ta gra nicz na, 43 – po trzeb ne, by zro bić swe ter, 44 – skła -
do we ca ło ści, 45 – łą czy gło wę z tu ło wiem.
Pio no wo: 1 – At ty la dla Hu nów, 2 – nie gdyś – na gru be go zwie rza, 3 – tę dy do czoł gu, 5 – bez kry -
tycz ny na śla dow ca, 6 – glo ny, 7 – nie wczo raj i nie ju tro, 8 – na nie bie po desz czu, 9 – „dział ka”
pa ni per so nal nej, 10 – w dwa – gra ło się pił ką, 12 – coś, co po zba wio ne jest sen su, 13 – żar go no -
wy pseu do nim, 16 – tak mó wi się np. o do brym uczniu, 19 – miesz kań cy Żo li bo rza, Wo li, Mo ko to -
wa Śród mie ścia ra zem, 20 – w Pol sce w XVII w. żoł nierz nie re gu lar nej lek kiej jaz dy, 22 – to, co
na plu sie, 23 – po li cjant an giel ski po tocz nie, 24 – ele gie ża łob ne Ko cha now skie go, 25 – w za ba -
wie w pa rze z mysz ką, 27 – utrwa lo ne tra dy cją spo so by po stę po wa nia, 30 – cię te owa dy, 31 – np.
„Nad pięk nym, mo drym Du na jem”, 32 – cu dze go mie nia – ka ra ny, 33 – ry ba słod ko wod na,
35 – ostry za kręt dro gi, 36 – praw dy – w ty tu le fil mu, 38 – ope ra Ver die go, 39 – sto so wa ny do ta -
mo wa nia krwa wień, 40 – mia sto św. Fran cisz ka.
Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać hasło, które tworzą litery w kratkach oznaczonych 
w prawym dolnym rogu cyframi od 1 do 28:

(........................)   (..............)   (.........................)   (...................)   (...............................................)
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 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 17 kwietnia 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 Muza SA.
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 3: „Gdyby nie zima – wiosna by tak nie smakowała”. 
Nagrodę, książki Wydawnictwa W.A.B., wylosowali: Barbara Puchalska z Tychów, Karol Suleja z Turku,
Michał Wawszczyk z Piotrkowa Trybunalskiego.
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