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Tomasz Adamek w szeregach IPA

Zwycięzcy konkursu dla uważnych 
Re dak cyj ne ko le gium roz strzy gnę ło kon kurs dla uważ nych

czy tel ni ków „Co wiesz o Po li cji 997”, ogło szo ny w ju bi le uszo -
wym, set nym wy da niu na sze go mie sięcz ni ka. Oto zwy cięz cy:

I miej sce (25 pkt):
– Piotr Ki jak z War sza wy

Z NAMI „Góral” u policjantów POLICJA 997       październik 2013 r.2

– Ni gdy mi się nie śni ło, że otrzy mam ta kie

od zna cze nie. Jest mi nie zmier nie mi ło. Mam

na dzie ję, że bę dę was god nie re pre zen to wał

na are nie mię dzy na ro do wej – dzię ko wał po -

li cjan tom To masz Ada mek. Bok ser do stał

od po li cjan tów tak że ko szul kę, le gi ty ma cję

i od zna kę IPA.

– Je steś już jed nym z nas. Co praw da nie

no sisz mun du ru, ale masz wszel kie in sy gnia

na sze go sto wa rzy sze nia. Czu je my się za -

szczy ce ni – po wie dział Ar ka diusz Skrzyp -

czak, pre zy dent IPA w Pol sce. 

W spo tka niu z pię ścia rzem uczest ni czy ło

po nad 100 po li cjan tów, któ rzy py ta li go m.in.

o po cząt ki przy go dy z bok sem i o naj bliż sze

pla ny. 

– Mój ta ta, jak się uro dzi łem, po wie dział

ma mie, że bę dę bok se rem. Je go sło wa się

speł ni ły – mó wił To masz Ada mek, któ ry

w rin gu wal czy od 12. ro ku ży cia. Tre no wał

też judo i karate, ale to boks stał się je go ży -

cio wą pa sją. 

Ja ko bok ser za wo do wy zdo był ty tu ły mi -

strza świa ta w dwóch ka te go riach wa go wych:

II miej sce:
– 24 pkt: Ma riusz Ko picz ko z Racz ków, An drzej Paw lik z Kro sna,

Danuta Po wa ża z Ka to wic

– 23 pkt: To masz Ki ta z Wro cła wia, Da riusz Ku pisz z Łę czy cy, 

Ma rze na Pla sko ta ze Skier nie wic, Edy ta So bec ka z Tar no brze ga, 

Sła wo mir Strze żysz z War sza wy, Mał go rza ta Wąś z By to mia

III miej sce:
– 21 pkt: Agniesz ka Au gu styn z Ka to wic, Mar cin No wa kow ski 

z Poznania, Iwo na Szklorz z Ka to wic, Syl we ster Szklorz z Ka to wic

Na gro da do dat ko wa:
– 19 pkt: Pa weł Stan ka la z Łam bi no wic

Na gro dy już w dro dze do lau re atów. Pra wi dło we od po wie dzi na

stro nie www.ga ze ta.po li cja.pl

ju nior cięż kiej i pół cięż kiej. W 2011 r. w wal -

ce o ty tuł mi strza świa ta wa gi cięż kiej fe de -

ra cji WBC po ko nał go Wi ta lĳ Klicz ko. 

– Mam na dzie ję, że w przy szłym ro ku do -

sta nę jesz cze jed ną szan sę wal ki o ty tuł mi -

strza świa ta w kró lew skiej ka te go rii wa go wej,

bo pierw szą zmar no wa łem. Wie rzę, że te go

do ko nam – stwier dził To masz Ada mek. 

Bok ser za pre zen to wał mun du ro wym wal -

kę z cie niem, czy li wal kę z wy ima gi no wa nym

prze ciw ni kiem, po zo wał do zdjęć z po li cjan -

ta mi i roz da wał au to gra fy. Spo tkał się tak że

z sze fem Po li cji, nad in spek to rem Mar kiem

Dzia ło szyń skim, któ re mu po da ro wał rę ka wi -

ce bok ser skie ze swo im au to gra fem.

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

W warszawskim Oddziale Prewencji Policji gościł 23 sierpnia 2013 r.
Tomasz „Góral” Adamek, zawodowy bokser wagi ciężkiej. Otrzymał
honorowy tytuł „Zasłużony dla Sekcji Polskiej International Police
Association”, na której zaproszenie przyjechał.

100

Przewodniczący Sekcji Polskiej IPA wręczył
pięściarzowi legitymację i odznakę
stowarzyszenia

Pokazowy sparing 

Tomasz Adamek 
złożył podpis

na redakcyjnym
kubku 

na licytację 
WOŚP
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.TYLKO SŁUŻBA.
Kynologiczne Mistrzostwa Policji
Psy górą – zwyciężył Radom

.TYLKO SŁUŻBA.
System Wspomagania Dowodzenia
Element większej całości – pierwsze informatyczne SWD
powstały w 2000 r.
Wszystko jak na dłoni – jedni dyżurni chwalą SWD, drudzy
nazywają żartobliwie „systemem wykańczania dyżurnego”

.PASJE.
Pomysł na przyszłość
Policjant i jego kościół – sierż. Mariusz Zandon chce stworzyć
w byłym kościele ewangelickim centrum kulturalne

.TYLKO SŁUŻBA.
Krajowy Mechanizm Prewencji
Wizytacje w pdoz – piąty raport z działalności KMP

.TYLKO SŁUŻBA.
Policja a prawa człowieka
Co z tą przemocą? – cienka granica między unikaniem
posądzenia o tortury a biernością zawodową

.KRAJ.
Rozmaitości

.POLICYJNY PITAWAL.
Jerzy Nasierowski
Zbrodniarz, który nie popełnił zbrodni

.PRAWO.
Środki przymusu bezpośredniego
Dokumentowanie i podstawy prawne użycia – stanowisko KGP

.TYLKO SŁUŻBA.
Policjant ma prawo
Legitymowanie – podstawowe uprawnienie policjanta

.SPORT.
Rozmaitości
Pamięci Kamili; Ironman; Zawiercie – Poręba 2013; Policjant
na Wyrypie Beskidzkiej; Ultramaraton w Alpach; Srebro w Wilnie;
Jedyny Polak w supermaratonie; Mistrzostwa w półmaratonie;
Bieg z Policją; Nasi na igrzyskach; Sportowe zapowiedzi

.TYLKO SŁUŻBA.
Dzielnicowi
Gliniarze z Beverly Hills – policjanci z podwarszawskiego
Konstancina

.Z NAMI.
Dobry obyczaj w Policji
Strój damski

.ROZRYWKA.
Kryminał z końca PRL
Kartki dla papieża – fragment kryminału Ryszarda Ćwirleja
Śmiertelnie poważna sprawa

.Z NAMI.
„Góral” u policjantów
Tomasz Adamek w szeregach IPA

.KRAJ.
Rozmaitości

.TYLKO SŁUŻBA.
Protest służb
Policjanci są przeciw – zmianom przepisów dotyczących
zasiłków chorobowych
Pięć lat bez podwyżek – pracownicy Policji przeciwko niskim
zarobkom cywilów

.O NAS.
Raport Najwyższej Izby Kontroli
Jak się szkolimy – szkolenie policjantów jest lepsze niż przed laty,
ale pozostaje jeszcze sporo niedociągnięć
Szukamy rozwiązań – rozmowa z insp. Tomaszem Szankinem,
zastępcą dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji
Jak się szkolimy cd. – ocena systemu kształcenia w szkołach
i ośrodkach szkoleniowych Policji, PSP i SG

.TYLKO SŁUŻBA.
Sprawność fizyczna policjantów
Kondycja to obowiązek – policjant musi utrzymywać sprawność
fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych
Przykład idzie z góry – komendanci trenują
Najwięcej przeciętniaków – testy sprawności policjantów
Średnia: dostateczny – instruktorzy z WSPol. oceniają sprawność
fizyczną policjantów uczestniczących w zajęciach WF

.DAWNO TEMU W POLICJI.
Sprawność fizyczna policjantów
W zdrowym ciele... – poczucie siły stwarza pewność siebie,
stanowczość i przytomność umysłu. Człowiek słaby jest lękliwy
i nieśmiały, z konieczności unika niebezpieczeństwa

.HISTORIA.
Policyjne kalendarium
Październik w latach 1923, 1973 i 1993

.PAMIĘĆ.
12. pielgrzymka do Miednoje
Jak co roku nad Twercą – Jesteśmy tu, ponieważ pamiętamy o tej
zbrodni, to miejsce pamięci naszego narodu – powiedział
minister SW
Z potrzeby serca; Grób Policjanta Polskiego; Pomnik Poległym
i Pomordowanym na Wschodzie 

.TYLKO SŁUŻBA.
Ruch drogowy
Prosto z drogi – Odblaski podpisane; Prawo jazdy oddaj
natychmiast; Piesi na pasach

zdjęcie na okładce Andrzej Mitura
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Po li cjan ci z Tek sa su w Pol sce
Od 31 sierp nia do 12 wrze śnia 2013 r., w ra mach sta łej dwu stron nej wy -

mia ny szko le nio wej mię dzy pol ską Po li cją a Sam Ho uston State Uni ver si -

ty, prze by wa ła w Pol sce po li cyj na ka dra do wód cza z Tek sa su. 

Tek sań scy po li cjan ci za po zna li się z funk cjo no wa niem pol skie go wy mia -

ru spra wie dli wo ści na przy kła dach woj. ma ło pol skie go, ślą skie go oraz świę -

to krzy skie go. Od wie dzi li też Szko łę Po li cji w Ka to wi cach. 

Na sta dio nie Cra co vii go ście ob ser wo wa li współ dzia ła nie po li cji z or ga -

ni za to rem me czu, a na stęp nie obej rze li je den z kra kow skich ko mi sa ria tów

miej skich. W KPP w Ostrow cu Świę to krzy skim po zna li spe cy fi kę pra cy

po li cjan tów na szcze blu po wia to wym. Za koń cze nie wi zy ty zbie gło się

z uro czy sto ścią pod po mni kiem Ho mo Ho mi ni w Kiel cach, upa mięt nia ją -

cym za mach na World Tra de Cen ter w No wym Jor ku. W 12. rocz ni cę ata -

ku go ście zło ży li kwia ty przed po mni kiem oraz po dzię ko wa li go spo da rzom

za pa mięć o po le głych po li cjan tach.

ArtK

Bez piecz ny tu ry sta
Od po cząt ku czerw ca do koń ca wrze śnia 2013 r. kon sul tan ci Te le fo -

nu bez pie czeń stwa dla tu ry stów za gra nicz nych udzie li li 490 po rad. Każdy,

kto wy brał nr +48 608 599 999 lub + 48 22 278 77 77, otrzy mał pro -

fe sjo nal ną in for ma cję o służ bach ra tun ko wych, nu me rach te le fo nów

alar mo wych, a tak że po ra dę, jak po stę po wać w przy pad ku, gdy zo sta -

nie się ofia rą prze stęp stwa, zda rze nia lo so we go za gra ża ją ce go ży ciu wła -

sne mu bądź oso by trze ciej lub mie niu. Roz mo wy by ły pro wa dzo ne

w ję zy ku pol skim (270), an giel skim (101), nie miec kim (75) i ro syj -

skim (27), rza dziej w ję zy kach fran cu skim, wło skim, hisz pań skim i wę -

gier skim. 

Te le fon bez pie czeń stwa dla tu ry stów za gra nicz nych to wspól na ini cja ty -

wa Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki, Ko men dy Głów nej Po li cji, Urzę -

du do spraw Cu dzo ziem ców oraz Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej,

re ali zo wa na od 2002 ro ku. Od 1 paź dzier ni ka 2013 r. dzia ła od

godz. 8.00 do 18.00, zgło sze nia przyj mo wa ne są w ję zy kach an giel skim

i nie miec kim.

KRZYSZ TOF SU ŁEK 

Ko bie ty ko bie tom w służ bie
Ta kie prze sła nie to wa rzy szy ło kon fe ren cji, zor ga ni zo wa nej przez

Ra dę ds. Ko biet Służ by Wię zien nej, w dniach 16–18 wrze śnia br.

w Po po wie. Uczest ni czy ły w niej funk cjo na riusz ki Woj ska Pol skie -

go, Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Służ by Cel nej,

Ochot ni czej Stra ży Po żar nej, Stra ży Miej skiej m.st. War sza wy oraz

Po li cji. 

W pa ne lach dys ku syj nych wzię ły udział: insp. dr hab. Iza be la No -

wic ka – pro rek tor ds. stu denc kich WSPol., pod insp. Iza be la Wi ciak

– st. wy kła dow ca WSPol., oraz kom. An na Kę dzie rzaw ska z Ko men -

dy Sto łecz nej Po li cji.

Wśród go ści ho no ro wych

był nad insp. Ma rek Dzia ło -

szyń ski, ko men dant głów ny

Po li cji, któ ry pod kre ślił, że

ko bie ty w służ bie ce ni za

pro fe sjo na lizm. Do dał, że w

in sty tu cji, któ rą za rzą dza,

ko bie ty zaj mu ją naj wyż sze

sta no wi ska służ bo we, w tym

ko men dan ta wo je wódz kie go.

Wię cej in for ma cji na stro nie www.ko bie ty ko bie tomw slu zbie.pl

Opi nie na te mat bu do wa nia po li cyj nej plat for my ko biet moż -

na prze sy łać na e -ma il: ko bie taw po li cji@po li cja.gov.pl

AK
zdj. autor

Zlot Kni ght Ri ders 
Od 6 do 8 wrze śnia br. w Lu to mier sku ko ło Ło dzi od by wał

się X Ju bi le uszo wy Zlot Kni ght Ri ders Po land pod ho no ro wym 

pa tro na tem Ko men dan ta Głów ne go Po li cji. W spo tka niu uczest ni -

czy ło kil ku set mo to cy kli stów wy wo dzą cych się ze służb mun du ro -

wych. W ofi cjal nej czę ści uro czy sto ści od by ło się pa so wa nie

na ry ce rzy i gierm ków klu bu Kni ght Ri ders. W cen trum Ło dzi od -

by ła się pa ra da mo to cy kli. Po za tym kró lo wa ła do bra mu zy ka,

wspól ne tań ce i za ba wa w kon kur sach zlo to wych. 

Klub Mo to cy klo wy Kni ght Ri ders Po land po wstał w 2003 r.

i dzia ła ja ko Re gion IPA Kni ght Ri ders. Zrze sza oko ło 300 mo to cy -

kli stów, głów nie po li cjan tów i eme ry tów po li cyj nych.

P. Ost. 
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Od 16 do 19 wrze śnia br. w Cen trum Ani ma cji Mi syj nej w Kon -

stan ci nie -Je zior nie pod War sza wą od by wa ły się Ogól no pol skie Re -

ko lek cje dla Ka pe la nów Po li cji, z udzia łem ks. bi sku pa Jó ze fa

Guzd ka, kra jo we go dusz pa ste rza Po li cji. 

W Po li cji, głów nie ja ko wo lon ta riu sze, po słu gę ka płań ską peł ni

oko ło 100 księ ży. Dwa mie sią ce te mu, sta ra niem ks. Ja na Ko ta, 

ka pe la na KGP, uka zał się In for ma tor dusz pa ster -
stwa Po li cji, w któ rym oprócz syl we tek po li cyj -

nych ka pe la nów moż na zna leźć wszel kie

wia do mo ści nie zbęd ne przy po słu dze du cho wej,

np.: wy ciąg z ce re mo nia łu po li cyj ne go, wy kaz

uro czy sto ści ob cho dzo nych przez Po li cję czy 

da ne te le adre so we fun da cji i sto wa rzy szeń dzia -

ła ją cych w śro do wi sku po li cyj nym.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI

Re ko lek cje ka pe la nów

Kon wen cja eu ro pej skich po li cji
Po nad 200 osób, wśród nich nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski, uczest -

ni czy ło w te go rocz nej Kon wen cji Sze fów Po li cji Eu ro pej skich, któ ra

w po ło wie wrze śnia od by ła się w sie dzi bie Eu ro po lu w Ha dze. Spo t-

ka li się tam mi ni stro wie, sze fo wie po li cji i in nych służb o upraw nie -

niach po li cyj nych z 36 państw Eu ro py oraz Au stra lii, Ko lum bii, Izra -

ela i USA. Re pre zen to wa ne by ły też In ter pol i Par la ment Eu ro pej ski.

Kon wen cję współ or ga ni zo wa ły Eu ro pol i Li twa, któ ra w tym pół ro -

czu prze wo dzi pra com Ra dy UE. Od po cząt ku te go ro ku sześć grup

eks per tów pra co wa ło nad te ma ta mi klu czo wy mi dla po li cji wszyst -

kich państw. W Ha dze przed sta wio no de le ga tom ra por ty do ty czą ce

mię dzy in ny mi ochro ny świad ków, no wo cze snych tech no lo gii, przy -

wódz twa w po li cji i ochro ny da nych. Te ma ty te zo sta ły prze dys ku to -

wa ne, a wnio ski i re ko men da cje ma ją po móc we współ pra cy na rzecz

zwal cza nia zor ga ni zo wa nej prze stęp czo ści. O ro li rze czy wi stych

liderów w po li cji mó wił w pod su mo wa niu Rob Wa inw ri ght, dyrektor

Europolu. 

Po za sze fem pol skiej Po li cji w kon wen cji uczest ni czy li też przed -

sta wi cie le Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, Cen tral ne go Biu -

ra An ty ko rup cyj ne go i Stra ży Gra nicz nej.

IF
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W 26. kon kur sie na naj lep sze go po li cjan ta

rd zwy cię żył sierż. sztab. Mi chał Ka sprzak

z KWP w Po zna niu, dru gie miej sce za jął

sierż. sztab. To masz My siak z KWP w Lu bli -

nie, a trze cie sierż. sztab. Łu kasz To moń

z KWP w Kra ko wie (patrz zdj.). W kla sy fi -

ka cji dru ży no wej naj lep si byli po li cjan ci 

z Po zna nia, dru gie miej sce wy wal czy li funk -

cjo na riu sze kra kow scy, a trze cie – ra dom scy.

W za wo dach wzię li też udział funk cjo na riu -

sze Żan dar me rii Woj sko wej. Kon kurs od by -

wał się w CSP w Le gio no wie.

Za wod ni cy m.in. roz wią zy wa li te sty wie -

dzy, spraw dza li się w udzie la niu pierw szej

po mo cy ofia rom wy pad ków, strze la niu, kie -

ro wa niu ru chem na skrzy żo wa niu i jeź dzie

po jaz da mi służ bo wy mi.

AW
zdj. An drzej Mi tu ra
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Policjant ruchu drogowego
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Przez cztery dni września w Warszawie protestowali
związkowcy z całego kraju. Wśród nich było kilka
tysięcy mundurowych, którzy demonstrowali swoje
niezadowolenie ze zmian przepisów dotyczących
zasiłków chorobowych. 

W pierw szym dniu pro te stu, 11 wrze śnia br., funk cjo na riu sze

pi kie to wa li Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych i Mi ni ster -

stwo Spra wie dli wo ści w War sza wie. Przed gma chem przy ul.

Ra ko wiec kiej zgro ma dzi ło się kil ka ty się cy po li cjan tów, stra ża ków,

funk cjo na riu szy Stra ży Gra nicz nej i Służ by Wię zien nej oraz pra cow -

ni ków tych służb. 

De mon stra cja mun du ro wych by ła czę ścią Ogól no pol skich Dni

Pro te stu, zor ga ni zo wa nych w sto li cy od 11 do 14 wrze śnia przez

Forum Związ ków Za wo do wych, NSZZ „So li dar ność” i OPZZ. 

Pierw szy, bran żo wy dzień pro te stu po le gał na pi kie to wa niu po -

szcze gól nych mi ni sterstw przez funk cjo na riu szy i pra cow ni ków

służb, for ma cji i za wo dów pod le głych re sor tom. Do ze bra nych

pod MSW prze mó wił m.in. prze wod ni czą cy Za rzą du Głów ne go

NSZZ Po li cjan tów Grze gorz Nems, któ ry za ape lo wał o na wią za nie

przez kie row nic two re sor tu i rząd rze czy wi ste go, a nie po zo ro wa ne -

go dia lo gu z pro te stu ją cy mi. Do MSW uda ła się z pe ty cją de le ga cja

przed sta wi cie li Fe de ra cji Związ ków Za wo do wych Służb Mun du ro -

wych. Pro te stu ją cy do ma ga ją się w niej m.in.: za prze sta nia prac nad

nie ko rzyst ny mi zmia na mi prze pi sów do ty czą cych zwol nień le kar -

skich funk cjo na riu szy, pod ję cia prac nad wpro wa dze niem dla funk -

cjo na riu szy peł no płat nych nad go dzin oraz ekwi wa len tu fi nan so we go

za służ bę peł nio ną w no cy i w dni usta wo wo wol ne od pra cy, do sza -

co wa nia bu dże tów służb i za nie cha nia w nich cięć oraz wa lo ry za cji

płac funk cjo na riu szy i pra cow ni ków służb mun du ro wych. 

Po po wro cie de le ga cji po chód ru szył pod Sejm. Po dro dze był jesz -

cze przy sta nek pod gma chem Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści i zło że -

nie pe ty cji. Ani kie row nic two MSW, ani MS nie spo tka ło się

z pro te stu ją cy mi.

Pierw szy dzień pro te stu zgro ma dził oko ło 20 tys. ma ni fe stu ją cych.

Pod Sej mem wy ro sło mia stecz ko na mio to we. Kul mi na cją ak cji by ła

so bo ta, 14 wrze śnia, kie dy uli ca mi sto li cy w mar szach gwiaź dzi stych

prze szło oko ło 100 tys. lu dzi nie za do wo lo nych z po li ty ki rzą du.

Obyło się bez in cy den tów i za kłó ceń po rząd ku. W za bez pie cza niu

zgro ma dzeń uczest ni czy ło 2,5 tys. po li cjan tów, wśród nich – po raz

pierw szy – funk cjo na riu sze z tzw. ze spo łu an ty kon flik to we go po wo -

ła ne go w Ko men dzie Sto łecz nej Po li cji.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i An drzej Mi tu ra 
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Kie dy na uli cach War sza wy za czy na ły się związ ko we de mon -
stra cje, sej mo wa Ko mi sja ds. Służb Spe cjal nych po zy tyw nie
za opi nio wa ła rzą do wy pro jekt ob ni że nia ze 100 do 80 proc. wy -
na gro dze nia za czas cho ro by dla funk cjo na riu szy służb mun du -
ro wych. 
Pro jekt no we li za cji kil ku ustaw przy go to wa ny przez MSW rząd
przy jął w paź dzier ni ku 2012 ro ku. 27 sierp nia w Sej mie od by ło
się pu blicz ne wy słu cha nie w je go spra wie. Wypowiedziało się
wte dy ponad 200 osób, wśród nich po li cyj ni związ kow cy, którzy
de mon stro wa li przed Sej mem. W koń cu sierp nia opi nię po zy -
tyw ną wy da ła o pro jek cie sej mo wa Ko mi sja Obro ny Na ro do -
wej. Te raz pro jekt cze ka na opi nię sej mo wej Ko mi sji Spraw
We wnętrz nych. 
No we za sa dy od płat no ści za zwol nie nia le kar skie mia ły by do -
ty czyć żoł nie rzy, po li cjan tów, stra ża ków, funk cjo na riu szy służb
spe cjal nych, BOR, Stra ży Gra nicz nej, Służ by Wię zien nej i Służ -
by Cel nej. Za czas zwol nie nia le kar skie go mie li by oni otrzy my -
wać 80 proc. upo sa że nia. 100 pro cent przy słu gi wa ło by tyl ko
wte dy, gdy by cho ro ba wy ni ka ła z peł nie nia służ by (np. wy pad -
ki pod czas, w dro dze do i ze służ by, cho ro by za wo do we). 
O pła ce niu za po nadnor ma tyw ny czas służ by, za służ bę w nie -
dzie le i świę ta – o tym rzą do wy pro jekt nie wspo mi na. 
O zwol nie niach le kar skich po li cjan tów pi sa li śmy w „Po li cji 997”
wie lo krot nie, m.in. w nr. 37 z kwiet nia 2008 r., nr. 68 i 69 z li sto -
pa da i grud nia 2010 r. 
W nu me rze 100., w lip cu br., o pro jekt zmian za sad od płat no -
ści za czas zwol nień le kar skich za py ta li śmy sze fa Po li cji.
„Kie row nic two Po li cji jest prze ciw ne wy biór cze mu trak to wa niu
upraw nień i ob cią żeń. Je śli wy rów nu je my do sys te mu po -
wszech ne go, to ze wszyst kim” – od po wie dział nad insp. Ma rek
Dzia ło szyń ski (ca ły wy wiad: http://www.ga ze ta.po li cja.pl/por -
tal/997/1408/88223/Na_mia re_cza sow.html).

IF
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Grze gorz Nems, prze wod ni czą cy NSZZ Po li cjan tów:
– Mó wie nie, że 80-pro cen to wa od płat ność za okres prze by wa nia

na zwol nie niu le kar skim zrów na funk cjo na riu szy z pra cow ni ka mi in -

nych grup za wo do wych, jest dez in for ma cją. Praw da jest ta ka, że prze -

nie sie nie na grunt służb mun du ro wych jed ne go tyl ko prze pi su

wy wo dzą ce go się z ko dek su pra cy, w ode rwa niu od po zo sta łych ure -

gu lo wań i upraw nień, spo wo du je ewi dent ną dys kry mi na cję funk cjo -

na riu szy wzglę dem in nych grup za wo do wych. Na dal bo wiem

nie ure gu lo wa na po zo sta je kwe stia płat nych nad go dzin oraz ekwi wa -

len tu za służ bę peł nio ną w po rze noc nej i w dni usta wo wo wol ne

od pra cy. Je że li już się ga się po roz wią za nia z ko dek su pra cy w od nie -

sie niu do służb mun du ro wych, to po win no się być kon se kwent nym,

a nie dzia łać wy biór czo.

Tzw. przy wi le je wy ni ka ją z cha rak te ru służ by. Pro szę mi po ka zać

ja kąś gru pę pra cow ni czą, któ ra ma wpi sa ne w za kres obo wiąz ków wy -

ko ny wa nie ich „z na ra że niem zdro wia, a na wet ży cia” – tak, jak to

ślu bu ją po li cjan ci. O tym MSW i rząd, szu ka ją cy za wszel ką ce nę

oszczęd no ści, wo lą nie wspo mi nać. Le piej epa to wać spo łe czeń stwo

rze ko my mi „le wy mi” zwol nie nia mi funk cjo na riu szy. Błęd ny spo sób

my śle nia, któ ry przy nie sie wię cej kło po tów niż po żyt ku.

PK

Ar tur Ostrow ski (SLD), za stęp ca prze wod ni czą ce go sej mo -
wej Ko mi sji Spraw We wnętrz nych:

– Po mysł wpro wa dze nia dla funk cjo na riu szy służb mun du ro wych

pod le głych MSW 80-pro cen to wej od płat no ści za czas prze by wa nia

na L -4 jest złym po my słem, ze stro ny mi ni ster stwa po pu li stycz nym.

MSW nie po tra fi na wet po dać da nych sta ty stycz nych, na któ rych

opar to się, przy go to wu jąc ten pro jekt. Pro blem nie tkwi w tym, że

– tak jak ar gu men tu je mi ni ster stwo – funk cjo na riu sze nad uży wa ją

zwol nień le kar skich. Je że li już, to mo że trze ba by przyj rzeć się le ka -

rzom, któ rzy zwol nie nia wy sta wia ją, a sa me L -4 we ry fi ko wać. Naj -

waż niej sze, że w przy pad ku funk cjo na riu szy trze ba pa mię tać

o spe cy fi ce ich służ by, zu peł nie od mien nej niż w przy pad ku pra cy

cy wi lów. Spe cy fi ce, któ ra czę sto spra wia, że trud no roz gra ni czać, czy

funk cjo na riusz za cho ro wał na służ bie, czy po niej lub czy cho ro ba ma

zwią zek ze służ bą, czy nie.

Pa mię taj my, że funk cjo na riu sze są po zba wie ni nie któ rych praw

przy słu gu ją cych in nym gru pom za wo do wym, choć by pra wa do straj -

ku. Gło sze nie ko niecz no ści li kwi da cji przy wi le jów bez za sta no wie nia

się, z cze go te rze ko me przy wi le je wy ni ka ją, jest po pro stu chwy tem

pod pu blicz kę. Zły to po mysł.

PK

Nad kom. Jan Wa siak, ko men dant Ko mi sa ria tu Po li cji w Iza -
be li nie:

– Po pie ram pro jekt zmniej sze nia za sił ku cho ro bo we go do 80 proc.

Mo że ogra ni czy to nad uży wa nie zwol nień le kar skich przez nie któ -

rych po li cjan tów. Ja ko kie row nik ma łe go ko mi sa ria tu wiem, ja kim

pro ble mem są zwol nie nia cho ro bo we. Każ da nie obec ność po wo du je

lu kę i utrud nia za bez pie cze nie pod le głe go re jo nu. Ktoś mu si za stą -

pić te go, któ ry jest na zwol nie niu, a w ma łej jed no st ce moż li wo ści

ma new ru są nie wiel kie. To oczy wi ście ma też wpływ na at mos fe rę

w ze spo le. Po li cjan ci, któ rzy rze tel nie pra cu ją, bun tu ją się, że mu szą

za stę po wać kom bi na to ra, bo lu dzie zwy -

kle wie dzą, kto na praw dę cho ru je, a kto

sy mu lu je. Moż na tyl ko mieć na dzie ję, bo

pew no ści nie ma, że ob ni że nie za sił ku

cho ro bo we go o 20 proc. cho ciaż czę ścio -

wo roz wią że ten pro blem. Z dru giej stro -

ny mam świa do mość, że ta zmia na bę dzie

nie spra wie dli wa w sto sun ku do uczci wie

peł nią cych służbę. Mam więc na dzie ję,

że zo sta nie wy pra co wa na ja kaś roz sąd na

pro po zy cja do ty czą ca cho rób wy ni ka ją -

cych z peł nio nej służ by czy zwią za nych

ze służ bą, co do któ rych obo wią zy wał by

do tych cza so wy, 100-pro cen to wy za si łek. 

ES

Pra cow nicz ka Po li cji za trud nio -
na w KWP w Byd gosz czy, ma mę ża
po li cjan ta:

– Uwa żam, że pew ne gru py po li cjan -

tów po win ny mieć utrzy ma ne 100 proc.

płat no ści za zwol nie nie le kar skie: cho dzi

mi o tych, którzy pra cu ją w te re nie

i na pierw szej li nii. W ko men dach wo je wódz kich są pew ne wy dzia ły,

w któ rych na sza pra ca, cy wi lów z kor pu su służ by cy wil nej, ni czym

się nie róż ni od tej, któ rą wy ko nu ją tu po li cjan ci – tak sa mo jak oni

ma my dy żu ry i nad go dzi ny, pra cu je my w no cy. Mo im zda niem cy wi -

le w Po li cji róż nią się tyl ko tym, że nie ma ją obo wiąz ko we go za li cza -

nia WF i strze la nia, a po za tym wy ko nu je my ta kie sa me za da nia, jak

funk cjo na riu sze. 

AW

Be ata Ka lic ka, prze wod ni czą ca Za rzą du Kra jo we go Związ -
ku Za wo do we go Pra cow ni ków Cy wil nych MSWiA:

– Ab so lut nie po pie ra my po stu la ty po li cjan tów i funk cjo na riu szy

Stra ży Gra nicz nej. Nie mo że być tak, że jed nym cię ciem od bie ra się

przy wi le je i do kła da pra cy, nie da jąc ni cze go w za mian. A fak tem jest,

że jest to gru pa za wo do wa, któ rej za da niem jest służ ba, więc nie

do koń ca obo wią zu je ją ko deks pra cy. Trze ba usta bi li zo wać jej po zy -

cję. Wszyst ko moż na uchwa lić, na le ży jed nak z ludź mi roz ma wiać

i sza no wać ich ar gu men ty. Ale stro na rzą do wa po sta wi ła funk cjo na -

riu szy przed fak tem do ko na nym. Zresz tą de cy den ci ostat nio w ogó -

le nie li czą się z gło sem opi nii pu blicz nej, tak by ło w przy pad ku

pod wyż sze nia wie ku eme ry tal ne go czy tzw. umów śmie cio wych.

I dla te go nasz zwią zek uczest ni czył we wrze śnio wych pro te stach pra -

cow ni czych w War sza wie.

GB
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pod ję ła z na mi dia lo gu, po sta no wi li śmy

wyjść do me diów, po słów i po li ty ków, by po -

ka zać i uświa do mić, jak waż na jest na sza,

cywilów, pra ca, i jak bar dzo jest ona nie do ce -

nia na i sła bo wy na gra dza na. Wie le osób

wręcz nie wie o ist nie niu w Po li cji ta kiej gru -

py za wo do wej, nie wspo mi na jąc o pro ble -

mach ją nur tu ją cych. 

– Mam 37-let ni staż pra cy, wy kształ ce nie

wyż sze, kie ru ję kan ce la rią nie jaw ną. Brut to,

pod kre ślam brut to, za ra biam 2223 zł i nie

mam żad nej szan sy na awans czy pod wyż kę

– mó wi ła jed na z uczest ni czek kon fe ren cji,

na po twier dze nie słów po ka zu jąc od ci nek

wy pła ty.

In for ma tyk, za trud nio ny w ko men dzie

miej skiej, 12-let ni staż za wo do wy, otrzy mu -

je 1200 zło tych net to. Na utrzy ma niu ma

dwo je dzie ci. Je go ko le ga, któ ry pra cu je „tyl -

ko” 10 lat, rów nież in for ma tyk, do sta je na

rę kę nie wie le po nad 1000 zło tych.

CZY BĘ DZIE 145 ZŁO TYCH?
Uczest ni cy pa ne lu przy po mnie li, że 28 lip -

ca 2008 r. Ko mi sja Spraw We wnętrz nych Sej -

mu RP uchwa li ła i skie ro wa ła do Pre ze sa

Ra dy Mi ni strów De zy de rat nr 3, w któ rym

pod kre śli ła ko niecz ność wy rów na nia prze -

cięt ne go wy na gro dze nia pra cow ni ków Po li -

cji do 60 proc. upo sa że nia funk cjo na riu szy,

gdyż re la cje mię dzy pła ca mi są zbyt du że.

Tak się jed nak nie sta ło, a rok 2014 bę dzie

ko lej nym (szó stym już), kie dy pra cow ni cy

Po li cji nie do sta ną pod wy żek. Fun dusz wy -

na gro dzeń, we dług pro jek tu usta wy bu dże -

to wej, po zo sta nie na po zio mie ro ku 2013. 

Ja kub Bed na rek po in for mo wał, że mi ni ster

spraw we wnętrz nych pod jął de cy zję o zwięk -

sze niu w pro jek cie bu dże tu Po li cji na 2014 r.

li mi tu wy na gro dzeń pra cow ni ków o kwo tę

11 813 tys. zło tych, co ma m.in. umoż li wić

czę ścio we sfi nan so wa nie wy płat tzw. do dat -

ku na gro do we go po 145 zło tych brut to, ja kie

pra cow ni cy otrzy mu ją od 2012 ro ku.

WSPÓL NIE O BU DŻE CIE
Ze bra ni by li jed no myśl ni, że w dys ku sjach

nad pro jek tem bu dże tu – od po cząt ku je go

two rze nia – po win ni uczest ni czyć związ -

kow cy. 

– W tej chwi li do usta wy bu dże to wej na

2014 r. moż na wpro wa dzić tyl ko ko sme tycz -

ne po praw ki – mó wi ła Kry sty na Ły bac ka.

– Dla te go o bu dże cie na 2015 r. trze ba

roz ma wiać już na po cząt ku przy szłe go ro ku.

Insp. To masz Szan kin za pro po no wał

związ kow com, co przy ję li en tu zja stycz nie,

cy klicz ne spo tka nia, na któ rych dys ku to wa -

no by o pro ble mach do ty czą cych pra cow ni -

ków oraz szu ka no by spo so bów ich roz -

wią za nia. Pierw sze, po świę co ne pła com pra -

cow ni ków w 2015 r., za po wie dzia no na

10 paź dzier ni ka 2013 ro ku.

ZA PI SAĆ W USTA WIE
Związ kow cy i par la men ta rzy ści by li też

zgod ni, że w zno we li zo wa nej usta wie o Po li -

cji po wi nien zna leźć się za pis o pra cow ni -

kach Po li cji. Po sło wie za de kla ro wa li, że

naj póź niej na po cząt ku przy szłe go ro ku do -

pro wa dzą do zwo ła nia po sie dze nia sej mo wej

Ko mi sji Spraw We wnętrz nych po świę co ne -

go te mu za gad nie niu.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Paweł Ostaszewski
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„Pracownik Policji – ubogi cywil”
– pod takim hasłem 10
września 2013 roku Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy
Pracowników Policji zorganizował
panel dyskusyjny poświęcony niskim
zarobkom pracowników Policji. 
Jego uczestnicy szukali sposobów
pozwalających w przyszłości
poprawić sytuację płacową tej
prawie 25-tysięcznej rzeszy ludzi. 

W spo tka niu, po za przy by ły mi z ca łej

Pol ski człon ka mi NSZZ PP, uczest -

ni czy li m.in.: par la men ta rzy ści z sej -

mo wej Ko mi sji Spraw We wnętrz nych – prof.

Kry sty na Ły bac ka z SLD i To masz Kacz ma -

rek z PiS, oraz insp. dr To masz Szan kin – za -

stęp ca dy rek to ra Ga bi ne tu Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji, a za ra zem peł no moc nik

ko men dan ta głów ne go ds. kon tak tów ze

związ ka mi za wo do wy mi, i Ja kub Bed na rek

– peł no moc nik mi ni stra spraw we wnętrz -

nych ds. kon tak tów ze związ ka mi za wo do -

wy mi.

PŁA CE SPA DA JĄ
Od kil ku lat w Po li cji ma le je śred nie wy na -

gro dze nie pra cow ni ków.

– Kra jo wa Ko mi sja Wy ko naw cza NSZZ PP

kie ro wa ła licz ne pi sma in for mu ją ce o trud -

nej sy tu acji ma te rial nej pra cow ni ków Po li cji

– mó wi Mał go rza ta Le wic ka, prze wod ni czą -

ca związ ku. – Po nie waż stro na służ bo wa nie

Za rob ki cy wi lów w Po li cji
W jed nost kach Po li cji, w kor pu sie służ by cy wil nej, wy no si ły one śred nio 3108,15* zł
w 2008 ro ku, a we wrze śniu 2011 ro ku – 2765, 32 zł. Pra cow ni cy nie ob ję ci mnoż ni -
ko wym sys te mem płac w 2008 r. za ra bia li śred nio 2153,43 zło tych, na to miast
– 2041,10 zł we wrze śniu 2011 ro ku.

W jed nost kach po wia to wych w kor pu sie służ by cy wil nej za rob ki w 2008 roku 
wy no si ły śred nio 2467,27 zł, we wrze śniu 2011 ro ku – 2254,20 zł. Pra cow ni cy nie -
ob ję ci mnoż ni ko wym sys te mem płac w 2008 r. za ra bia li 2153,43 zł, we wrze śniu
2011 ro ku – 1867 zł.

* wszyst kie kwo ty brut to
źródło: NSZZ PP

Pięć lat bez pod wy żek
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Szkolenie policjantów jest lepsze niż
przed laty, ale pozostaje jeszcze
sporo niedociągnięć – takie wnioski
płyną z porównania raportu
Najwyższej Izby Kontroli
z roku 2012 z raportem
z roku 2005.

Omawiana kon tro la NIK obej mo wa ła

okres od stycz nia 2010 do czerw ca

2012 i do ty czy ła szko le nia w Po li cji,

ABW, CBA i Stra ży Gra nicz nej.

Kon tro lą ob ję to pro ces na bo ru do służ -

by i po stę po wa nie kwa li fi ka cyj ne, służ bę

przy go to waw czą, ada pta cję za wo do wą

i szko le nie. Osta tecz na oce na NIK brzmi:

po zy tyw na, mi mo nie pra wi dło wo ści.

JEST LE PIEJ
Ra port po kon tro li NIK w 2005 ro ku wy ty -

kał Po li cji wie le błę dów i bra ków w za kre -

sie ja ko ści sys te mu szko le nia za wo do we go,

a tak że ba zy szko le nio wej. In spek to rzy

NIK stwier dzi li, że de cy zja ko men dan ta

głów ne go Po li cji gen. insp. An to nie go Ko -

wal czy ka, do ty czą ca li kwi da cji wo je wódz -

kich ośrod ków szko le nia, spo wo do wa ła, że

ba za szko le nio wa sta ła się nie wy star cza ją ca

w sto sun ku do po trzeb. Zwró ci li też uwa gę

na zbyt teo re tycz ny pro gram kształ ce nia

pod sta wo we go, na wie lo krot nie zmie nia ją -

cą się kon cep cję sta tu su Wyż szej Szko ły

Po li cji w Szczyt nie, na nie ja sny za kres kom -

pe ten cyj ny Biu ra Kadr i Szko le nia KGP

w za kre sie nad zo ro wa nia szkol nic twa i in -

ne man ka men ty. 

Z ra por tu NIK opu bli ko wa ne go w 2013

ro ku wy ni ka, że szko le nie funk cjo na riu szy

oraz na bór do służ by są w Po li cji pro wa dzo -

ne du żo le piej niż przed la ty, le piej też niż

w in nych kon tro lo wa nych służ bach, ale cią -

gle po zo sta je spo ro do po pra wie nia. 

NA BÓR 
Kon tro le rzy do brze oce ni li sys tem na bo ru

do służ by, pod kre śla jąc, że „moż li wo ści

zwięk sze nia li mi tów przy jęć do służ by

by ły ogra ni czo ne i za le ża ły od ogól nej 

sy tu acji fi nan so wej Po li cji”. Za uwa ża ją

jed nak, że z po wo du trud nej sy tu acji fi -

nan so wej „brak zrów no wa że nia przez pro -

wa dzo ny na bór ro sną cej sys te ma tycz nie

licz by wa ka tów w Po li cji, wy ni ka ją cej

z odej ścia funk cjo na riu szy ze służ by, spo -

wo do wał, iż w okre sie ob ję tym kon tro lą

licz ba wa ka tów wzro sła z 4537 do 6580,

tj. o 45 proc.”.

Kon tro le rzy NIK skry ty ko wa li dłu go -

trwa łość po stę po wań kwa li fi ka cyj nych

w nie któ rych jed nost kach oraz zda rza ją ce

się przy pad ki nie wła ści we go do ku men to -

wa nia po stę po wań kwa li fi ka cyj nych. „Dłu -

go trwa łość po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go

ozna cza ła nie tyl ko du żą uciąż li wość dla

kan dy da tów, ale w po szcze gól nych wy pad -

kach unie moż li wia ła rów nież ob sa dze nie

wszyst kich sta no wisk w ra mach przy zna -

ne go li mi tu, z po wo du re zy gna cji kan dy -

da tów” – czy ta my w ra por cie. 

TE STY SPRAW NO ŚCIO WE
Sys tem po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go

ogól nie oce nio ny zo stał przez Naj wyż szą

Izbę Kon tro li po zy tyw nie. Kon tro le rzy

NIK za uwa ża ją je dy nie nie ko rzyst ne dla

kan dy da tów, po nie waż nie pre cy zyj ne, dys -

po zy cje do ty czą ce te stów spraw no ścio -

wych. „Za rów no w de cy zji ko men dan ta

głów ne go Po li cji, jak i w roz po rzą dze niu

w spra wie po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go

z 2012 r. opi sów ćwi czeń nie wspar to wi do -

ka mi po praw nych po zy cji ćwi czą ce go ani

sche ma ta mi ob ja śnia ją cy mi po praw ne 

wy ko na nie ćwi cze nia, po prze sta jąc na ich

nie pre cy zyj nych bądź nie pra wi dło wych

opi sach, co mo gło utrud niać kan dy da tom

po praw ne wy ko na nie ćwi cze nia” – na pi sa -

no w ra por cie. 

Z uwa gi na wy mo gi służ by i bez pie czeń -

stwo funk cjo na riu szy NIK po pie ra za sa dę

jed na ko wych te stów spraw no ści fi zycz nej

dla kan dy da tów na po li cjan tów nie za leż nie

od płci. Kon tro le rzy za uwa ży li jed nak, że

ta za sa da ła ma na jest po przy ję ciu kan dy -

da ta do służ by, wte dy bo wiem wy ma ga nia

wo bec czyn nych po li cjan tów i po li cjan tek

za le żą już od wie ku i płci funk cjo na riu sza.

W oce nie NIK do pusz czal na róż ni ca w oce -

nie spraw no ści fi zycz nej po li cjan tów mo -

gła by za le żeć je dy nie od cha rak te ru pra cy

i zaj mo wa ne go sta no wi ska.

SZKO LE NIE POD STA WO WE 
Po zy tyw ną oce nę kon tro le rów NIK zy ska -

ły za kres i ja kość szko le nia pod sta wo wego.

Oce ni li rów nież, że ba za szko le nio wa

umoż li wia ob ję cie szko le niem za wo do wym

pod sta wo wym wszyst kich przyj mo wa nych

do służ by oraz pozwala na re ali za cję szko -

le nia za wo do we go ab sol wen tów szkół wyż -

szych.

Z ana li zy da nych wy ni ka jed nak, że 

każ de go ro ku szko li się co raz mniej po li -

cjan tów. Dla przy kła du: w 2009 ro ku szko -

le niem pod sta wo wym ob ję to 6366 po li-

cjan tów, ale w 2010 – już tyl ko 3665,

w 2011 – nie co wię cej, bo 5840, a w I kwar -

ta le 2012 r. – 1501. Wy ni ka to z ogra ni czo -

ne go bu dże tu Po li cji, jed nak kon tro le rzy

za uwa ża ją, że „utrzy my wa nie wa ka tów, po -

wią za ne z ogra ni cza niem licz by przy jęć do

służ by w Po li cji, po zwa la ło na sfi nan so wa -

nie za dań Po li cji, w tym szko le nia za wo do -

we go pod sta wo we go no wo przy ję tych

funk cjo na riu szy”. 

DO SKO NA LE NIE ZA WO DO WE
Szko ły Po li cji nie za spo ka ja ły na to miast

w peł ni po trzeb w za kre sie do sko na le-

nia za wo do we go. I tak na przy kład

na rok 2009 za po trze bo wa no prze szko le -

nie 20 328 osób, za pla no wa no prze szko le -

nie 9429 osób (czy li 46,4 proc. po trzeb),

prze szko lo no zaś 8651 osób, czyli

42,6 proc. Nie co le piej by ło w ro ku 2010,

kie dy do sko na le niem za wo do wym po win -

no zo stać ob ję tych 15 457 po li cjan tów,

w pla nie ujęto 10 263 (66,4 proc.), prze -

szko lo no zaś 9686 osób, czyli 62,7 proc.

Po dob nie by ło w 2012 ro ku: za po trze bo -

wa nie – 16 809, w pla nie – 11 126 (66,2 proc.),

zre ali zo wa no prze szko le nie 10 624 osób,

czy li w 63,2 proc. 

A jed no cze śnie – jak za uwa ża ją kon tro -

le rzy NIK – ba za lo ka lo wa szkół Po li cji nie

by ła w la tach 2009–2011 w peł ni wy ko rzy -

sty wa na. W wy ni ku po rów na nia śred niej

dzien nej licz by czyn nych miejsc kwa te -

run ko wych ze śred nią dzien ną licz bą słu -

cha czy stwier dzo no, że w 2009 roku

wy ko rzy sty wa no 25,2 proc. po sia da nej

bazy kwa te run ko wej, a w ko lej nych dwóch

la tach od po wied nio 40,7 proc. i 21,8 proc.

By ło to spo wo do wa ne róż ny mi czyn ni ka -

mi, m.in. ob ni ża niem li mi tów przy jęć do

służ by, od wo ły wa niem za pla no wa nych
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kur sów w związ ku z tym, że ko men dan -

ci jed no stek or ga ni za cyj nych Po li cji od -

wo ły wa li kie ro wa nie po li cjan tów

zgło szo nych uprzed nio do prze szko le -

nia, a tak że ko niecz no ścią wy ko rzy sta -

nia urlo pów przez ka drę dy dak tycz ną

szkół.

Ra port za le ca prze ana li zo wa nie przy -

czyn nie peł ne go wy ko rzy sta nia ba zy

kwa te run ko wej szkół Po li cji, pod ję cie

dzia łań w ce lu lep sze go za spo ka ja nia 

po trzeb szko le nio wych Po li cji oraz

przed się wzięć dys cy pli nu ją cych oso by

funk cyj ne, w ce lu umoż li wie nia po li cjan -

tom udzia łu w za pla no wa nych szko le -

niach.

Kon tro le rzy NIK oce nia ją, że szko le -

nia spe cja li stycz ne wy ma ga ją uno wo cze -

śnie nia i do ty czy to za rów no Po li cji, jak

i in nych służb.

60 PROC. PO TRZEB
W su mie – jak stwier dza ra port NIK

– Po li cja re ali zu je za le d wie około

60 proc. swo ich po trzeb szko le nio wych.

Po dob nie jest w Stra ży Gra nicz nej,

a znacz nie go rzej w CBA, któ re nie

utwo rzy ło do tych czas wła sne go ośrod ka

szko le nio we go.

Kło po ty z ba zą szko le nio wą w Po li cji za -

czę ły się 10 lat te mu. Do 2003 ro ku pod -

sta wo we szko le nie po li cjan tów od by wa ło

się w wo je wódz kich ośrod kach szko le nia.

Jed nak w 2003 ro ku ów cze sny ko men dant

głów ny po li cji gen. insp. An to ni Ko wal -

czyk, szu ka jąc oszczęd no ści, zli kwi do wał

czter na ście ośrod ków, prze no sząc szkole -

nie pod sta wo we po li cjan tów z ca łej Pol -

ski do szkół Po li cji. Szko le nia pod sta wo-

we zdo mi no wa ły dzia łal ność szkół, któ re

sta ły się nie wy dol ne w swo ich pod sta wo -

wych za da niach, czy li szko le niach spe cja -

li stycz nych. Na stęp ca gen. Ko wal czy ka

na sta no wi sku ko men dan ta głów ne go Po -

li cji nad insp. Le szek Szre der przy wró cił

trzy z 14 zli kwi do wa nych wo je wódz kich

ośrod ków szko le nio wych.

Obec nie po li cyj na ba za szko le nio wa

obej mu je: Wyż szą Szko łę Po li cji w Szczyt -

nie, szko ły Po li cji w Słup sku, Pi le i Ka to -

wi cach oraz Cen trum Szko le nia Po li cji

w Le gio no wie. Pod sta wo we szko le nia za -

wo do we re ali zu ją tak że ośrod ki szko le nia

Po li cji w Gdań sku, Po zna niu i w Ło dzi,

z sie dzi bą w Sie ra dzu. 

Zgod nie z za le ce niem NIK moż na

po pra wić moż li wo ści wy ko rzy sta nia ist -

nie ją cej ba zy szko le nio wej, jed nak za -

sad ni czy pro blem zwią za ny z licz bą

szko leń le ży w nie do stat kach bu dże to -

wych.

ELŻ BIE TA SI TEK

Szukamy
rozwiązań
Rozmowa z insp. Tomaszem
Szankinem, zastępcą dyrektora
Gabinetu Komendanta Głównego
Policji ds. kadrowych

Raport NIK dobrze ocenia nadzór KGP nad naborem, postępowaniem
kwalifikacyjnym i szkoleniem w Policji. Ale wskazuje też na pewne
nieprawidłowości i niedociągnięcia. 

– Część z nich zo sta ła już usu nię ta, na przy kład nie zgod ne z usta -

wą o ochro nie da nych oso bo wych prze cho wy wa nie da nych o kan dy da -

tach. Ten pro blem roz wią za ła de cy zja 218 ko men dan ta głów ne go

Po li cji z 21 ma ja 2013 ro ku, zgod nie z któ rą da ne o kan dy da cie bę dą

prze cho wy wa ne w Cen tral nym Re je strze Do bo ru Kan dy da tów do cza -

su za koń cze nia po stę po wa nia, a w przy pad ku, gdy zo sta nie ono prze -

rwa ne – nie dłu żej niż 12 mie się cy, gdyż ty le cza su waż ny jest np. wy nik

te stu Mul ti se lect. W ten spo sób prze cho wy wa nie da nych o kan dy da -

cie bę dzie zgod ne z art. 26 ust. 1 pkt 4 usta wy o ochro nie da nych oso -

bo wych, któ ry sta no wi, że „da ne oso bo we mo gą być prze cho wy wa ne

nie dłu żej niż jest to nie zbęd ne do osią gnię cia ce lu prze twa rza nia”. 

W raporcie pojawił się zarzut, że testy sprawnościowe dla
kandydatów i dla funkcjonariuszy są różne, te drugie mogą naruszać
równy status kobiet i mężczyzn.

– NIK wy co fała się z te go za rzu tu, a na wet po chwa liła Po li cję

za prze strze ga nie rów ne go sta tu su ko biet i męż czyzn w przy pad ku

te stu dla kan dy da tów, za uwa ża jąc, że bez wzglę du na płeć mu szą oni

dla do bra służ by i wła sne go bez pie czeń stwa cha rak te ry zo wać się taką

sa mą spraw no ścią fi zycz ną. W wy stą pie niu po kon trol nym NIK za war -

ta zo sta ła pro po zy cja, aby ujed no li cić te sty dla kan dy da tów i dla po -

li cjan tów, bo w tym dru gim przy pad ku oce ny te stów są zróż ni co wa ne

w za leż no ści od wie ku oraz płci. Ko men dant głów ny Po li cji po wo łał

ze spół, któ ry, po prze ana li zo wa niu za gad nie nia, uznał jed nak ta kie

roz wią za nie za nie za sad ne. Kan dy da ci do służ by mu szą wy ka zać się

spraw no ścią nie zbęd ną w służ bie pre wen cyj nej, któ rą wszy scy mu szą

od być, na to miast funk cjo na riu sze mu szą mieć spraw ność ogól ną,

do cze go zo bo wią zu je ich art. 61a usta wy o Po li cji. Ta ką opi nię ze spół

re ko men du je ko men dan to wi głów ne mu Po li cji.

Przewlekłość postępowań kwalifikacyjnych w niektórych
jednostkach to kolejny zarzut NIK. Czasami ciągną się one
kilkanaście, a nawet ponad dwadzieścia miesięcy. Jak można to
zmienić?

– W po stę po wa niu kwa li fi ka cyj nym mo gą się po ja wić trzy wą skie

gar dła. Pierw sze, to ogra ni czo na prze pu sto wość szkół po li cyj nych,
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zwłasz cza że te sty spraw no ści fi zycz nej oraz te sty wie -

dzy od by wa ją się w nich tyl ko w week en dy, z uwa gi

na fakt, iż od po nie dział ku do piąt ku szko ły re ali zu ją

za ję cia dy dak tycz ne dla słu cha czy szko leń za wo do -

wych oraz kur sów spe cja li stycz nych. Ana li zu je my 

wła śnie moż li wość prze pro wa dza nia tych te stów 

w ko men dach wo je wódz kich, pod nad zo rem szkół.

Dru gi pro blem to cza so chłon ne ba da nia psy cho lo gicz -

ne. Tu chce my choć czę ścio wo roz wią zać pro blem,

wspie ra jąc psy cho lo gów, np. w KSP psy cho lo ga mi

z KGP. Trze cie wą skie gar dło to ba da nia le kar skie i nie

ma my wpły wu na ocze ki wa nie w ko lej kach do pod le -

głych mi ni stro wi spraw we wnętrz nych ko mi sji le kar -

skich. Gdy by uda ło nam się wpro wa dzić w ży cie

po mysł or ga ni zo wa nia te stów w ko men dach wo je -

wódz kich, moż na by ło by znacz nie skró cić czas trwa -

nia po stę po wań kwa li fi ka cyj nych.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła szkolenie
podstawowe policjantów, natomiast doskonalenie
zawodowe uważa za niewystarczające, realizowane
zaledwie w 60 procentach w stosunku do potrzeb. 
Czy jest jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?

– Do służ by przyj mu je my nie co wię cej funk cjo na riu -

szy niż w roku po przed nim. W ro ku 2012 przy ję li -

śmy 5079 osób, w obec nym bę dzie ich 5560. To

znacz nie wię cej niż by ło w la tach po przed nich (2009–

2010). Zmniej sza się licz ba po li cjan tów od cho dzą cych

ze służby. Dla przy kła du w 2012 roku od 1 stycz nia do

1 czerw ca zwol nio nych zo sta ło 3569 po li cjan tów, w ana -

lo gicz nym okre sie 2013 r. – 2707 po li cjan tów. Wzrost

przy jęć do służ by po wo du je jed nak, że szko ły po li cyj ne

mu szą prze szko lić co raz wię cej no wych po li cjan tów,

czy li co raz mniej miej sca po zo sta je na pro wa dze nie do -

sko na le nia za wo do we go. To jest trud na sy tu acja, któ ra

nie za czę ła się wczo raj, tyl ko oko ło 10 lat te mu, kie dy

zli kwi do wa no ośrod ki szko le nia przy ko men dach wo je -

wódz kich. Że by roz wią zać ten pro blem, mu si my naj -

pierw pre cy zyj nie okre ślić prio ry te ty, czy li przyj rzeć się,

re ali za cja któ rych kur sów spe cja li stycz nych jest nam

w da nym cza sie naj bar dziej po trzeb na. Ostat nie roz po -

zna nie wska zu je, że są to przede wszyst kim kur sy dla

po li cjan tów ru chu dro go we go, po li cjan tów ko mó rek

do wal ki z prze stęp czo ścią go spo dar czą oraz tech ni ków

kry mi na li sty ki. Po dru gie – mu si my zwięk szyć ba zę

szko le nio wą i w mia rę moż li wo ści spró bo wać ją od cią -

żyć. Słu żyć te mu bę dzie wy ko rzy sta nie obiek tów na le -

żą cych do Cen trum Usług Lo gi stycz nych, któ re ja ko

jed no ze sta tu to wych za dań ma wska za ne or ga ni zo wa -

nie i ob słu gę szko leń. Wy ko rzy stu jąc obiek ty CUL,

mie li by śmy do dys po zy cji siedem obiek tów, w któ rych

or ga ni zo wa li by śmy szko le nia, to ośrod ki wy po czyn-

ko we w: Ju ra cie, Szklar skiej Po rę bie, Za ko pa niem, Po -

lań czy ku i Mię dzyz dro jach oraz ho te le Ła zien kow ski

w War sza wie i Olim pia w Po zna niu. 

Wydaje się to być ogromnym przedsięwzięciem
logistycznym…

– Nie tak wiel kim, jak na po zór wy glą da. W tych

ośrod kach pro wa dzi li by śmy przed się wzię cia w ra mach

do sko na le nia za wo do we go, któ re nie wy ma ga ją tak spe -

cja li stycz ne go sprzę tu czy in fra struk tu ry, jak na przy -

kład kur sy dla po li cjan tów ru chu dro go we go. Co do

kadry, to wy ko rzy sta my na uczy cie li sto wa rzy szo nych

– po li cyj nych prak ty ków, któ rzy pro wa dzą za ję cia

w szko łach po li cyj nych, a tak że ka drę Ko men dy Głów -

nej Po li cji oraz ko mend wo je wódz kich i Ko men dy Sto -

łecz nej Po li cji. Na to miast za me ry to rycz ny za kres tych

szko leń od po wie dzial ni by li by dy rek to rzy po szcze gól -

nych biur KGP. W ten spo sób zna czą co mo że my zmniej -

szyć „na wis szko le nio wy”. Jak szyb ko się bę dzie

zmniej szał, za le ży oczy wi ście od moż li wo ści fi nan so -

wych Po li cji, ale rów nież od zmian za cho dzą cych we -

wnątrz or ga ni za cji, np. fluk tu acji ka dro wej. 

Jak to możliwe, że narzekamy, iż obecna
baza lokalowa szkół policyjnych jest 
niewystarczająca, a tymczasem kontrolerzy NIK
stwierdzili, że jest ona w znacznym stopniu
niewykorzystana i zalecili przeanalizowanie przyczyn
takiego stanu?

– In for ma cje o nie peł nym wy ko rzy sta niu ba zy szko -

le nio wej Po li cji za war te w ra por cie NIK, do ty czą cym

Na bo ru, po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go i szko le nia no wo
przy ję tych funk cjo na riu szy ABW, CBA, Po li cji i Stra ży
Gra nicz nej, są błęd ne. Ich kon se kwen cją by ły nie ste ty

nie praw dzi we in for ma cje w pra sie. Pro sto wa li śmy to

dwu krot nie. Z na szych da nych wy ni ka, że wskaź nik nie -

wy ko rzy sta nia, ja ki po da ny jest w ra por cie, zo stał za -

mie nio ny ze wskaź ni kiem wy ko rzy sta nia, bo np. ra port

po da je, że w 2009 ro ku wy ko rzy sta no ba zę w oko ło

25 proc., pod czas gdy by ło od wrot nie – ba za wy ko rzy -

sta na by ła w 75 proc., a w 25 – nie wy ko rzy sta na.

Poza tym kon tro le rzy nie brali pod uwa gę, że szko ły 

pra cu ją od po nie dział ku do piąt ku, w wy li cze niach

uwzględ nia li tak że week en dy, kie dy słu cha cze wy jeż -

dża ją do do mów. Ta spra wa jest w trak cie wy ja śnia nia.

War to przy oka zji za uwa żyć, że w in nym ra por cie NIK,

z czerw ca 2013 r., do ty czą cym funk cjo no wa nia szkół

i ośrod ków szko le nio wych w Po li cji (czytaj str. 13),

wska za no w za sa dzie po praw ne da ne na te mat wy ko -

rzy sta nia ba zy szko le nio wej.

Jest więc szansa na to, że potrzeby szkoleniowe Policji
będą rozwiązywane coraz lepiej…

– Pra cu je my nad tym, szu ka my no wych roz wią zań.

Oprócz tych, o któ rych już wspo mnia łem, bę dzie my też

chcie li skró cić pro ce du rę zmia ny pro gra mów kur sów

spe cja li stycz nych, że by szyb ciej re ago wać na bie żą ce

po trze by, uela stycz nić te pro gra my, sto so wać przy ich

re ali za cji no we me to dy i for my dy dak tycz ne, ogra ni czyć

licz bę pro gra mów za twier dza nych cen tral nie na ko rzyść

tych przed się wzięć re ali zo wa nych w ra mach do sko na -

le nia lo kal ne go, a tak że zwięk szyć za an ga żo wa nie

w pro ces szko le nio wy po szcze gól nych jed no stek or ga ni -

za cyj nych Po li cji i biur KGP. Pla nu je my na przy kład zin -

ten sy fi ko wa nie współ pra cy z Cen tral nym La bo ra to rium

Kry mi na li stycz nym Po li cji w za kre sie kształ ce nia tech -

ni ków i eks per tów kry mi na li sty ki.

Dzię ku ję za roz mo wę.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. An drzej Mi tu ra
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Po zy tyw nie z nie pra wi dło wo ścia mi (2 w 4-stop nio -

wej ska li) – to wy nik kon tro li, któ rą NIK pro wa -

dzi ła od 25 kwiet nia 2012 roku do 9 stycz nia 2013

ro ku, z prze rwą na mi strzo stwa Eu ro 2012. 

In spek to rzy skon tro lo wa li 22 pod mio ty, wśród nich

6 po li cyj nych: Ko men dę Głów ną Po li cji, Wyż szą Szko łę

Po li cji w Szczyt nie, Cen trum Szko le nia Po li cji w Le gio -

no wie i szko ły Po li cji w Słup sku, w Ka to wi cach oraz

w Pi le. 

Już w pierw szym punk cie uza sad nie nia oce ny ogól -

nej ra port zwra ca uwa gę na or ga ni za cję WSPol., któ ra

– we dług NIK – od bie ga od przy ję tych za sad or ga ni za cji

stu diów w in nych mun du ro wych uczel niach pu blicz -

nych. Au to rzy wy li cza ją: szko ła w oce nia nym okre sie

realizowała głów nie szko le nia spe cja li stycz ne (szło na

nie 82,7 proc. do ta cji), a nie stu dia wyż sze; nie kształ -

ci ła kan dy da tów na ofi ce rów, ale uzu peł nia ła wy kształ -

ce nie funk cjo na riu szy, któ rych przy ję to do służ by

z wy kształ ce niem śred nim. We wnio skach pod ad re sem

MSW NIK za le ca „Spo wo do wa nie zmia ny do tych cza -

so we go sta tu su funk cjo no wa nia Wyż szej Szko ły Po li cji

w Szczyt nie, ma jąc na wzglę dzie fakt, że funk cjo na riu -

sze wcze śniej przy ję ci do służ by z wy kształ ce niem śred -

nim mo gą pod wyż szać swo je wy kształ ce nie nie tyl ko

w WSPol. (na koszt pra co daw cy), ale tak że w każ dej in -

nej uczel ni pu blicz nej, w miej scu za miesz ka nia lub wy -

ko ny wa nia pra cy, a co waż niej sze – na wła sny koszt, co

nie wąt pli wie wpły nie na ob ni że nie kosz tów po no szo -

nych na te go ro dza ju szko le nia”.

NIK od no to wa ła, że w skon tro lo wa nych for ma cjach

z ro ku na rok mniej wy da wa no na szko le nia funk cjo na -

riu szy, a kosz ty te by ły bar dzo zróż ni co wa ne w po szcze -

gól nych jed nost kach. Ja ko przy kład ra port po da je śred ni

rocz ny koszt kształ ce nia jed ne go słu cha cza w SP w Ka -

to wi cach – 6,3 tys. zł i w CSP w Le gio no wie – ponad

76 tys. zł, przy 80-pro cen to wym wy ko rzy sta niu ba zy

szko le nio wej (na pod sta wie wy li czeń wła snych NIK). 

Ba za ta w kon tro lo wa nych jed nost kach Po li cji by ła

wy ko rzy sta na – we dług ob li czeń kon tro le rów – nie speł -

na w po ło wie. Le piej w ra por cie przed sta wia się wy ko -

rzy sta nie miejsc noc le go wych w szko łach i ośrod kach

Po li cji – śred nia to 73,6 proc. 

NIK do brze oce ni ła wy po sa że nie szkół i ośrod ków

w po mo ce na uko wo -dy dak tycz ne, ale stwier dzi ła nie -

od po wied ni stan tech nicz ny obiek tów bu dow la nych we

wszyst kich pię ciu skon tro lo wa nych jed nost kach szko -

le nio wych Po li cji. W jed nej na ru sze nie usta wy Pra wo

za mó wień pu blicz nych.

Szko ły Po li cji w Słup sku, w Ka to wi cach i w Pi le do -

sta ły od NIK oce nę po zy tyw ną (4 w ska li 4-stop nio wej),

CSP w Le gio no wie i Ko men da Głów na Po li cji – po zy -

tyw ną z uchy bie nia mi (3), a WSPol. w Szczyt nie – po -

zy tyw ną z nie pra wi dło wo ścia mi (2). Tak też zo sta ło

oce nio ne MSW, któ re, zgod nie z za le ce nia mi NIK, nie -

zwłocz nie po win no ure gu lo wać stan praw ny strzel nic

ćwi czeb nych (od 12 lat nie wy da no sto sow ne go roz po -

rzą dze nia).

W ra mach re ali za cji wnio sków po kon trol nych ko men -

dant głów ny po li cji zo bo wią zał kie row ni ków jed no stek

szko le nio wych Po li cji do in for mo wa nia o przy czy nach

nie peł ne go wy ko rzy sta nia ba zy kwa te run ko wej i nie wy -

ko rzy sta nych miej scach na kur sach spe cja li stycz nych

oraz do ana li zo wa nia stop nia wy ko rzy sta nia ka dry

i obiek tów dy dak tycz nych w ce lu zop ty ma li zo wa nia

stop nia wy ko rzy sta nia bazy kwa te run ko wej i po ten cja -

łu dy dak tycz ne go; pod jął też dzia ła nia w ce lu wzmoc -

nie nia nad zo ru nad pro ce sem na bo ru na kur sy

spe cja li stycz ne.

Oba opu bli ko wa ne w tym ro ku ra por ty NIK do ty czą -

ce szko le nia adep tów i funk cjo na riu szy mia ły być

przed mio tem ob rad sej mo wej Ko mi sji Spraw We -

wnętrz nych za po wie dzia nych 26 wrze śnia, kie dy to wy -

da nie „Po li cji 997” by ło już w dru ku. Do te ma tu

wró ci my.

IF
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Jak się szkolimy cd.
W raporcie opublikowanym we wrześniu br. Najwyższa Izba
Kontroli oceniła działanie systemu kształcenia w szkołach
i ośrodkach szkoleniowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej
i Straży Granicznej. 

Średni koszt kształcenia w szkołach Policji*
(w tysiącach zł)

źródło: NIK

Zmniejszenie średniego kosztu kształcenia w I kwartale 2012 r. wynikało z dużego
zwiększenia liczby słuchaczy

Szczytno        Legionowo         Katowice                Piła                  Słupsk
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*Wyliczenia własne NIK uwzględniające sumę kosztów utrzymania, szkolenia i kształcenia

oraz pozostałych kosztów (w tym infrastruktury) podzieloną przez liczbę szkolących się osób

w przeliczeniu na stan średnioroczny. Średnia liczba słuchaczy przypadająca na 1 dzień w roku

ustalona jest wg wzoru:

liczba uczestników x długość szkolenia w dniach

365 dni
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XXI wiek to m.in. moda na zdrowy
tryb życia. Powszechne stają się
bieganie i ćwiczenie na siłowniach.
O swoją sprawność fizyczną dbają
wszyscy – bez względu na wiek,
płeć, stan konta czy wykonywany
zawód. Dla większości to
przyjemność i pasja, dla
policjantów także obowiązek. Jak
się z tego obowiązku
wywiązują? I jakie mają do tego
warunki?

W prze pi sach pra wa po li cyj ne go 

ist nie ją re gu la cje praw ne, które 

na kła da ją na funk cjo na riu szy

obo wią zek dba nia o spraw ność fi zycz ną.

Znaj du ją się one w usta wie z 6 kwiet nia

1990 r. o Po li cji oraz w za łącz ni ku do Za -

rzą dze nia nr 805 Ko men dan ta Głów ne go

Po li cji z 31 grud nia 2003 r. w spra wie „Za -

sad ety ki za wo do wej po li cjan ta” (Dz.Urz.

KGP z 2004 r. nr 1, poz. 3). Prze pi sy usta -

wy mó wią, że po li cjant jest obo wią za ny

utrzy my wać spraw ność fi zycz ną za pew -

nia ją cą wy ko ny wa nie przez nie go za dań

służ bo wych. Na to miast za sa dy ety ki

wska zu ją, że po li cjant po wi nien stale do -

sko na lić i uzu peł niać swo ją wie dzę oraz

umie jęt no ści za wo do we, a tak że dbać

o spraw ność fi zycz ną. 

CZY ĆWI CZĄ? 
Po li cjan ci mu szą do brze strze lać, znać tech -

ni ki in ter wen cji, umie jęt nie sto so wać pra wo,

a tak że być spraw ni fi zycz nie. Po li cja jest tak

spraw na, jak spraw ni są lu dzie w niej słu żą cy.

To od ich for my za le ży czę sto sku tecz ność

in ter wen cji. 

– Gdy prze stęp ca ucie ka, funk cjo na riusz

po wi nien mieć kon dy cję, że by móc go do go -

nić i za trzy mać. Po li cjan ci w służ bie czę sto 

są na ra że ni na bez po śred nią kon fron ta cję

z prze stęp ca mi, dla te go kwe stia ich spraw no -

ści fi zycz nej jest tak istot na – mó wi nad kom.

Grze gorz Wasz czyk z Sek cji Wy szko le nia

Strze lec kie go i Kul tu ry Fi zycz nej Ga bi ne tu

Komendanta Głównego Policji. 

Teo re tycz nie każ dy po li cjant, że by za cho -

wać spraw ność w służ bie, po wi nien ćwi czyć

kil ka ra zy w mie sią cu. W prak ty ce by wa

z tym róż nie. Po li cjan ci są za an ga żo wa ni

w swo ją pra cę przez wie le go dzin. W jej trak -

cie nie za wsze jest czas na dba nie o spraw -

ność fi zycz ną. Pra wie wszy scy, z któ ry mi

roz ma wia łem, twier dzą, że ćwi czą, ale po

służ bie. 

– Trud no dbać o kon dy cję fi zycz ną w go -

dzi nach służ by, bo czę sto bra ku je na to cza -

su, ale ro bię to po niej. Jeż dżę na nar tach, ro -

we rze i pły wam – mó wi sierż. sztab. Woj -

ciech Ja ku biec z Sa mo dziel ne go Pod od dzia łu

Pre wen cji Po li cji w Biel sku -Bia łej. Zi mą peł -

ni służ bę w pa tro lach nar ciar skich. La tem

słu ży na akwe nach. 

Po li cjant służ by kry mi nal nej asp. Krzysz -

tof Żo łą dek, za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu

Kry mi nal ne go KPP w Otwoc ku, po twier dza,

że w cza sie służ by nie ma cza su na dba nie

o tę ży znę fi zycz ną. – W cza sie wol nym jeż -

dżę na ro we rze i gram w siat ków kę z po li -

cjan ta mi z jed nost ki – opo wia da. 

Ak tyw ny tryb ży cia pro wa dzą też po li cjan -

ci ze szkół po li cyj nych i pra só wek. 

– Dbam o for mę fi zycz ną i sta ram się ro -

bić to sys te ma tycz nie – de kla ru je pod kom.

Ali na Maj chrzak, wy kła dow ca Szko ły Po li cji

w Słup sku. Mó wi, że cho dzi dwa ra zy w ty go -

dniu na ćwi cze nia ae ro bo we, a raz w ty go -

dniu, jak po go da po zwa la, jeź dzi na ro we rze

i rol kach.

– Sta ram się po świę cać na tre nin gi kil ka

go dzin w ty go dniu. Gdy jest cie pło, bie gam

i jeż dżę na ro we rze. Zi mą ko rzy stam z obiek -

tów spor to wych Od dzia łu Pre wen cji Po li cji

w Ło dzi – mó wi kom. Adam Ko la sa z Ze spo -

łu Pra so we go KWP w Ło dzi. Je go ko le ga

z prasówki st. asp. Ra do sław Gwis do da je, że

war to być ak tyw nym fi zycz nie. – Chęt nie

jeż dżę na ro we rze i re gu lar nie pły wam

– stwier dza. 
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Kondycja to obowiązek

Wychowanie fizyczne na kursie oficerskim w WSPol.
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W Po li cji naj wię cej cza su na do sko na le nie

spraw no ści fi zycz nej prze zna cza ją an ty ter ro -

ry ści. 

– My mu si my dbać o spraw ność fi zycz ną.

Ma my za ję cia z wy cho wa nia fi zycz ne go 3, 4

ra zy w ty go dniu. Tre nu je my wal kę wręcz,

ćwi czy my na si łow ni, a tak że pły wa my i bie -

ga my – mó wi asp. sztab. Ja nusz Fa ron 

z Sa mo dziel ne go Pod od dzia łu An ty ter ro ry -

stycz ne go Po li cji KWP w Kra ko wie. Jak więk -

szość dba o for mę tak że po za koń cze niu

służ by. – La tem jeż dżę na ro we rze, a zi mą

na nar tach. Du żo bie gam. Star tu ję w pół ma -

ra to nach i ma ra to nach – pre cy zu je. 

GDZIE TRE NU JĄ? 
Po li cjan ci, jak de kla ru ją, chęt nie ćwi czą, ale

po pierw sze, mu szą mieć na to czas, a po dru -

gie, od po wied nie wa run ki do tre nin gu.

– Każ dy po li cjant po wi nien mieć za pew -

nio ne wa run ki do utrzy my wa nia spraw no ści

fi zycz nej – stwier dza nad kom. Ro bert Ma rek

z Sek cji Wy szko le nia Strze lec kie go i Kul tu ry

Fi zycz nej z Ko men dy Głów nej Po li cji. – Mam

na my śli obiek ty i sprzęt spor to wy. Jest z tym

co raz le piej, ale nie w każ dej jed no st ce in fra -

struk tu ra spor to wa speł nia ocze ki wa nia po -

li cjan tów. W ko men dach i ko mi sa ria tach

w więk szo ści sa le do ćwi czeń są nie wiel kie.

Naj czę ściej są za adap to wa ne z po miesz czeń

prze zna czo nych do in nych ce lów. Jed nak nie

wszę dzie ta kie po miesz cze nie moż na wy go -

spo da ro wać. Zwłasz cza w sta rych bu dyn kach

jed no stek te re no wych. Wte dy trze ba wy naj -

mo wać sa le gim na stycz ne np. od ośrod ków

spor tu i re kre acji, a cza sa mi szkół. 

– Z na szych in for ma cji wy ni ka, że ko men -

dan ci do strze ga ją po trze bę or ga ni zo wa nia ta -

kich miejsc, gdzie po li cjan ci mo gli by ćwi czyć.

W no wo po wsta ją cych bu dyn kach ko mend ta -

kie sa le tre nin go we są za zwy czaj bu do wa ne

od ra zu, w in nych są or ga ni zo wa ne pod czas

re mon tów – twier dzi nad kom. Wasz czyk.

Bu dy nek Ko men dy Po wia to wej Po li cji

w Sierp cu po cho dzi z lat 30. XX wie ku i nie

ma w nim sa li do za jęć spor to wo -re kre acyj -

nych. Po li cjan ci ko rzy sta ją z obiek tów po za -

po li cyj nych. 
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Przy kład idzie 
z gó ry
O to, jak dbają o swoją kondycję
fizyczną, zapytaliśmy losowo
wybranych przedstawicieli kadry
kierowniczej Policji: 

Nad insp. Krzysz tof Ga jew ski, pierw -

szy za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji: 

marsz – co dzien nie 2 ra zy po 2 km, rower

– 1, 2 ra zy w ty go dniu po oko ło 40 km; ka -

ja ki – od bli sko 20 lat każ de go lata 10-dnio -

wy spływ ka ja ko wy. 

Insp. Mi chał Do ma radz ki, ko men dant

wo je wódz ki Po li cji w Lu bli nie: 

bie ga nie 3, 4 ra zy w ty go dniu po 10–12 km.

Insp. Ce za ry Po pław ski, ko men dant wo -

je wódz ki Po li cji w Radomiu:

ro wer – jak po zwa la au ra, mi ni mum 25 km; 

pił ka noż na – raz w ty go dniu 2x45 min; nar ty

– zjazd; si łow nia – 2, 3 ra zy w ty go dniu, je śli

po go da nie po zwa la na ro wer i pił kę. 

Insp. Da riusz Ba na cho wicz, ko men dant

wo je wódz ki Po li cji w Ło dzi, w la tach 80. re pre -

zen tant Pol ski w ju do:

ta niec to wa rzy ski – 2 ra zy w ty go dniu po 1,5

go dzi ny.

Nad insp. Ma riusz Dą bek, ko men dant

wo je wódz ki Po li cji w Kra ko wie, do 35. ro ku ży -

cia pił karz niż szych klas roz gryw ko wych:

ro wer – 3, 4 ra zy w ty go dniu po 30–40 km, tak -

że sta cjo nar ny w do mu; pił ka noż na – po wrót

na bo isko pla no wa ny na wio snę 2014 r., po wy -

le cze niu ura zu ko la na, ba sen – raz w ty go -

dniu, 15–20 dłu go ści ba se nu; nar ty – zjazd,

je śli służ ba po zwa la, w każ dy zi mo wy week -

end.

Nad insp. Krzysz tof Ja rosz, ko men dant

wo je wódz ki Po li cji w Ka to wi cach:

bie ga nie – 3 ra zy w ty go dniu po 5,5 km.

Insp. Ra fał Bat kow ski, ko men dant wo je -

wódz ki Po li cji w Po zna niu:

bie ga nie – 3 ra zy w ty go dniu po 6 km; si łow nia

– co naj mniej go dzi na po każ dym bie ga niu.

ze brał KK

Au tor tej son dy, nad kom. Klau diusz Krycz ka, raz
w ty go dniu gra w pił kę noż ną, a od po cząt ku wio -
sny do zi my jeździ do pra cy ro we rem. La tem
w każ dy week end prze jeż dża oko ło 120 ki lo me -
trów. Po nad 2200 km za re je stro wa ła apli ka cja,
któ ra od 30 czerw ca mie rzy ki lo me try prze je cha -
ne przez nie go na rzecz ak cji cha ry ta tyw nej (stan
na 24 wrze śnia).

Dostęp do obiektów sportowych własnych, udostępnianych Policji odpłatnie 
i nieodpłatnie w poszczególnych garnizonach w 2012 r.

źródło: Gabinet Komendanta Głównego Policji

t
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– Ma my do dys po zy cji ha le spor to we, któ re są udo stęp nio ne

przez lo kal ne wła dze na za sa dzie do brej współ pra cy – mó wi mł.

insp. Krzysz tof Wit kow ski, I za stęp ca ko men dan ta po wia to we go

Po li cji w Sierp cu. – Nie daw no za pa dła de cy zja o bu do wie no wej

sie dzi by ko men dy, w któ rej pla nu je my po wsta nie po miesz cze nia

do ćwi czeń fi zycz nych. 

Są też ta kie jed nost ki, gdzie si łow nie przy po mi na ją te z pro fe -

sjo nal nych klu bów fit ness. Ta ka no wo cze sna sa la tre nin go wa

do ćwi czeń si ło wych po wsta ła w bu dyn ku Ko mi sa ria tu Po li cji

w Gdy ni Re dło wie. 

– Ko rzy sta ją z niej chęt nie po li cjan ci i pra cow ni cy z na sze go ko -

mi sa ria tu i in nych jed no stek – mó wi pod insp. Ma ciej Kramp, za -

stęp ca ko men dan ta Ko mi sa ria tu Po li cji w Gdy ni Re dło wie. 

No wo cze sną ba zę spor to wą ma ją też po li cjan ci z Ło dzi. Na te -

re nie OPP znaj du je się du ży obiekt, zmo der ni zo wa ny w 2010 

ro ku, w któ re go skład wcho dzą: sa la spor to wa, sa la ju do, si łow nia,

a na wet sau na z ja cuz zi. Ćwi czą cy ma ją do dys po zy cji przy rzą dy

do ćwi czeń si ło wych i ae ro bo wych. 

– W mie sią cu ćwi czy tam oko ło 3000 osób, z cze go oko ło 1500

osób w ra mach obo wiąz ko wych za jęć – oce nia kom. Ma rek Włu -

dar czyk, po moc nik do wód cy w Ze spo le Szko le nia OPP w Ło dzi. 

Naj czę ściej z obiek tu ko rzy sta ją funk cjo na riu sze OPP i SPAP.

Po li cjan ci z Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Ło dzi ma ją go dzi nę

obo wiąz ko wych za jęć raz w ty go dniu na pod sta wie pla nu i pro -

gra mu za jęć opra co wa ne go przez ko men dan ta wo je wódz kie go 

Po li cji w Ło dzi. 

CZY SĄ SPRAW NI?
– Po pierw sze, trze ba dą żyć do te go, aby każ dy po li cjant miał 

do stęp w swo jej jed no st ce do no wo cze snej sali gim na stycz-

nej. Po dru gie, aby miał czas z niej ko rzy stać – mó wi je den z po -

li cjan tów. 

Po win no to być w in te re sie nie tyl ko funk cjo na riu szy, ale

przede wszyst kim ka dry kie row ni czej każ de go szcze bla, bo spraw -

ni po li cjan ci gwa ran tu ją spraw ne dzia ła nie Po li cji.

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

Policjant ma obowiązek raz do roku podejść do testu
sprawności fizycznej. Tak mówią przepisy prawa.
Okazuje się, że nie wszyscy funkcjonariusze się z niego
wywiązują. Powody są różne. Główną przyczyną są
lekarskie zwolnienia z udziału w testach. 

P rze pro wa dze nie spraw dzia nu w jed nost kach or ga ni za cyj nych

Po li cji jest ure gu lo wa ne przez Za rzą dze nie nr 418 Ko men dan -

ta Głów ne go Po li cji z 15 kwiet nia 2011 r. w spra wie za kre su

oraz szcze gó ło wych wa run ków, try bu prze pro wa dza nia oraz za sad

oce nia nia spraw no ści fi zycz nej po li cjan tów (Dz.Urz. KGP nr 3,

poz. 17). 

PRÓ BY SPRAW NO ŚCIO WE
Każ dy z kan dy da tów do Po li cji ma obo wią zek przejść te sty spraw no -

ści fi zycz nej. 

– Je śli ocze ku je my od kan dy da tów do na szej for ma cji od po wied -

niej spraw no ści fi zycz nej, to tym bar dziej mu si my jej ocze ki wać

w cza sie służ by w Po li cji – mó wi nad kom. Grze gorz Wasz czyk z Sek -

cji Wy szko le nia Strze lec kie go i Kul tu ry Fi zycz nej Wy dzia łu Roz wo -

ju Za so bów Ludz kich Ga bi ne tu KGP. 

Je go zda niem te sty ma ją po ka zać po li cjan to wi po ziom spraw no ści

fi zycz nej. Ma ją dać od po wiedź na py ta nie, czy po li cjant speł nia wy -

ma ga nia spraw no ścio we in sty tu cji. Te, zda niem po li cyj nych in struk -

to rów, nie są wy gó ro wa ne. 

– Po szcze gól ne pró by spraw no ścio we są pro ste, a osią ga ne w nich

wy ni ki są oce nia ne w opar ciu o nor my do sto so wa ne do wie ku i płci

funk cjo na riu szy. Test po le ga na wy ko na niu w cią gu jed ne go dnia czte -

rech prób spraw no ścio wych – opo wia da nad kom. Ro bert Ma rek z Sek -

cji Wy szko le nia Strze lec kie go i Kul tu ry Fi zycz nej Ga bi ne tu KGP.

TYLKO SŁUŻBA Sprawność fizyczna policjantów POLICJA 997       październik 2013 r.16

W Po li cji za ję cia pro wa dzo ne w ce lu utrzy ma nia i pod no -
sze nia spraw no ści fi zycz nej od by wa ją się na pod sta wie
pla nu i pro gra mu za jęć. Re gu lu je to roz po rzą dze nie
MSWiA z 19 czerw ca 2007 r. w spra wie szcze gó ło wych
wa run ków od by wa nia szko leń za wo do wych oraz do sko -
na le nia za wo do we go w Po li cji (Dz.U. z 16 lip ca 2007 r.).
Plan i pro gram za jęć przy go to wu je kie row nik jed nost ki 
or ga ni za cyj nej Po li cji, a w Ko men dzie Głów nej Po li cji –
dy rek tor biu ra lub rów no rzęd nej ko mór ki or ga ni za cyj nej.
Pro gram okre śla w szcze gól no ści: cel przed się wzię cia,
jego formę oraz te mat, wa run ki i czas re ali za cji przed się -
wzię cia, a także licz bę uczest ni ków. 
Prze pi sy te go roz po rzą dze nia nie wska zu ją, że pro gram
za jęć mu si być re ali zo wa ny w wy mia rze co naj mniej 2 go -
dzin ty go dnio wo, jak by ło wcze śniej. Mi ni mal ną i mak sy -
mal ną ilość cza su na za ję cia utrzy mu ją ce i pod no szą ce
spraw ność fi zycz ną okre śla kie row nik jed nost ki or ga ni za -
cyj nej Po li cji. Mo że to być na przy kład go dzi na w ty go -
dniu, ale rów nie do brze trzy. 

Test sprawności fizycznej 

t
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Pierw sza po le ga na rzu cie pił ką le kar ską, któ ra dla ko biet waży 2 kg, a dla męż czyzn 3 kg.

Pod czas dru giej pró by wy ko nu je się przez 30 se kund skło ny tu ło wia w przód z le że nia ty łem.

Trze cia po le ga na bie gu ze zmia na mi kie run ków po tzw. ko per cie. Ostat nia próba to bieg

na dy stan sie 800 m dla po li cjan tek i 1000 m dla po li cjan tów. Test słu ży do oce ny si ły eks -

plo zyw nej, wy trzy ma ło ści, a także szyb ko ści i ko or dy na cji ru cho wej.

NIE ZA LI CZE NIE TE STU
Je że li ktoś re gu lar nie tre nu je, test za li czy bez pro ble mu. 

– Są po li cjan ci, któ rzy do sta ją ze spraw dzia nu piąt ki i szóst ki, ale więk szość otrzy mu je

z nie go trój ki i czwór ki. Zda rza ją się oczy wi ście przy pad ki, gdy funk cjo na riusz do sta je dwój -

kę. Je dyn ki sta no wią w ska li kra ju mar gi nes – mó wi nad kom. Ro bert Ma rek. 

– Je że li ktoś nie dba o swo ją for mę fi zycz ną, to te stu nie za li czy. W skraj nym przy pad ku

mo że na wet pod czas spraw dzia nu ulec kon tu zji. Dla te go trze ba cho ciaż trosz kę ćwi czyć, 

że by go zdać, a przy tym zmi ni ma li zo wać ry zy ko do zna nia ura zu pod czas spraw dzia nu – uwa -

ża nad kom. Grze gorz Wasz czyk. 

W 2012 r. nie za li czy ło te stu 144 po li cjan tów. 

– Nie dzia ła to na ko rzyść funk cjo na riu sza. Nie prze kre śla jed nak je go przy dat no ści

do służ by, bo mo że on da lej re ali zo wać się na sta no wi sku pra cy, je śli wy ma ga ono przede

wszyst kim spe cja li stycz nej wie dzy, a nie spraw no ści fi zycz nej – twier dzi nad kom. Ro bert

Ma rek. 

Eg za mi na to rzy uwa ża ją, że test nie po wi nien mieć cha rak te ru re pre syj ne go, a oso ba, któ -

ra go nie za li czy, po win na mieć za pew nio ny przez prze ło żo nych lep szy do stęp do za jęć pod -

no szą cych spraw ność fi zycz ną. Jed no cze śnie po li cjan ci, któ rzy osią ga ją z te stu bar dzo do bre

wy ni ki, nie po win ni ocze ki wać wy róż nień fi nan so wych, gdyż spraw ność fi zycz na po li cjan -

tów wpi su je się w cha rak ter peł nio nej służ by.

październik 2013 r.       POLICJA 997 Sprawność fizyczna policjantów  TYLKO SŁUŻBA 17

Śred nia:
dostateczny 
O sprawności fizycznej policjantów
mówią instruktorzy z Zakładu
Podstaw Bezpieczeństwa Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie.

Sierż. sztab. Oskar Kra ta:
– Ze spraw no ścią po li cjan tów by wa róż -

nie. Oce niam ją na 3. Cza sem po li cjan ci

z kur sów pod sta wo wych ma ją gor szą spraw -

ność od tych z kur sów ofi cer skich. To jest

prze ra ża ją ce, bo róż ni ca wie ku mię dzy 

ni mi wy no si nie kie dy 15 lat. Ta ka sy tu acja

wy ni ka m.in. z tego, że na sta ła epo ka gier

kom pu te ro wych. Mło dzi lu dzie, gra jąc na

kon so lach, naj bar dziej wy tre no wa ne ma ją

kciu ki. Po li cjan tom, chcą cym ćwi czyć, po -

le cam ćwi cze nia car dio, czy li bie ga nie, jaz -

dę na ro we rze, a tak że pły wa nie. Mo gą one

po pra wić m.in. układ krą że nia i wy dol ność

tle no wą or ga ni zmu. Jed no cze śnie są to for -

my ak tyw no ści fi zycz nej ma ło ura zo we.

Kom. Mi chał Dy mer ski:
– Na spraw ność fi zycz ną po li cjan tów

wpływ ma wiek, ale też jed nost ka, w któ rej

po li cjant peł ni służ bę. Wi dać, że nie któ rzy

ćwi czą re gu lar nie, a in ni nie. Je że li ktoś nie

ćwi czy, a chciał by, to na le ża ło by za cząć

od tre nin gów o ma łej in ten syw no ści, że by

nie spo wo do wać kon tu zji lub prze tre no wa -

nia. Pa mię taj my też, aby stop nio wo pod no -

sić in ten syw ność i czas tre nin gu. Co

naj waż niej sze, wy bierz my ro dzaj ak tyw no -

ści fi zycz nej, któ ry spra wi nam przy jem -

ność, bo wte dy chęt niej bę dzie my ćwi czyć.

Je że li ktoś nie lu bi bie gać, niech wy bie rze

na przy kład gry ze spo ło we. 

Kom. Ja cek Szew czak:
– Spraw ność pol skie go po li cjan ta oce -

niam na 4. Są ta cy, któ rzy do sta ją 5, ale by -

wa ją też słab si. Lu dzie cza sa mi nie po tra fią

zro bić prze wro tu w przód, ale się nie dzi -

wię, bo po li cjan tom czę sto bra ku je cza su

na ćwi cze nie. Naj go rzej jest z ty mi, któ rzy

Naj wię cej prze cięt nia ków

Z testu zwolniony jest 
policjant, który:

1) przekroczył wiek:
a) kobiety – 45 lat,
b) mężczyźni – 50 lat,
2) w roku przeprowadzania testu:
a) jest przeniesiony do dyspozycji

przełożonego właściwego
w sprawach osobowych,

b) jest zwolniony z obowiązku
wykonywania zadań służbowych
na zasadach określonych
w przepisach o związkach
zawodowych,

c) jest oddelegowany do pełnienia
zadań służbowych poza Policją,

d) ukończył szkolenie zawodowe
podstawowe lub kurs
specjalistyczny z zakresu taktyki
i technik interwencji,

e) jest oddelegowany do pełnienia
służby poza granicami państwa
w celu realizacji zadań
w kontyngencie policyjnym.

t
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NIE OBEC NOŚĆ NA TE STACH
W 2012 r. od no to wa no istot ny wzrost fre -

kwen cji na te ście spraw no ści fi zycz nej za -

rów no w Ko men dzie Głów nej Po li cji,

Cen tral nym La bo ra to rium Kry mi na li stycz -

nym Po li cji, jak rów nież w szko łach po li cyj -

nych i w Wyż szej Szko le Po li cji w Szczyt nie

(z 79,2% do 84%). W gar ni zo nach fre kwen -

cja mi ni mal nie spa dła (z 80,5% do 79,2%). 

– Każ dy przy pa dek nie obec no ści mu si być

in dy wi du al nie roz pa trzo ny przez prze ło żo -

ne go po li cjan ta. Trze ba roz strzy gnąć, czy

nie obec ność jest uza sad nio na – mó wi nad -

kom. Robert Ma rek. – Głów ną przy czy nę

nie przy stą pie nia do te stu spraw no ści fi zycz -

nej sta no wią le kar skie zwol nie nia z te stów

spraw no ścio wych. 

Gdy po li cjant nie po dej dzie do te stu i nie

uza sad ni nie obec no ści, to je go prze ło żo ny

mo że pod jąć dzia ła nia dys cy pli nu ją ce. Nie -

uspra wie dli wio ne nie przy stą pie nie do spraw -

dzia nu jest trak to wa ne jak nie wy ko na nie po -

le ce nia. 

Zda niem in struk to rów po win no się dą żyć

do te go, aby w te stach spraw no ści fi zycz nej

uczest ni czy ło jak naj wię cej funk cjo na riu szy,

bo da je to moż li wość mo ni to ro wa nia for my

fi zycz nej ca łej for ma cji po li cyj nej. Ja ki z ana -

li zy wy ni ków te stu wy ła nia się ob raz spraw -

no ści po li cjan ta? 

– Jest ona wy star cza ją ca na po trzeby służ -

by, ale nie jest nad zwy czaj na. Są bar dzo

spraw ni po li cjan ci, ale są też słab si. Sta ty -

stycz nie naj więk szą gru pę sta no wią po li cjan -

ci otrzy mu ją cy z te stu oce nę po praw ną

– pod su mo wu je je den z po li cjan tów zaj mu ją -

cych się wy cho wa niem fi zycz nym w Po li cji.

AR TUR KO WAL CZYK
zdj. An drzej Mi tu ra
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pra cu ją za biur ka mi. Zda rza się, że ma ją

nad wa gę. Kil ka lat te mu po li cjan ci na kur -

sach pod sta wo wych by li spraw niej si. Przy -

szła era kom pu te rów i wi dać, że lu dzie

ćwi czą mniej niż kie dyś. Ostat nio na za ję -

ciach bok so wa łem z po li cjan tem, któ ry wa -

żył 146 kg, czy li wię cej ode mnie o 58 kg.

Chłop wiel ki, a do stał ło mot. 

Kom. Grze gorz Tom czak: 
– Du żo za le ży od jed nost ki, w któ rej

funk cjo na riu sze słu żą. Dla przy kła du, an -

ty ter ro ry ści są wy spor to wa ni, go rzej jest

z po li cjan ta mi zza biu rek, u któ rych wi dać

bra ki w ogól nej spraw no ści. Oczy wi ście nie

moż na uogól niać. Po li cjan tom chcą cym

pod no sić spraw ność fi zycz ną po le cił bym

bie ga nie. Do tre nin gów wy star czą bu ty

i dre sy. Na po cząt ku moż na bie gać trzy -

dzie ści mi nut trzy ra zy w ty go dniu. Po-

li cjan tom z pio nów kry mi nal nych, ope ra-

cyj nych lub pa tro lo wo -in ter wen cyj nych

po le cam tre nin gi spor tów wal ki, bo pod no -

szą spraw ność fi zycz ną, a umie jęt ność 

sa mo obro ny mo że się przy dać pod czas

służ by. 

Kom. Ra do sław Ma ciuk:
– W mo jej oce nie spraw ność fi zycz na po -

li cjan tów wy pa da na 3. Są lu dzie dba ją cy

o nią, ale są też ta cy, któ rzy do wy cho wa -

nia fi zycz ne go nie przy kła da ją du żej wa gi,

bo ma ją du żo obo wiąz ków służ bo wych i ro -

dzin nych. Wiem z roz mów z po li cjan ta mi,

że chęt nie tre no wa li by, ale bra ku je im cza -

su. Co zro bić, że by pod nieść spraw ność fi -

zycz ną? W pierw szej ko lej no ści trze ba

uło żyć plan tre nin go wy, a na stęp nie wy go -

spo da ro wać czas na re gu lar ne ćwi cze nia.

Po li cjan tom po le cam sztu ki i spor ty wal ki. 

Mł. asp. Mar cin No wak: 
– Na kurs ofi cer ski tra fia ją m.in. po li -

cjan ci z jed no stek spe cja li stycz nych, ta -

kich jak BOA i SPAP. Ich spraw ność jest

bar dzo wy so ka. Są też po li cjan ci z in nych

pio nów, któ rym spe cy fi ka służ by nie po -

zwa la na czę ste pod no sze nie spraw no ści fi -

zycz nej, ale są wśród nich wy jąt ki. Nie raz

wi dać go łym okiem, że po li cjant jest wy -

spor to wa ny. Py tam, czy jest z pod od dzia łu

an ty ter ro ry stycz ne go, i sły szę, że jest np.

z ko men dy po wia to wej z wy dzia łu kry mi -

nal ne go lub z pre wen cji. Wi dzę, że co raz

wię cej po li cjan tów za czy na bie gać i ćwi -

czyć na si łow niach. Je śli miał bym oce nić

spraw ność fi zycz ną po li cjan tów, po sta wił -

bym 3.

ze brał ArtK.

W Policji dobra sprawność to podstawa  

WSPol. Zajęcia prowadzi kom. Michał Dymerski

t
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A to za spra wą post. Ka zi mie rza Opał ka z IX KPP

w Ło dzi, któ ry ze wzro stem 208 cm i wa gą po -

nad 120 kg wzbu dzał wów czas – jak sa dzę – uza -

sad nio ny re spekt w łódz kim świat ku prze stęp czym.

Szko da, że re sor to wy ty go dnik „Na Po ste run ku” nie po -

świę cił mu nie co wię cej miej sca na swych ła mach, bo

prze cież ta cy po li cyj ni gla dia to rzy nie ro dzą się na

ka mie niu i – chcąc nie chcąc – zwra ca ją po wszech ną

uwa gę oto cze nia. Przy oka zji też pro mu jąc swo ją mun -

du ro wą for ma cję. 

DE FI CYT STRONG MA NÓW 
Nie wie my, jak po to czy ły się lo sy naj wyż sze go po ste -

run ko we go. Jedno jest pew ne – pro ble mów z przy ję -

ciem do po li cji Ka zi mierz Opał ka nie miał żad nych,

gdyż kan dy da tów do służ by o ta kim wzro ście i ta kiej

kon dy cji fi zycz nej trze ba by ło wów czas ze świe cą szu -

kać w na szym na ro dzie. Po li cyj ny kor pus okre su mię -

dzy woj nia ge ne ral nie nie się gał zbyt wy so ko – 169 cm

wzro stu i do bre zdro wie, to były jed ne z naj waż niej -

szych wy mo gów, któ re mu siał speł niać kan dy dat

na mun du ro we go. Po za tym nie mógł być ka ra ny są dow -

nie, mu siał mieć oby wa tel stwo pol skie, być w peł ni

władz umy sło wych i mie ścić się w prze dzia le wie ko -

wym 23–45 lat. 

W wo je wódz twach cen tral nych nie by ło więk szych

pro ble mów ze zna le zie niem od po wied nich kan dy da tów

do PP. Znacz nie go rzej by ło na Kre sach. Tam – jak pi sa -

ła w 1924 r. „Ga ze ta Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej”

– w dzie dzi nie re kru ta cji niż szych funk cjo na riu szy trud no -
ści by ły bar dzo du że. Lud ność miej sco wa, prze waż nie nie -
po lska, sto ją ca na ni skim po zio mie umy sło wym
i kul tu ral nym, o kiep skiej kon dy cji fi zycz nej, mi mo wie lo -
krot nych prób nie mo gła do star czyć do sta tecz nej ilo ści od po -

wied nich kan dy da tów. Ra dzo no więc so bie ogła sza niem

ak cji wer bun ko wych w in nych re jo nach kra ju, przy my -

ka jąc czę sto oczy na fi zycz ne nie do sko na ło ści chęt nych

do służ by. Strong ma nów wśród nich, nie ste ty, nie by ło.

BROŃ JEST PO KU SĄ
W pierw szych la tach funk cjo no wa nia Po li cji Pań stwo wej

nie przy wią zy wa no jesz cze spe cjal nej wa gi do spor tu

i wy cho wa nia fi zycz ne go wśród funk cjo na riu szy. Dla kie -

row nic twa re sor tu spraw we wnętrz nych prio ry te to wym

za da niem by ło bo wiem wy szko le nie za wo do we kil ku -

dzie się cio ty sięcz nej po li cyj nej ar mii, a nie „za ba wa”

w sport. Ka dry by ły mło de, sil ne, prze po jo ne jesz cze ha -

sła mi nie pod le gło ścio wy mi. Brak do świad cze nia w służ -

bie czę sto nad ra bia no pa trio tycz nym en tu zja zmem. 

Szyb ko oka za ło się jed nak, że w sy tu acjach bez po -

śred nie go kon tak tu z prze stęp cą tę ży zna fi zycz na w po -

li cji jest wręcz nie odzow na. Że per swa zja, zna jo mość

pa ra gra fów, in struk cji czy za sad in wi gi la cji nie wy star -

cza ją, aby po skro mić zde ter mi no wa ne go kry mi na li stę.

Po czu cie si ły stwa rza ją pew ność sie bie, sta now czość
i przy tom ność umy słu. Czło wiek sła by z ko niecz no ści jest
lę kli wy i nie śmia ły, z ko niecz no ści uni ka nie bez pie czeń stwa
– pi sał w 1923 r. na ła mach „Ga ze ty Ad mi ni stra cji i Po -

li cji Pań stwo wej” Ta de usz Gar czyń ski, po stu lu jąc wpro -

wa dze nie do szkół po li cyj nych sys te ma tycz nych za jęć

WF z ele men ta mi – uży wa jąc dzi siej sze go na zew nic twa

– sztuk wal ki. W swo im ar ty ku le za ty tu ło wa nym „Sport

i po li cja” uza sad niał, że broń, w któ rą uzbro jo ny jest po -

li cjant, czę sto nie roz strzy ga spra wy, czę sto jest nie po trzeb -
ną po ku są. Nie raz noc ny pi jak ro bi awan tu rę. Strze lać
do nie go nie moż na, dać mu się po bić – wstyd, a opo no wać
trzeba (…). Wi dzia łem kil ka krot nie po ścig po li cjan ta
za chło pa ka mi ulicz ny mi. Chłop cy ucie ka li zręcz nie, a bieg
przed sta wi cie li bez pie czeń stwa był strasz nym. Prze chod nie
śmia li się mi mo cho dem ze zręcz no ści chłop ców i nie zgrab no -
ści po li cjan ta. Tak być nie po win no – pi sał obu rzo ny au tor,

naj praw do po dob niej re pre zen tant re sor to we go szkol nic -

twa. Je go sta no wi sko nie by ło od osob nio ne, po dzie la ło je

nie tyl ko śro do wi sko mun du ro wych, ale i opi nia pu blicz -

na, umie jęt nie in spi ro wa na przez po stę po wą pra sę.

W zdrowym ciele...

Ćwiczenia gimnastyczne
w policyjnym klubie
„Drwęca” w Nowym

Mieście nad Pilicą

Defilada policyjnych
sportowców

W roku 1935 policja brytyjska chwaliła się swoim najwyższym
na świecie „Bobbym”. Posterunkowy Clements mierzył 203 cm.
Kiedy w Polsce rozejrzano się po rodzimych posterunkach
i komisariatach, okazało się, że wcale nie jesteśmy gorsi
od Anglosasów. A nawet przewyższamy ich o całe… 5 cm. 

t
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ILU PO LI CJAN TÓW BOK SU JE?
Nie wy klu czo ne, że to wła śnie or gan re sor tu spraw we -

wnętrz nych, od po cząt ku opo wia da ją cy się za upo -

wszech nia niem kon dy cji fi zycz nej w po li cji, skło nił

kie row nic two KG PP do zor ga ni zo wa nia w maju 1923 r.

spor to we go kur su in struk tor skie go. Wzię ło w nim udział

po trzech funk cjo na riu szy z każ dej ko men dy wo je wódz -

kiej (okrę go wej), któ rzy po dwu mie sięcz nym szko le niu

po wró ci li do ma cie rzy stych jed no stek z za da niem

wskrze sze nia ży cia spor to we go w swo ich re jo nach. 

Ich pierw szym kro kiem w tym kie run ku by ła an kie ta

skie ro wa na do wszyst kich czyn nych za wo do wo funk cjo -

na riu szy (osob no dla ofi ce rów, przo dow ni ków i po ste run -

ko wych). Za wie ra ła py tania o to, ilu funk cjo na riu szy

po sia da umie jęt ność: 1) jaz dy na ro we rze, 2) pro wa dze nia
mo to cy kla lub sa mo cho du, 3) pły wa nia do wol nym spo so bem,
4) po praw ne go wio sło wa nia i pro wa dze nia łód ki pod ża giel,
5) jaz dy kon nej w za kre sie wy ma gań re zer wy kon ni cy (po tra fi
po praw nie sie dzieć i po wo do wać ko niem), 6) ilu po sia da zna -
jo mość szer mier ki na sza ble w takim stop niu, aby mo gli wy ko -
nać wal kę (as saut), 7) szer mier ki na ba gne ty w za kre sie
pie cho ty, 8) umie jęt ność bok so wa nia, 9) ilu zaj mo wa ło się in -
ny mi spor ta mi (wy mie nić jakimi).

Ter min nad sy ła nia od po wie dzi do KG PP wy zna czo no

na 31 paź dzier ni ka 1923 r. Prze ło żo nych in te re so wa ły

głów nie ze sta wie nia ogól ne (licz bo we). Na zwi ska tyl ko

wte dy, je śli po li cjant był czyn nym spor tow cem lub szcze -

gól nie wy róż niał się w ja kiejś kon ku ren cji.

Nie ste ty, mi mo usil nych po szu ki wań, nie uda ło mi się

do trzeć do wy ni ków tej an kie ty. Nie wy klu czo ne, że

świa do mie nie po da no ich do pu blicz nej wia do mo ści,

aby nie ujaw niać mi zer nej kon dy cji fi zycz nej po li cyj ne -

go kor pu su. Praw do po dob nie jed nak wy ni ki tej an kie ty,

do kład nie prze ana li zo wa ne przez kie row nic two re sor tu,

da ły po czą tek no we mu my śle niu o ro li spor tu i tę ży zny

fi zycz nej w sze re gach for ma cji. To nie przy pa dek bo -

wiem, że w pół ro ku póź niej, w przy go to wa nym przez

Ko men dę Głów ną PP no wym pro jek cie po li cyj ne go

szkol nic twa zna la zło się miej sce dla wy cho wa nia fi zycz -

ne go i za jęć spor to wych. Co praw da jesz cze skrom ne,

przy pi sa ne do woj sko wej musz try, ale urzę do wo za ak -

cep to wa ne.

Miał w tym nie ba ga tel ny udział ów cze sny ko men dant

głów ny PP Ma rian Bo rzęc ki, któ ry od po cząt ku swe go

urzę do wa nia (1 lip ca 1923 r.) włą czył się w nurt upo -

wszech nia nia ru chu spor to we go w po li cyj nych sze re gach.

KO MI SARZ PY TLA SIŃ SKI DA JE PRZY KŁAD
Zmia na sta no wi ska kie row nic twa po li cji w kwe stiach

pod no sze nia kon dy cji fi zycz nej po li cjan tów spo wo do -

wa ła nie zwy kle szyb ki roz wój ży cia spor to we go w PP.

Już w dru giej po ło wie 1924 r. za czę to two rzyć przy jed -

nost kach po li cji pro spor to we or ga ni za cje, zaj mu ją ce się

pod no sze niem ogól nej spraw no ści funk cjo na riu szy

przez sport ma so wy. 

Bły ska wicz nie po wsta wa ły Po li cyj ne Klu by Spor to we,

Ogni ska Spor to we PP oraz ko ła spor to we sto wa rzy sze -

nia „Ro dzi na Po li cyj na”. Po cząt ko wo two rzo no je wy -

łącz nie dla po li cjan tów, z cza sem coraz bar dziej

otwie ra ły się na ze wnątrz, zrze sza jąc ty sią ce za wod ni -

ków, dzia ła czy i człon ków.

Jed nym z ini cja to rów te go ru chu był Wła dy sław Py tla -

siń ski (1863–1933), świa to wej sła wy za pa śnik i atle ta.

Służ bo wo – ko mi sarz, za trud nio ny ja ko in struk tor wy -

szko le nia fi zycz ne go w Głów nej Szko le Po li cji w War sza -

wie. Spo łecz nie – dzia łacz spor to wy, sę dzia w wie lu

im pre zach or ga ni zo wa nych przez Po li cyj ne Klu by Spor -

to we, pre zes za ło żo ne go w 1922 r. Pol skie go To wa rzy -

stwa Atle tycz ne go, a tak że tre ner pol skiej dru ży ny

za pa śni czej na Igrzy ska Olim pĳ skie w Am ster da mie

w 1928 r. Był tak że za ło ży cie lem szko ły za pa śni czej i wal -

ki wręcz, zwa nej po tocz nie „Klu bem Py tla sa”, któ rą pro -

wa dził w po li cyj nym lo ka lu przy ul. Cie płej 13. Ma gia

je go na zwi ska spra wia ła, że „Klub Py tla sa” stał się miej -

scem spo tkań mi ło śni ków za pa sów z War sza wy i oko lic.

Pod ko niec lat 20. ubie głe go stu le cia w ca łym kra ju

dzia ła ło już 101 Po li cyj nych Klu bów Spor to wych (PKS),

któ re mia ły 272 sek cje i zrze sza ły 9891 człon ków. W na -

stęp nych la tach by ło ich jesz cze wię cej. Kon dy cja fi -

zycz na po li cyj ne go kor pu su znacząco wzro sła.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Po ste run ku”, ar chi wum KGP

Resortowa prasa
mocno promowała

wychowanie fizyczne
wśród policjantów

Posterunkowy
Kazimierz Opałka
z Łodzi. Najwyższy
polski policjant
roku 1935

t
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90 LAT TE MU

Październik 1923
1 X – Post. Wło dzi mierz Go le niec -

ki, funk cjo na riusz PP w Cza bro wi -

czach (pow. ol ku ski), zgi nął na

służ bie z rąk pi ja ne go sze re gow ca

puł ku lot ni cze go.

2 X – Roz ka zy ko men dan ta głów ne go PP w spra wach współ pra cy

z pra są (dot. bez płat ne go za miesz cza nia w ga ze tach in for ma cji z ko -

mend okrę go wych i po wia to wych PP) oraz in struk cji po stę po wa nia

po li cjan tów w przy pad ku ucie czek aresz tan tów z po cią gów.

4 X – Z kil ku dnio wą wi zy tą przy by ła do War sza wy de le ga cja wyż -

szych ofi ce rów po li cji fiń skiej z Esko Riek ki, dy rek to rem po li cji po -

li tycz nej w Hel sing for sie, na cze le.

6 X – Pod czas ob ła wy za zbie głym z wię zie nia ban dy tą zgi nął post.

Jó zef Gaw lik z Po ste run ku PP w Oj co wie (woj. kie lec kie).

9 X – We szła w ży cie usta wa o upo sa że niu funk cjo na riu szów pań -
stwo wych i woj ska (Dz.U. 1923 nr 116, poz. 924).

10 X – Ko mi sa riat Rzą du m.st. War sza wy wy dał roz po rzą dze nie

za bra nia ją ce pro sty tut kom krą że nia po uli cach Śród mie ścia. W in -

nych dziel ni cach – tyl ko w go dzi nach 21–24. 

13 X – W cy ta de li war szaw skiej wy bu chła pro chow nia. Zgi nę ło

kil ka dzie siąt osób.

22 X – Pod czas ob ła wy na ban dy tów we wsi Dre wi no zgi nął st.

post. Ro man Kęc ki z Po wia to wej Ko men dy PP we Wło dzi mie rzu na

Wo ły niu.

28 X – Kra dzież cen nych eks po na tów z Mu zeum Na ro do we go

w War sza wie. Dzię ki ener gicz ne mu śledz twu pod kie run kiem kom.

Sza brań skie go ze sto łecz ne go Urzę du Śled cze go już po dwóch

dniach skra dzio ne eks po na ty od zy ska no. 

29 X – Uka za ło się roz po rzą dze nie mi ni strów ro bót pu blicz nych

i spraw we wnętrz nych o zmia nie roz po rzą dze nia z 6 lip ca 1922 r.

o ru chu sa mo cho dów i in nych po jaz dów me cha nicz nych na dro gach

pu blicz nych (Dz.U. 1923 nr 112, poz. 904).

31 X – Wła dze wy da ły roz po rzą dze nie o są dach do raź nych. 

40 LAT TE MU
Październik 1973
3 X – In au gu ra cja no we go (dru -

gie go) ro ku aka de mic kie go w Aka -

de mii Spraw We wnętrz nych w War -

sza wie (zdj. poniżej). 

4 X – W sie dzi bie

Sto wa rzy sze nia Dzien -

ni ka rzy Pol skich od by -

ło się spo tka nie przed -

sta wi cie li kie row nic -

twa MSW z re dak to ra -

mi pra sy, ra dia i te le -

wi zji, zaj mu ją cy mi się

pro ble ma mi spo łecz -

no -praw ny mi. Ak tu al -

ne za da nia re sor tu SW

omó wił mi ni ster Sta ni sław Ko wal czyk.

7 X – XXIX rocz ni ca po wo ła nia or ga nów MO i SB. Roz kaz spe -

cjal ny mi ni stra SW Sta ni sła wa Ko wal czy ka.

7 X – Uchroń my od za po mnie nia – apel

Ko mi sji Hi sto rycz nej Ob cho dów XXX -le -

cia MO i SB o ak tyw ne włą cze nie się do

ak cji gro ma dze nia ma te ria łów i pa mią tek

zwią za nych z prze szło ścią or ga nów po rząd -

ku i bez pie czeń stwa.

10 X – Z oka zji mi li cyj ne go świę ta no -

mi na cje ge ne ral skie w Bel we de rze. 

30 X – Na Cmen ta -

rzu Ko mu nal nym na

Po wąz kach w War sza -

wie po cho wa no gen. bryg. Hen ry ka Słab czy ka

(na zdj. obok), pod se kre ta rza sta nu w MSW, by -

łe go ko men dan ta Cen trum Wy szko le nia MO

w Szczyt nie oraz ko men dan ta sto łecz ne go MO

(w la tach 1965–1969). Żył 48 lat.

20 LAT TE MU
Październik 1993
2–3 X – Po dwój ny mistrz: Sta -

ni sław Ja nek, dy żur ny z KRP

w Ko ścia nie (woj. lesz czyń skie),

za jął I miej sce w Mi strzo stwach

Pol ski Po li cjan tów w Strze la niu z Pi sto le tu Służ bo we go, roz gry wa nych

w Zie lo nej Gó rze. Zwy cię żył rów nież w od by wa ją cych się rów no le gle

mię dzy na ro do wych za wo dach strze lec kich.

4 X – W Kra ko wie otwar to pierw szą w kra ju Po ma tu ral ną Szko łę

De tek ty wów i Pra cow ni ków Ochro ny. Jej za ło że nia pro gra mo we

przy go to wał prof. Ta de usz Ha nau sek, dłu go let ni kie row nik Ka te dry

Kry mi na li sty ki UJ.

8 X – In au gu ra cja no we go ro ku aka de mic kie go w Wyż szej Szko le

Po li cji w Szczyt nie. 

11 X – W Mie cho wie, w cza sie peł nie nia służ -

by na tra sie nr 7, po trą co ny zo stał przez za trzy -

my wa ny do kon tro li po jazd asp. Mie czy sław

Mo ty ka (na zdj. obok) z miej sco wej KRP. W wy -

ni ku od nie sio nych ob ra żeń po li cjant zmarł.

Miał 40 lat. 

12 X – W CSP w Le gio no wie za koń czy ła się

trzy dnio wa kon fe ren cja po świę co na pro ble mom

bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym. Uczest ni czy li w niej przed sta -

wi cie le po li cji szwedz kiej.

14–15 X – Kry mi na li stycz ne i praw ne pro ble my współ cze snej

prze stęp czo ści – to te mat sym po zjum zor ga ni zo wa ne go przez In sty -

tut Kry mi na li sty ki WSPol. w Szczyt nie, pod pa tro na tem ko men dan -

ta głów ne go Po li cji.

26 X – Pre zy dent Lech Wa łę sa po wo łał no wy rząd w skła dzie za -

pro po no wa nym przez pre mie ra Wal de ma ra Paw la ka. Te kę mi ni stra

SW po now nie ob jął An drzej Mil cza now ski (praw nik, lat 54). Mi ni -

strem zdro wia i opie ki spo łecz nej zo stał prof. Ja cek Żo chow ski, 

52-let ni pro fe sor me dy cy ny, dłu go let ni dy rek tor Cen tral ne go Szpi -

ta la Kli nicz ne go MSW w War sza wie.

JERZY PACIORKOWSKI
zdj. ar chi wum

Mi ni ster resortu SW Sta ni sław Ko wal czyk
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O r ga ni za to rem 12. piel grzym ki do zie mi na siąk nię tej

krwią naj lep szych Po la ków by ła, po dob nie jak w la -

tach po przed nich, Ko men da Głów na Po li cji. Uczest -

ni czy li w niej m.in.: Mar cin Ja błoń ski – pod se kre tarz sta nu

w MSW, nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski – ko men dant głów -

ny Po li cji, oraz je go za stęp ca – nad insp. Woj ciech Ol bryś,

gen. bryg. Do mi nik Tracz – ko men dant głów ny Stra ży Gra -

nicz nej, gen. Ja cek Wło dar ski – dy rek tor ge ne ral ny Służ by

Wię zien nej.

NIE LUDZ KI SYS TEM
– Je ste śmy tu, po nie waż pa mię ta my o tej zbrod ni, to miej sce

pa mię ci na sze go na ro du – po wie dział w Mied no je wi ce mi ni -

ster Mar cin Ja błoń ski. – Zbrod nia ka tyń ska jest i po zo sta nie

cier niem w pa mię ci Po la ków. Jest i bę dzie bo le sną praw dą

wspól nej pol sko -ro syj skiej hi sto rii. To by ła zbrod nia nie ludz -

kie go sys te mu.

Na cmen ta rzu spo czy wa ją jeń cy wo jen ni, głów nie funk cjo -

na riu sze Po li cji Pań stwo wej i Po li cji Wo je wódz twa Ślą skie go,

ale tak że Stra ży Wię zien nej, Stra ży Gra nicz nej, Kor pu su

Ochro ny Po gra ni cza, Żan dar me rii Woj sko wej, wy mia ru spra -

wie dli wo ści II RP. Wzię ci do nie wo li po na pa ści ZSRR na Pol -

skę 17 wrze śnia 1939 r. osa dze ni zo sta li w obo zie spe cjal nym

NKWD w Ostasz ko wie. 5 mar ca 1940 r. wła dze so wiec kie

pod ję ły de cy zję o ich, jak rów nież więź niów Ko ziel ska i Sta -

ro biel ska, eks ter mi na cji. 

Li kwi da cję obo zu w Ostasz ko wie roz po czę to 4 kwiet nia

1940 r., za koń czo no w połowie ma ja 1940 ro ku. Lu dzi pę dzo -

no do sta cji ko le jo wej So ro ga, skąd wa go na mi to wa ro wy mi,

zw. sto ły pin ka mi, trans por to wa no do Ka li ni na, obec na na zwa

Twer. Na stęp nie ka ret ka mi wię zien ny mi prze wo żo no do sie -

dzi by Za rzą du Ob wo do we go NKWD, gdzie wtrąca no do pod -

ziem nych cel. Po za pad nię ciu zmro ku pro wa dzo no do

spe cjal nych po miesz czeń, gdzie raz jesz cze spraw dza no per -

so na lia, a na stęp nie do wy głu szo nej woj ło kiem ce li i za bi ja no

strza łem w po ty li cę. Gło wy okrę ca no płasz cza mi. Cia ła wy no -

szo no na ze wnątrz i ła do wa no na sa mo cho dy cię ża ro we, po

czym wy wo żo no do la su nad rze ką Twer cą, ko ło wsi Mied no -

je. Tam wrzu ca no do wcze śniej przy go to wa nych, 4-me tro wej

głę bo ko ści, do łów – każdy mógł po mie ścić 250–300 za mor -

do wa nych. Do łów ta kich w Mied no je jest 25, po grze ba no

w nich po nad 6300 jeń ców.

Przez po nad 50 lat miej sce ukry cia zwłok było pil nie strze -

żo ną ta jem ni cą. Prze łom na stą pił wraz z upad kiem ko mu ni -

zmu. Pierw sze czyn no ści eks hu ma cyj ne z 1991 r. do pro-

wa dzi ły do od na le zie nia zbio ro wych mo gił ze szcząt ka mi za -

mor do wa nych jeń ców. Do pie ro jed nak prze pro wa dzo ne

w latach 1994–1995 przez spe cja li stów Rady Ochro ny

Pamięci Walk i Mę czeń stwa ba da nia po mia ro we, son da że

i pra ce eks hu ma cyj ne po zwo li ły na od kry cie i pre cy zyj ne

zlo ka li zo wa nie ma so wych gro bów.

Wio sną 1999 r., w ra mach uzgod nień pol sko -ro syj skich

z 25 mar ca 1995 r., roz po czę to bu do wę Pol skie go Cmen ta -

rza Wo jen ne go w Mied no je, a 2 wrze śnia 2000 r. na stą pi ło

jego otwar cie.

SÓL DLA ZIE MI I ŚWIA TŁO DLA ŚWIA TA
W trak cie mszy świę tej za du sze po mor do wa nych (obok

pol skiej de le ga cji uczest ni czy li rów nież przed sta wi cie le

władz ob wo du twer skie go, ro syj skich or ga ni za cji po za rzą -

do wych, lo kal ni miesz kań cy) po ru sza ją cą ho mi lię wy gło sił

ks. Jó zef Guz dek, bi skup po lo wy Woj ska Pol skie go, kra jo -

wy dusz pa sterz Po li cji.

– My nie przy jeż dża my na ten wy jąt ko wy cmen tarz, aby

się je dy nie wzru szać, uro nić łzy lub po wspo mi nać. Je ste ście

dla nas wzo rem wier no ści zło żo nej przy się dze. Trze ba nam

wziąć do ser ca, przy jąć i prze jąć się na uką, ja ka pły nie z wa -

sze go ży cia i wa szej śmier ci. 

Ka płan ape lo wał też o pa mięć o za mor do wa nych po li cjan -

tach. 

– Funk cjo na riu sze spo czy wa ją cy na wo jen nym cmen ta rzu

w Mied no je byli solą dla zie mi i świa tłem dla świa ta, któ ry to -

nął w mro kach prze mo cy, ła ma nia pod sta wo wych praw czło -

wie ka oraz roz le wu krwi. Nie po zwól my, aby zga sło świa tło

wier no ści Bo gu i oj czyź nie za pa lo ne przez mę czeń ską śmierć

na szych bra ci. Na ich wzór po zo stań my zawsze wier ni Bo gu,

czło wie ko wi i oj czyź nie.

WIER NI PA MIĘ CI OJ CÓW
Ro dzi ny za mor do wa nych po li cjan tów za wsze o nich pa mię -

ta ły. Szu ka ły ich przez PCK, spraw dza ły na li stach po le -

głych. Bez sku tecz nie. Zresz tą już sa mo mó wie nie o nich,

przed wo jen nych po li cjan tach i funk cjo na riu szach, gro zi ło

re pre sja mi – wdo wy wy rzu ca no z pra cy, po zba wia jąc środ -

ków do ży cia, dzie ciom unie moż li wia no pod ję cie stu diów,

sy nów wcie la no do kar nych jed no stek woj sko wych i kie ro -

wa no do pra cy w ko pal niach. 

Pa ni Ma ria No wak, pre zes Ogól no pol skie go Sto wa rzy -

sze nia „Rodzina Po li cyj na 1939 r.” w Ka to wi cach, cór ka st.

post. PP Jó ze fa Sku zy z Po ste run ku Po li cji w Woj ko wi cach
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Jak co ro ku nad Twer cą
2 września 2013 r. na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje
oficjalna delegacja służb mundurowych oddała hołd ponad 6300
funkcjonariuszom bestialsko zamordowanym przez NKWD w 1940
roku. W uroczystościach, tradycyjnie już, uczestniczyły rodziny
ofiar.
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Ko mor nych, do dziś pa mię ta pa nu ją cą w do mu bie dę. I do -

dat ko we na kry cie na wi gi lĳ nym sto le.

– Mo jej ma my nie chcia no ni gdzie przy jąć do pra cy – opo -

wia da. – Że by na kar mić dzie ci, po szła do ko pal ni, w tam -

tych po wo jen nych cza sach by ła pierw szą ko bie tą, któ ra

zje cha ła na dół. Dla drob nej, nie do ży wio nej ko bie ty ta cięż -

ka, fi zycz na pra ca za koń czy ła się cho ro bą ser ca. Gdy by nie

po moc lu dzi, któ rzy zna li oj ca jesz cze z PP w Woj ko wi cach

Ko mor nych, po umie ra li by śmy z gło du. Oj ciec, idąc na woj -

nę, po wie dział, że wró ci za kil ka dni, bo ona za koń czy się

bar dzo szyb ko. Ma ma do śmier ci na nie go cze ka ła, na sto le

wi gi lĳ nym za wsze sta wia li śmy do dat ko wy ta lerz, ale nie dla

nie zna jo me go, lecz dla ta ty. 

W do mu pa ni Ber nar dy Su doł za wsze pa no wał kult oj ca,

st. przod. PP Ja na Gaj dy z Lu bli na, w 1920 r. uczest ni ka

wojny pol sko -bol sze wic kiej.

– Od po ko leń w na szej ro dzi nie pa no wał duch pa trio ty -

zmu – mówi. – Wier ność oj czyź nie, zło żo nej przy się dze,

praw dzie, by ła czymś oczy wi stym. Gdy w 1939 r. ta ta szedł

na woj nę, mia łam 10 lat. Otrzy ma li śmy od nie go tyl ko je den

list. Ni gdy nie do pusz cza li śmy my śli, że mógł zgi nąć. Cze -

ka li śmy. Na dzie je roz wia ły prze ka za ne przez Mi cha iła Gor -

ba czo wa w 1991 r. Le cho wi Wa łę sie tzw. Li sty Ka tyń skiej.

Pa ni Ber nar da pa mięć o oj cu prze ka zu je swo im dwóm

synom.

Ta de usz Jan Ma zur, ppor. pie cho ty rez., na uczy ciel oraz

kie row nik szko ły w Nie sio ło wi cach, w trak cie mo bi li za cji

w sierp niu 1939 r. po wo ła ny do służ by w Straż ni cy KOP

w Stołp cach, ni gdy nie zo ba czył sy na. An drzej Ma zur uro dził

się 7 wrze śnia 1939 ro ku. 

– Ma ma zo sta ła z dwój ką dzie ci, mam o pół to ra ro ku star -

szą sio strę, by ło jej cięż ko. O oj cu opo wie dzia ła, gdy skoń -

czy łem 18 lat. Po ka za ła zdję cia i pa miąt ki, któ re po nim

zo sta ły. Wcze śniej ba ła się, że stra ci pra cę, by ła na uczy ciel -

ką, że nie bę dzie mo gła nas utrzy mać. Ta kie to były cza sy, że

trze ba by ło mil czeć.

PO KŁO NIĆ SIĘ PRO CHOM DZIAD KA
Ale nie tyl ko cór ki i sy no wie, cho ciaż wie lu z nich ma po -

waż ne pro ble my ze zdro wiem, skła da ją hołd szcząt kom oj -

ców. W piel grzym kach do Mied no je uczest ni czą też

wnu ko wie i pra wnu ko wie za mor do wa nych.

Pa nu Ro ber to wi Ma zur skie mu, pra cow ni ko wi KMP

w Kiel cach, hi sto rię swe go dziad ka, st. post. PP Ja na Ma -

zur skie go, ko men dan ta Po ste run ku Po li cji w Hre ben nem,

prze ka zał oj ciec.

– Ta ta zmarł w tym ro ku, te raz ja mu szę pie lę gno wać

pa mięć o dziad ku, o za mor do wa nych funk cjo na riu szach

– mó wi. – Wie le prze szedł, m.in. zo stał za wie szo ny w pra -

wach pra cow ni czych, wła śnie ze wzglę du na to, że je go

ojciec był przed wojną po li cjan tem. Ni gdy jed nak nie prze -

stał gło sić praw dy, nie wy rzekł się swe go oj ca.

Na cmen ta rzu w Mied no je spo czy wa ją też szcząt ki

st. post. PP Sta ni sła wa Bą ka z Opocz na. Je go wnuk Mi chał

Bąk ma dwa dzie ścia kil ka lat. Od dzie ciń stwa in te re so wał

się lo sem dziad ka i in nych więź niów Ostasz ko wa. Poza

tym, co prze ka zał mu je go oj ciec (zmarł w ubie głym ro ku),

na wła sną rę kę szu ka in for ma cji o za mor do wa nych, na wią -

zu je kon tak ty z ich po tom ka mi.

– To dla mnie za szczyt, że w obec no ści in nych ro dzin

oraz naj wyż szych władz Po li cji mogę po kło nić się pro chom

dziad ka i in nych funk cjo na riu szy II RP.

Pani An na Hnat ko przy je cha ła do Mied no je, aby od dać

hołd swo je mu pra dziad ko wi, st. post. PP Woj cie cho wi Ma ta -

łow skie mu, peł nią ce mu służ bę w Kiel cach.

– Od kąd pa mię tam, w do mu za wsze mó wi ło się o pra dziad -

ku – mó wi. – Na ro dzin nym gro bow cu był na pis Za gi nął
w ZSRR, już ja ko mała dziew czyn ka py ta łam bab cię, co to

ozna cza. Te raz to ja o pra dziad ku Woj cie chu, o tym kim był,

w co wie rzył, jak zgi nął on i je go to wa rzy sze, opo wia dam swo -

je mu 13-let nie mu sy no wi Jul ko wi. Jest bar dzo za in te re so wa -

ny lo sem za mor do wa nych po li cjan tów, sam szu ka ma te ria łów

w in ter ne cie, w pu bli ka cjach, oglą da pro gra my te le wi zyj ne.

Ra zem z ko le ga mi sadził w Kiel cach Dę by Pa mię ci.

PRZE SZŁOŚĆ NIECH ŁĄ CZY 
Uczest ni cy 12. piel grzym ki do Mied no je od da li też hołd 

Ro sja nom – wro gom ustro ju ko mu ni stycz ne go (in te li gen ci,

rol ni cy -ku ła cy, du chow ni i zwy kli, pro ści lu dzie), za mor do wa -

nym w la tach trzy dzie stych ubie głe go wie ku przez swo ich ro -

da ków. Ich szcząt ki le żą na pra wo sław nym, przy le ga ją cym do

pol skie go, cmen ta rzu.

– Dziś, bu du jąc cmen ta rze i wzno sząc po mni ki pa mię ci na

ro syj skiej i ukra iń skiej zie mi, czy ni my to nie po to, że by prze -

szłość dzie li ła na sze na ro dy, ale po to, aby od dać hołd po mor do -

wa nym – po wie dział wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. au tor ka
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Z potrzeby serca
Za po mnia nym frag men tem hi sto rii od ra dza ją -

cej się Po li cji w okre sie trans for ma cji pań stwa

z lat 1989–1991 jest przy wra ca nie pa mię ci o funk -

cjo na riu szach Po li cji Pań stwo wej.

Dzia łal ność ta ką w ra mach pro gra mu Pa tria et
Lex za ini cjo wa ło w ro ku 1989 trzech funk cjo na riu -

szy: kpt. OPP Le cho mir Do ma sze wicz, st. asp. Ja -

nusz Zie liń ski i st. sierż. Ma riusz Dasz kie wicz.

Pod ję li oni trud przy po mnie nia hi sto rii i tra dy cji

Po li cji Pań stwo wej, a przede wszyst kim upa mięt -

nie nia funk cjo na riu szy z okre su II Rze czy po spo li -

tej, któ rzy po le gli w cza sie II woj ny świa to wej,

zo sta li za mor do wa ni w ro ku 1940 i w cza sach sta -

li ni zmu, wal czą cych w sze re gach SZP -ZWZ -AK

(mię dzy in ny mi dzie wię ciu ci cho ciem nych).

Pra ce tych trzech po li cjan tów, pod ję te nie

na roz kaz, lecz z po trze by ser ca, mia ły pio nier ski

i prze ło mo wy cha rak ter. Zło ży ły się na nie mię dzy

in ny mi na stę pu ją ce przed się wzię cia zwią za ne ze

zbrod nią ka tyń ską:

• 13 ma ja 1990 ro ku udział de le ga cji po li cjan -

tów i ro dzin po li cyj nych w wy jeź dzie do Ka -

ty nia,

• 25 ma ja 1990 ro ku w war szaw skim ko ście le

św. Krzy ża uro czy sta msza świę ta w in ten cji

po le głych, po mor do wa nych i zmar łych w

la tach 1939–1956 funk cjo na riu szy Po li cji

Pań stwo wej i Pań stwo we go Kor pu su Bez pie -

czeń stwa, 

• w sierp niu 1991 ro ku kpt. Le cho mir Do ma -

sze wicz opra co wał sce na riusz re li gĳ no -pa -

trio tycz nej uro czy sto ści po chów ku eks hu-

mo wa nych ciał po li cjan tów z do łów śmier ci

w Mied no je,

• 31 sierp nia 1991 ro ku na te re nie przy szłe go

Pol skie go Cmen ta rza Wo jen ne go w Mied no -

je wmu ro wa no przy wie zio ną z Pol ski ta bli cę

epi ta fij ną: Pa mię ci 6295 po li cjan tów, żoł nie rzy
KOP i in nych for ma cji WP, funk cjo na riu szy
Stra ży Gra nicz nej oraz pra cow ni ków ad mi ni -
stra cji pań stwo wej i wy mia ru spra wie dli wo ści
Rze czy po spo li tej Pol skiej, jeń ców Ostasz ko wa
za mor do wa nych przez NKWD wio sną 1940
ro ku i tu po grze ba nych – ro da cy, Mied no je, sier -
pień 1991 r.,

• 17 wrze śnia 1991 ro ku wspól nie z ro dzi na mi

za mor do wa nych po li cjan tów, Ko mi te tem 

Ka tyń skim, De par ta men tem Wy cho wa nia

Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej zło żo no

uro czy ście w Gro bie Nie zna ne go Żoł nie rza

w War sza wie urnę z zie mią z Mied no je.

To tyl ko nie któ re z pre kur sor skich dzia łań pod -

ję tych po ro ku 1989 z my ślą o przy wra ca niu pa -

mię ci o funk cjo na riu szach Po li cji Pań stwo wej.

podinsp. JAROSŁAW BARSKI
Gabinet Komendanta Głównego Policji

oprac. na podstawie wydawnictwa „Niepodległość
i Pamięć”, rocznik XI, nr 1 (20), Warszawa 2004

Grób Policjanta
Polskiego

20. rocz ni cę od sło nię cia i po świę ce nia Gro bu

Po li cjan ta Pol skie go, a jed no cze śnie 74. rocz ni cę

agre sji so wiec kiej na Pol skę ob cho dzo no 17 wrze -

śnia w Ka to wi cach. 

Na dzie dziń cu ko men dy wo je wódz kiej zgro -

ma dzi li się przed sta wi cie le władz pań stwo wych

i sa mo rzą do wych, kie row nic two KWP i re pre zen -

ta cja KGP. Or ga ni za to ra mi rocz ni co wych uro czy -

sto ści by ło Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie

„Ro dzi na Po li cyj na 1939 r.” i ślą ska ko men da wo -

je wódz ka Po li cji. Msza świę ta za za mor do wa nych

wio sną 1940 r. po li cjan tów by ła głów nym punk -

tem ob cho dów. 

Pod czas uro czy sto ści głos za brał m.in. se kre -

tarz Ra dy Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa

dr hab. An drzej Krzysz tof Ku nert. 

– Ob cho dzi li śmy nie daw no 74. rocz ni cę wy -

bu chu II woj ny świa to wej – zwró cił się do ze bra -

nych. – Przy po mnĳ my, że w cza sie kam pa nii

wrze śnio wej 1939 r. po le gło i na stęp nie z rąk

oku pan tów nie miec kich śmierć po nio sło oko -

ło 3000 po li cjan tów. Dla czte ro krot nie więk szej

licz by pol skich po li cjan tów – czy li oko ło 12 000

– którzy tra fi li do nie wo li, wię zień i ła grów so -

wiec kich by ła to dro ga bez po wro tu. 

An drzej Krzysz tof Ku nert, po dob nie jak Elż -

bie ta Ba naś, An drzej Dro goń i An to ni Du da zo -

sta li od zna cze ni Me da la mi „In vic tus glo ria”

za pra cę spo łecz ną na rzecz upa mięt nie nia hi sto -

rii i tra dy cji Po li cji Pań stwo wej. 

Na dzie dziń cu KWP za pre zen to wa no in sce ni -

za cję o tra gicz nym lo sie po li cjan tów II RP. Apel

po le głych i zło że nie wień ców za koń czy ło rocz ni -

co wą ce re mo nię. 

Po uro czy sto ści w au li ko men dy wo je wódz kiej

od by ło się Wal ne Ze bra nie Człon ków OS „Ro -

dzi na Po li cyj na 1939 r.”, na któ rym p. Ma ria No -

wak zre zy gno wa ła z funk cji pre zes za rzą du.

Za pew ni ła jed nak, że na dal, w mia rę sił, bę dzie

wspo ma gać dzia łal ność sto wa rzy sze nia. No wą

pre zes zo sta ła do tych cza so wa za stęp czy ni – Te -

re sa Brac ka.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
zdj. To masz Go go lin
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Warta honorowa przy Pomniku Poległym
i Pomordowanym na Wschodzie 

Maria Nowak wręcza Andrzejowi Kunertowi
Medal „Invictus gloria”

Pomnik Poległym 
i Pomordowanym 
na Wschodzie

17 wrze śnia na Zam ku Kró lew skim

w War sza wie zor ga ni zo wa no kon fe ren cję

na uko wą „Hi sto ria i pa mięć – 70 lat

zma gań o praw dę o zbrod ni ka tyń skiej”.

Po po łu dniu na Skwe rze Mat ki Sy bi racz -

ki od by ły się uro czy sto ści upa mięt nia ją -

ce 74. rocz ni cę na pa ści ZSRR na Pol skę. 

By ły prze mó wie nia, apel po le głych,

sal wa ho no ro wa. Przed Po mni kiem Po le -

głym i Po mor do wa nym na Wscho dzie ho -

no ro wą war tę za cią gnę li żoł nie rze,

po li cjan ci i straż ni cy miej scy. W in ten cji

ofiar agre sji so wiec kiej mo dli li się

duchowni róż nych wy znań. Wień ce 

zło ży li m.in. przed sta wi cie le War szaw -

skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj -

na 1939 oraz ko men dant sto łecz ny

Po li cji nad insp. Da riusz Dzia ło. 

Wie czo rnej mszy świętej w ka te drze

po lo wej WP przewodniczył bp Jó ze f

Guzd ek, or dy na riu sz po lo wy WP, a jed no -

cze śnie kra jo wy dusz pa ste rz Po li cji.

W na bo żeń stwie za ofia ry so wiec kiej

agre sji, w tym po li cjan tów II RP, uczest -

ni czy li ka pe la ni po li cyj ni oraz ko men -

dant głów ny Po li cji nad insp. Ma rek

Dzia ło szyń ski.

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor
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ODBLASKI PODPISANE
Pre zy dent RP pod pi sał usta wę z 26 lip ca 2013 r. o zmia nie usta -

wy Pra wo o ru chu dro go wym, któ ra w art. 11 ust. 4a na kła da na każ -

de go pie sze go po ru sza ją ce go się po zmierz chu po dro dze po za

ob sza rem za bu do wa nym obo wią zek uży wa nia ele men tów od bla sko -

wych w spo sób wi docz ny dla in nych uczest ni ków ru chu dro go we go.

We dług no wych za pi sów pie szy bę dzie mógł się po ru szać bez ele -

men tów od bla sko wych po zmierz chu je dy nie po dro dze prze zna czo -

nej wy łącz nie dla nie go lub po chod ni ku al bo w stre fie za miesz ka nia,

gdzie ma bez względ ne pierw szeń stwo przed po jaz da mi i mo że ko -

rzy stać z ca łej sze ro ko ści dro gi.

Do tej po ry obo wią zek no sze nia od bla sków mia ły je dy nie dzie ci

do 15. ro ku ży cia. 

Usta wa, opu bli ko wa na w Dzien ni ku Ustaw z 30 sierp nia 2013 r.

pod poz. 991, wej dzie w ży cie za dwa na ście mie się cy. Za kła da się, że

no we li za cja ta przy czy ni się do po pra wy bez pie czeń stwa pie szych

na na szych dro gach. Nie brak jed nak jej opo nen tów, któ rzy uwa ża ją

ją za bu bel praw ny. Kry ty kę wzbu dza ją m.in. nie pre cy zyj ne sfor mu -

ło wa nia. Na przy kład usta wo daw ca nie wy ja śnia, co ma być ele men -

tem od bla sko wym: ka mi zel ka, opa ska, a mo że coś jesz cze mniej -

sze go. Jak na le ży ele men ty od bla sko we no sić? Z ja kiej od le gło ści

mu szą być wi docz ne? 

PRAWO JAZDY ODDAJ
NATYCHMIAST

W Biu rze Pre wen cji i Ru chu Dro go we go KGP przy go to wa no pro -

jekt no we li za cji usta wy z 5 stycz nia 2011 r. o kie ru ją cych po jaz da mi

(Dz.U. nr 30, poz. 151 z późn. zm.). W przy go to wa niu jest no we li -

za cja ta ry fi ka to ra man da tów kar nych za wy kro cze nia dro go we, któ -

rych wy so kość nie zmie nia na by ła od kil ku na stu lat.

Me dia obie gła in for ma cja o pla nach za trzy my wa nia pra wa jaz dy

na trzy mie sią ce. Wzbu dzi ła kon tro wer sje, bo jest to no wy in stru -

ment praw ny ma ją cy na ce lu przy mu sze nie kie row ców do prze strze -

ga nia obo wią zu ją cych pręd ko ści na dro gach. 

Na czym po le ga je go isto ta, wy ja śnia Ma riusz Wa siak, głów ny spe -

cja li sta biu ra: 

– Mó wiąc naj ogól niej, po stu lu je my, aby kie row ca, któ ry ra żą co prze -

kro czy do zwo lo ną pręd kość, oprócz man da tu i punk tów kar nych ob li -

ga to ryj nie i pod ry go rem na tych mia sto wej wy ko nal no ści tra cił pra wo

jaz dy na trzy mie sią ce. Za „ra żą cą” uzna li śmy pręd kość prze kra cza ją -

cą do zwo lo ną o 50 km/h i wię cej. Eg ze ku to rem tej ka ry byłby funk cjo -

na riusz dro gów ki, któ ry stwier dzi po peł nie nie wy kro cze nia, a kie row ca

przy zna się do wi ny i przyj mie man dat. Je śli na to miast pi ra ta dro go -

we go uwiecz ni fo to ra dar, de cy zję ad mi ni stra cyj ną do ty czą cą cof nię cia

upraw nie nia do kie ro wa nia po jaz da mi bę dzie wy da wał sta ro sta.

W przy pad ku od wo ła nia się uka ra ne go kie row cy do są du, pra wo jaz dy

zo sta nie mu za trzy ma ne do pie ro po upra wo moc nie niu się wy ro ku. 

No wy prze pis dys cy pli nu ją cy kie ru ją cych po jaz da mi nie jest ni -

czym re wo lu cyj nym. Po dob ne roz wią za nia z do brym skut kiem obo -

wią zu ją już w wie lu kra jach Eu ro py, m.in. w: Niem czech, Bel gii, Fran -

cji, Szwaj ca rii, Da nii, Nor we gii, Ho lan dii, Hisz pa nii, a tak że Cze -

chach, Es to nii, na Li twie i w Ru mu nii. Li czy my, że i u nas wpły nie

on na po pra wę sta nu bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym, a zwłasz cza

na ogra ni cze nie nad mier nej pręd ko ści, któ ra jest wciąż jed ną z naj po -

waż niej szych przy czyn tra ge dii na dro gach – do dał Ma riusz Wa siak.

Wpro wa dze nie no wych ure gu lo wań wy ma ga jed nak do ko na nia

istot nych zmian przede wszyst kim w prze pi sach usta wy o kie ru ją -

cych po jaz da mi. Mię dzy in ny mi w art. 103, w do da nym ust. 1c od nie -

sio no się do sy tu acji, gdy mi mo za trzy ma nia pra wa jaz dy za ra żą ce

na ru sze nie pręd ko ści kie row ca zła mał ten za kaz i po now nie pro wa dził

po jazd. W ta kim przy pad ku pro po nu je się, aby okres, na jaki cof nię -

to upraw nie nie, zo stał prze dłu żo ny z mo cy usta wy o ko lej ne trzy mie -

sią ce. 

W tym sa mym ar ty ku le 103 pro po nu je się rów nież do da nie pkt 6,

zgod nie z któ rym sta ro sta bę dzie mógł bez ter mi no wo cof nąć upraw -

nie nie do kie ro wa nia po jaz da mi w sy tu acji ewi dent ne go nie zdy scy pli -

no wa nia kie ru ją ce go (gdy, mi mo okre so we go za trzy ma nia pra wa jaz dy,

ten da lej sia da za kie row ni cą). W ta kim przy pad ku od zy ska nie do ku -

men tu bę dzie moż li we do pie ro po od by ciu no we go kur su na uki jaz -

dy i po zło że niu eg za mi nu.

Pro jekt no we li za cji usta wy o kie ru ją cych po jaz da mi skie ro wa ny zo -

stał do uzgod nień we wnątrz re sor to wych. Być mo że pod ko niec ro ku

tra fi do Sej mu.

PIESI NA PASACH
Art. 26 pkt 1 usta wy Pra wo o ru chu dro go wym na ka zu je kie ru ją ce -

mu po jaz dem za cho wa nie szcze gól nej ostroż no ści w sy tu acji zbli ża -

nia się do skrzy żo wa nia lub przej ścia dla pie szych oraz ustą pie nia

pierw szeń stwa pie sze mu znaj du ją ce mu się już na przej ściu. Po słan -

ka Be ata Bu ble wicz, prze wod ni czą ca Par la men tar ne go Ze spo łu ds.

Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go, pro po nu je da le ko idą ce zmia ny

w ko dek sie dro go wym, po le ga ją ce na przy zna niu pie szym bez wa run -

ko we go pierw szeń stwa w ru chu dro go wym. Po słan ka po stu lu je, aby

kie row cy mie li obo wią zek za trzy my wa nia się i prze pusz cza nia pie -

szych już wte dy, gdy zbli ża ją się oni do przej ścia. Na wet gdy nie sy -

gna li zu ją jesz cze za mia ru wej ścia na jezd nię. 

Pro jekt Be aty Bu ble wicz bu dzi du że kon tro wer sje nie tyl ko wśród

zmo to ry zo wa nych. Prze ciw ni cy zmian w ko dek sie uwa ża ją, że przy -

zna nie pie szym ta kich przy wi le jów spo wo du je jesz cze więk szy ba ła -

gan na i tak bar dzo za tło czo nych uli cach na szych miast. 

Zwo len ni cy no wych ure gu lo wań, m.in. eu ro po seł Ja nusz Woj cie -

chow ski, po wo łu ją się na roz wią za nia lon dyń skie, gdzie już od wró ce -

nie się pie sze go twa rzą w stro nę przej ścia sta no wi dla kie row cy

sy gnał do za trzy ma nia. „W ogó le w cy wi li zo wa nym świe cie pie si są na

pa sach świę ty mi kro wa mi, a u nas ku ra mi, nie ste ty” – na pi sał eu ro -

po seł na swym blo gu.

Dro ga do uchwa le nia tych zmian jesz cze da le ka. Dys ku sje sej mo -

we z pew no ścią bę dą ostre.

JERZY PACIORKOWSKI
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Psy g

Na początku września odbyły
się XIII Kynologiczne Mistrzostwa
Policji – poprzednie takie zawody
rozgrywano w 2009 r.

Z a wo dy uda ło się przy wró cić po dość
dłu giej prze rwie – w tym ro ku w Suł -
ko wi cach ry wa li zo wa ły ze so bą psy

do wy szu ki wa nia za pa chów ma te ria łów
wy bu cho wych i te do wy szu ki wa nia za pa -
chów nar ko ty ków (oraz oczy wi ście ich

prze wod ni cy). Na przy szły rok pla no wa ne
są na to miast za wo dy dla psów pa tro lo -
wych i pa tro lo wo -tro pią cych. 

Wśród 17 dru żyn re pre zen tu ją cych
wszyst kie KWP oraz KSP naj lep si oka za li
się przed sta wi cie le KWP zs. w Ra do miu
w skła dzie: asp. Mar cin Kłos (kie row nik
dru ży ny), asp. Pa weł Pi ka ła z Bar wi kiem
i asp. Ja cek Zaj da z Zan ge lem. Dru gie
miej sce za jął ze spół z KWP w Bia łym -
sto ku, zło żo ny z asp. sztab. Grze go rza
Bie law skie go, asp. Ada ma So ło wie ja z

Dy żu rem i asp. Kry stia na Chi ma z Com -
bim. Trze cie miej sce na po dium wy wal -
czy li nad kom. To masz Szur lej, asp.
An drzej Ja nusz z Ekler kiem i asp. Ro land
Wawsz czak z Efek to nem z KWP w Rze -
szo wie. Naj lep szym prze wod ni kiem psa
służ bo we go do wy szu ki wa nia za pa chów
ma te ria łów wy bu cho wych oka zał się
asp. So ło wiej, a asp. Zaj da – naj lep szym
prze wod ni kiem psa służ bo we go do wy szu -
ki wa nia za pa chów nar ko ty ków. Obaj po -
li cjan ci zajęli też od po wied nio pierw sze

i d
ne
m
z K
sy
od
i s

jes
a o
Są
77

26-27.10:Layout 6  9/20/13  11:15 AM  Page 26



październik 2013 r.       POLICJA 997 Kynologiczne Mistrzostwa Policji  TYLKO SŁUŻBA 27

górà

m -
al -
sp.
nd
ze -
sa

ów
się
m
u -
o -
ze

i dru gie miej sce w kla sy fi ka cji in dy wi du al -
nej. Trze cie miej sce w tej ka te go rii zdo był
mł. asp. Ja nusz Ko cha now ski z Gab de lem
z KWP w Opo lu. Naj lep si po li cjan ci w kla -
sy fi ka cji in dy wi du al nej otrzy ma li też 
od zna ki zwy cięz cy kon kur su wie dzy
i spraw no ści za wo do wej.

We dług da nych na li piec br. w Po li cji
jest 848 prze wod ni ków psów służ bo wych,
a ogól na licz ba psów służ bo wych to 1015.
Są wśród nich 662 psy pa tro lo wo -tro pią ce,
77 pa tro lo wych, 13 tro pią cych, 93 psy do

wy szu ki wa nia za pa chów ma te ria łów wy -
bu cho wych i 154 do wy szu ki wa nia za pa -
chów nar ko ty ków. Po li cja ma też 14 psów
do wy szu ki wa nia za pa chów zwłok. 

Od ro ku funk cjo nu je cen tral ny do bór
psów do Po li cji, re ali zo wa ny przez Za kład
Ky no lo gii Po li cyj nej w Suł ko wi cach, w sto -
sun ku do psów kwa li fi ko wa nych na wszel -
kie for my szko le nia prze wod ni ków
i tre su ry psów w Po li cji. Ko men dant CSP
po wo łu je ko mi sję, któ ra zaj mu je się m.in.
wy szu ki wa niem, ty po wa niem i kwa li fi ko -

wa niem psów do tre su ry, wy ce nia niem
war to ści na pod sta wie prze pro wa dzo nych
prób ich cha rak te ru oraz oce ny zdro wia. 

– Nie ma dnia, że by nie przy jeż dża li
do nas ho dow cy psów – mówi kie row nik
Za kładu Ky no lo gii Po li cyj nej CSP mł.
insp. Ma rek Hań czuk. – Chwa lą so bie
cen tral ny do bór i my też uwa ża my, że to
do bry po mysł.

AW
zdj. Mariusz Mazewski
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TRO CHĘ HI STO RII
Pierw sze in for ma tycz ne Sys te my Wspo ma ga nia Do wo -

dze nia (SWD) w Po li cji po wsta ły w 2000 r. w KMP

w: Szcze ci nie, Kra ko wie, Ło dzi i w KSP. By ły bu do wa ne

nie za leż nie i przez róż ne fir my, obej mo wa ły swym dzia -

ła niem je dy nie ob szar wy mie nio nych ko mend miej skich.

Ko lej nym kro kiem in for ma ty za cji służb dy żur nych by ło

do star cze nie jed no li te go sys te mu do wo dze nia. Dla te go

też (przy współ pra cy użyt kow ni ków z jed no stek te re no -

wych) opra co wa no za ło że nia do SWD dla ca łe go kra ju, co

po zwo li ło na uru cho mie nie w 2007 r. po stę po wa nia za -

ku po we go na bu do wę no we go sys te mu in for ma tycz ne go

wspie ra ją ce go pra cę służb dy żur nych. Ze wzglę du na nie -

wy star cza ją cą, w tamtym cza sie, prze pu sto wość łą czy Po -

li cyj nej Sie ci Trans mi sji Da nych (PSTD) po sta no wio no

wy bu do wać czte ry re gio nal ne ośrod ki prze twa rza nia da -

nych na po trze by SWD, któ re wza jem nie za bez pie cza ły

się na wy pa dek awa rii, oraz ba zę cen tral ną, gro ma dzą cą

wy bra ne da ne nie zbęd ne na po zio mie KGP. W trak cie re -

ali za cji pro jek tu po sze rzo no funk cjo nal ność SWD, np.

o mo duł or ga ni za cji służ by czy mo duł współ pra cy z Kra -

jo wym Sys te mem In for ma cyj nym Po li cji (KSIP) i in ny -

mi sys te ma mi. 

W tym cza sie Pol ska zo sta ła zo bo wią za na do utwo rze -

nia i uru cho mie nia jed no li te go Sys te mu In for ma tycz ne -

go Po wia da mia nia Ra tun ko we go (SIPR), któ ry miał

ob słu gi wać zgło sze nia do służb ra tow ni czych z nu me ru

alar mo we go 112. Aby za pew nić szyb ką i nie za wod ną wy -

mia nę da nych mię dzy Wo je wódz ki mi Cen tra mi Po wia da -

mia nia Ra tun ko we go (WCPR), Po li cją, stra żą po żar ną

i po go to wiem ra tun ko wym, po sta no wio no zbu do wać

Ogól no pol ską Sieć Te le in for ma tycz ną (OST112), łą czą -

cą te służ by. Sys te my in for ma tycz ne służb ra tow ni czych

(w tym SWD Po li cji) mia ły ko mu ni ko wać się z SIPR

za po mo cą jed no li te go in ter fej su. W związ ku z tym oraz

w ce lu ob ni że nia kosz tów utrzy ma nia pod ję to de cy zję

o cen tra li za cji SWD.

3 ETA PY 
W 2011 r. ko men dant głów ny Po li cji po wo łał spe cjal ny

ze spół, w skład któ re go we szli, oprócz pra cow ni ków Biu -

ra Łącz no ści i In for ma ty ki KGP, któ rzy zaj mu ją się stro -

ną tech nicz ną, po li cjan ci z Głów ne go Szta bu Po li cji,

z ówczesnych Biu ra Pre wen cji, Biu ra Ru chu Dro go we -

go i z jed no stek te re no wych zaj mu ją cych się uru cho -

mie niem i do sko na le niem SWD u sie bie. Wdra ża nie

SWD w ko lej nych jed nost kach or ga ni za cyj nych Po li cji

po wo do wa ło ujed no li ce nie sto so wa nych do tych czas

osob nych pro ce dur w róż nych re jo nach kra ju przez

stwo rze nie jed nej dla wszyst kich apli ka cji.

Re ali za cję przed się wzię cia po dzie lo no na 3 eta py,

któ re zo sta ły po prze dzo ne szko le nia mi. Naj pierw, zgod -

nie z za war tą umo wą, wy ko naw ca prze szko lił tzw. tre -

ne rów, któ rzy po tem szko li li po zo sta łych użyt kow ni ków

sys te mu. Do dat ko wo uru cho mio no ba zę szko le nio wą,

z któ rej mógł sko rzy stać każ dy za in te re so wa ny po sia da -

ją cy sta cję ro bo czą w sie ci PSTD.

W pierw szym eta pie SWD wpro wa dzo no pi lo ta żo wo

w KGP oraz KWP i KMP w: Lu bli nie, Po zna niu, Ło dzi,

KPP w: Piotr ko wie Try bu nal skim, To ma szo wie Ma zo -

wiec kim, Pu ła wach i Gnieź nie. Etap ten zo stał za koń -

czo ny 31 lip ca 2011 r. 

W dru gim eta pie SWD uru cho mio no we wszyst kich

po zo sta łych KWP, KMP oraz KPP w: Cie cha no wie,

Pile i Sie ra dzu. Etap ten zo stał za koń czo ny 31 grud nia

2011 r. 

W eta pie trze cim wdro że nie SWD na stą pi ło we

wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych Po li cji. Etap

ten zo stał za koń czo ny 31 grud nia 2012 r. Od 1 stycz nia

2013 r. SWD dzia ła na te re nie ca łe go kra ju. 

Obec nie w SWD pra cu je oko ło 3500 dy żur nych jed no -

cze śnie. Ob słu gu ją oko ło 440 ty się cy zda rzeń w cią gu

mie sią ca.

DLA CZE GO NIE EKSD?
Tyl ko czy nie moż na by ło zo stać przy nie po rów ny wal nie

tań szej i chwa lo nej przez dy żur nych EKSD (elek tro -

nicz na książ ka służ by dy żur ne go)? 

Pod sta wo wy pro blem EKSD po le ga na tym, w ja ki

spo sób zin te gro wać tak roz pro szo ny sys tem, ja kim

jest EKSD, z in ny mi, w tym z naj waż niej szy mi, czy li

KSIP i SIPR? Po mi jam tu wszel kie for mal no praw ne

„dro bia zgi”, jak np. usta le nie, kto jest wła ści cie lem

tej apli ka cji, na ja kiej pod sta wie praw nej da ne

w EKSD są gro ma dzo ne, prze twa rza ne itd. Jak

w EKSD zbu do wać wspól ne in ter fej sy do ko mu ni ka -

cji, kto nad tym za pa nu je, oraz jak utrzy my wać tak

roz pro szo ną in fra struk tu rę? Prze cież EKSD nie ma

żad nej cen tral nej ba zy. Tu taj każ dy dy żur ny mo że

wpi sać, co chce, bo nie obo wią zu ją wspól ne, ogól no -

kra jo we pro ce du ry i słow ni ki. 

Tym cza sem w SWD każ da in for ma cja, obo jęt nie z jak

ma łej i od le głej miej sco wo ści po cho dzi, tra fia do cen -

tral nej ba zy i może, za leż nie od po sia da nych upraw nień,

być wi dzia na przez wszyst kich po zo sta łych użyt kow ni -

ków sys te mu. Sto sow ne in for ma cje tra fia ją rów nież au -

to ma tycz nie do KSIP. Ist nie nie cen tral nej ba zy da nych

ak tu ali zo wa nej na bie żą co da je moż li wość pro wa dze nia
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Ele ment więk szej ca ło ści
Początkowo narzekań było mnóstwo – nie zapisuje numeru
dzwoniącego, nie weryfikuje adresu podanego w zgłoszeniu,
uniemożliwia przeniesienie gromadzonych od lat danych ze
starego do nowego systemu, brakuje zakładek „dozór” i „parking”,
fatalna kolorystyka, wysokie wymagania sprzętowe, częste
zawieszanie się i wiele, wiele innych. System Wspomagania
Dowodzenia (SWD) był jednak ciągle doskonalony i dzisiaj, nawet
na Internetowym Forum Policyjnym, krytyki jest już znacznie
mniej, a w zamian pojawia się coraz więcej pozytywnych opinii.
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ana liz od szcze bla naj niż sze go po KGP. Wy ni ki tych ana -

liz słu żą do za rzą dza nia si ła mi i środ ka mi w ce lu ich bar -

dziej opty mal ne go i ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia. SWD

zo stał tak skon stru owa ny, że każ de dzia ła nie użyt kow -

ni ka w sys te mie jest re je stro wa ne i za pis ten mo że sta -

no wić pod sta wę do chro no lo gicz ne go od two rze nia

pod ję tych przez Po li cję czyn no ści. Za pis raz wpro wa -

dzo ny nie mo że być już zmie nio ny bez po zo sta wie nia

śla du tej że zmia ny (to aku rat wie lu dy żur nym się nie

po do ba, bo nie da je szans na wy ma za nie po peł nio nej

po mył ki czy zbyt niej po wol no ści w dzia ła niu). 

KO NIEC Z ZA WIE SZA NIEM
Wraz z roz bu do wą sie ci OST112 oraz mi gra cji SWD

na no wą plat for mę sprzę to wą wy eli mi no wa no do tych -

cza so we pro ble my z po wol nym dzia ła niem oraz za wie -

sza niem się sys te mu. A w celu za pew nie nia cią gło ści

dzia ła nia SWD uru cho mio no dru gi ośro dek prze twa -

rza nia da nych. Zda rza ją się jesz cze pew ne nie do cią -

gnię cia, ale są suk ce syw nie usu wa ne dzię ki bie żą ce mu

mo ni to ro wa niu dzia ła nia apli ka cji za rów no przez służ by

dy żur ne BŁiI KGP, jak i wy ko naw cę sys te mu. Nie ste ty,

część obec nie funk cjo nu ją cych w jed nost kach kom pu -

te rów jest prze sta rza ła i nie speł nia wy ma gań no wych

roz wią zań in for ma tycz nych. Te kom pu te ry nie ra dzą so -

bie z ob słu gą SWD. Na szczę ście zna la zły się pie nią dze

na kup no no we go sprzę tu i do koń ca bie żą ce go ro ku

jed nost ki te re no we mają do sta ć, zgod nie z po trze ba mi

przez nie okre ślo ny mi, 2826 no wo cze snych sta cji do -

stę po wych.

ROZ BU DO WA TRWA
Po wo ła ny przez ko men dan ta głów ne go ze spół zaj mu je

się rów nież pla no wa niem roz wo ju SWD. Obec nie trwa -

ją pra ce zmie rza ją ce do uru cho mie nia ko lej nych funk -

cjo nal no ści, ta kich jak: współ pra ca SWD z ter mi na la mi

mo bil ny mi, co ma przede wszyst kim od cią żyć dy żur -

nych od bie żą ce go zmie nia nia sta tu sów ob słu gi wa nych

zgło szeń oraz umoż li wić lo ka li za cję pa tro li, współ pra ca

SWD z Uni wer sal nym Mo du łem Ma po wym (UMM)

udo stęp nia nym przez Głów ny Urząd Geo de zji i Kar to -

gra fii (GU GiK), po zwa la ją cym na wi zu ali za cję pod le -

głe go te re nu, m.in. z lo ka li za cją ter mi na li mo bil nych,

oraz lo ka li za cja miej sca oso by dzwo nią cej za po mo cą

PLI CBD (Plat for ma -Lo ka li za cyj no In for ma cyj na

z Cen tral ną Ba zą Da nych).

W paź dzier ni ku br., po za koń cze niu przez Cen trum

Pro jek tów In for ma tycz nych (CPI) pierw sze go eta pu

mo dy fi ka cji in ter fej su do współ pra cy SIPR z SWD służb

ra tow ni czych, Po li cja roz pocz nie pro ces prze no sze nia

do uru cha mia nych WCPR ob słu gi nu me ru alar mo we -

go 112 i elek tro nicz ną wy mia nę da nych po mię dzy SIPR

a SWD Po li cji.

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
zdj. An drzej Mi tu ra
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Pod sta wy praw ne dzia ła nia apli ka cji SWD

• Za rzą dze nie 453 KGP z 27 kwiet nia 2011 r. w spra wie form i me tod
prze twa rza nia in for ma cji wspo ma ga ją cych kie ro wa nie nie któ ry mi
dzia ła nia mi Po li cji po dej mo wa ny mi w ce lu wy ko ny wa nia za dań usta -
wo wych. 

• Za rzą dze nie 116 KGP z 30 kwiet nia 2012 r. zmie nia ją ce za rzą dze nie
w spra wie form i me tod prze twa rza nia in for ma cji wspo ma ga ją cych
kie ro wa nie nie któ ry mi dzia ła nia mi Po li cji po dej mo wa ny mi w ce lu wy -
ko ny wa nia za dań usta wo wych.

• Za rzą dze nie 20 KGP z 12 sierp nia 2013 r. zmie nia ją ce za rzą dze nie
w spra wie form i me tod prze twa rza nia in for ma cji wspo ma ga ją cych
kie ro wa nie nie któ ry mi dzia ła nia mi Po li cji po dej mo wa ny mi w ce lu wy -
ko na nia za dań usta wo wych. 
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Po li cjan ci uwa ża ją, że pa pie ry po win ny być

wy peł nia ne tyl ko w przy pad ku awa rii SWD.

Nie któ rzy dy żur ni ma ją na dzie ję, że w Po li cji

przyj dzie era cał ko wi tej kom pu te ry za cji,

a wte dy wszyst kie czyn no ści wy ko ny wa ne

na sta no wi sku kie ro wa nia bę dą za pi sy wa ne

tyl ko i wy łącz nie w sys te mach kom pu te ro -

wych, a książ ki pa pie ro we odej dą do la mu sa.

ZA RZĄ DZA NIE PA TRO LA MI
W Sys te mie Wspo ma ga nia Do wo dze nia re -

je stru je się in ter wen cje i do stęp ne pa tro le.

Oby wa tel zgła sza in ter wen cję, a dy żur ny

wpro wa dza ją do sys te mu i przy dzie la pa trol. 

– W sys te mie od no to wu je się czas do jaz du

po li cjan tów i in ter wen cji – opi su je funk cjo -

nal ność sys te mu sierż. sztab. Mar cin Ro kic ki

z KRP I w War sza wie. 

SWD po zwa la na mo ni to ro wa nie sta tu sów

ob słu gi wa nych zda rzeń, a tak że ła twe i przej -

rzy ste za rzą dza nie pa tro la mi, któ re są w dys -

po zy cji dy żur ne go. 

– Za le tą sys te mu jest przede wszyst kim

ak tu alność in for ma cji o pa tro lach – uwa ża

nad kom. An drzej Swo but, eks pert w Wy dzia -

le Dy żur nych Ko men dy Głów nej Po li cji.

Za po mo cą SWD moż na mieć tak że nie -

zbęd ne in for ma cje o miej scu, ro dza ju i cza sie

ob słu gi zda rze nia, włącz nie z ko mu ni ka ta mi

o prze kro cze niu przy ję tych norm. 

– W SWD nie da się prze oczyć żad nej in -

ter wen cji. Ma my wszyst kie pa tro le wi docz -

ne jak na dło ni – stwier dza Mi chał Pie trzak

z KPP w Ło wi czu.

SWD a KSIP i EKSD 
Współ pra ca Sys te mu Wspo ma ga nia Do wo dze -

nia z Kra jo wym Sys te mem In for ma cyj nym Po -

li cji (KSIP) po le ga m.in. na prze kształ ce niu

zda rze nia SWD w wy da rze nie KSIP. 

– Opi sa ne zda rze nie w SWD prze sy ła my

do KSIP. Tam, nie ste ty, mu si my tę in for ma -

cję mo dy fi ko wać – mó wi mł. asp. Adam

Śmia łek. – W SWD nie ma wszyst kich za -

kła dek, któ re są za war te w KSIP. A prze cież

mo gły by się po kry wać, bo te raz część in for -

ma cji z SWD prze sy ła się do KSIP, a część

się do nie go wpro wa dza od dziel nie. 

Nie któ rzy po li cjan ci ze sta no wisk kie ro -

wa nia pod czas służ by ko rzy sta ją jesz cze

z Elek tro nicz nej Książ ki Służ by Dy żur ne go.

To zda niem nie któ rych utrud nia pra cę dy -

żur nych, bo trze ba ob słu gi wać ko lej ny sys -

tem kom pu te ro wy. 

– Te in for ma cje, któ re wpro wa dza my do

EKSD, po win no wpro wa dzać się do SWD.

SWD działa w całym kraju 
od 1 stycznia 2013 r. Jedni dyżurni
go chwalą, a drudzy nazywają
żartobliwie „systemem wykańczania
dyżurnego”.

F unk cjo na riu sze i pra cow ni cy cy wil ni

na po cząt ku wdra ża nia sys te mu w jed -

nost kach Po li cji mie li oba wy, czy po ra -

dzą so bie z je go opanowaniem. Oka za ło się,

że kło po tów pra wie nie by ło. 

– Pra cę w sys te mie moż na opa no wać na -

wet w cią gu 2 –3 dni, bo wpro wa dza nie

do nie go zda rzeń nie jest trud ne – stwier -

dza po moc nik dy żur ne go Mi chał Pie trzak,

pra cow nik Ko men dy Po wia to wej Po li cji

w Ło wi czu. 

We dług nie go wa run kiem pod sta wo wym

jest zna jo mość ob słu gi kom pu te ra. Jed nak

nie wszy scy po ra dzi li so bie z pra cą w SWD. 

– Kil ku dy żur nych zre zy gno wa ło ze służ -

by, gdy wpro wa dza no sys tem w jed nost kach

te re no wych, bo nie po tra fi li ko rzy stać z kom -

pu te rów. Ofi cjal nie ode szli z Po li cji z in nych

po wo dów – mó wi po li cjant, któ ry pro si o za -

cho wa nie ano ni mo wo ści. 

DO STĘP DO IN FOR MA CJI
SWD ma wspo ma gać dy żur ne go i uła twiać

je go pra cę. Zda niem asp. Se ba stia na Ma tu -

szew skie go z KSP za le tą sys te mu jest moż li -

wość szyb kie go wró ce nia do za pi sa nych

w nim in for ma cji. Moż na na tych miast spraw -

dzić czyn no ści wy ko ny wa ne w da nej spra wie.

– Mo że my zo ba czyć, jak jest re ali zo wa ne

da ne zda rze nie i jak się za koń czy ło – mó wi

mł. asp. Adam Śmia łek, dy żur ny z Ko men dy

Po wia to wej Po li cji w Ło wi czu. 

Ta kie moż li wo ści sys te mu po zwa la ją też

na ła twe spo rzą dza nie ana liz, pro wa dze nie

bie żą ce go nad zo ru oraz udzie la nie od po -

wie dzi na py ta nia kie ro wa ne do Po li cji

przez inne służ by i or ga ny w ra mach pro -

wa dzo nych po stę po wań. Po li cjan ci chwa lą

rów nież ła twość ge ne ro wa nia z sys te mu ra -

por tów do bo wych, ale na rze ka ją na dłu gi

czas tworze nia ra por tów za dłuż sze okre sy.

Jak się oka zu je, jest to man ka ment wy ni -

ka ją cy z bra ku w SWD sys te mu ana li tycz -

ne go. Ma się to zmie nić, bo w KGP trwa ją

pra ce nad uru cho mie niem tzw. hur tow ni

da nych, która umoż li wi szyb kie ge ne ro wa -

nie ra por tów. 

MNIEJ PA PIE RÓW
Dzię ki elek tro nicz ne mu za pi so wi prze bie gu

służ by znacz nie ogra ni czo no do ku men ta cję

pa pie ro wą. 

– W sys te mie do ku men tu je my naj waż -

niej sze czyn no ści, któ re ro bi my na sta no wi -

sku kie ro wa nia. Jest to lep szy spo sób ich

za pi sy wa nia niż tra dy cyj ny, czy li w książ -

kach pa pie ro wych – stwier dza asp. Sła wo -

mir No wo siel ski, dy żur ny z Ko mi sa ria tu

Po li cji w Gdy ni Re dło wie. 

Po li cjan ci zwra ca ją jed nak uwa gę, że za -

pi sy w SWD nie po trzeb nie się du blu ją z in -

for ma cja mi wpro wa dza ny mi do Książ ki

Prze bie gu Służ by oraz Re je stru In ter wen cji. 

– Po co po wie lać te sa me in for ma cje

w książ kach i sys te mach kom pu te ro wych?

– py ta mł. asp. Adam Śmia łek z KPP w Ło -

wi czu. – Książ ki po win ny znik nąć – do da je. 

– Nie po win no się du blo wać in for ma cji.

Należy odejść od pa pie ro wych ksią żek – po -

dob ne go zda nia jest asp. Sła wo mir No wo -

siel ski. 
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SWD – Ekran główny, lista zdarzeń i działań, patrole na służbie

Wszyst ko jak na dło ni
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UNI WER SAL NY MO DUŁ MA PO WY
Wa dą SWD jest brak moż li wo ści od słu cha nia

bez po śred nio w apli ka cji za re je stro wa nej roz -

mo wy zgło sze nia. Nie ma też ma py, któ ra

umoż li wia ła by wi zu ali za cję zgło szeń, zda rzeń

oraz pa tro li. Nie dłu go ma się ona po ja wić.

– Uni wer sal ny Mo duł Ma po wy bę dzie

miał za sto so wa nie przede wszyst kim w du -

żych mia stach, bo tam dy żur ni ma ją do dys -

po zy cji wie le pa tro li i bę dzie on bar dzo

przy dat ny w za rzą dza niu ni mi – stwier dza

pod insp. Piotr Urba nik, na czel nik Wy dzia łu

Dy żur nych Ko men dy Głów nej Po li cji. 

W po wia tach ta ka ma pa w ni czym naj -

praw do po dob niej nie po mo że. Je że li dy żur -

ny dys po nu je dwo ma lub trze ma pa tro la mi,

to wie, gdzie się one znaj du ją. 

– Nie po trze bu ję do te go ma py, że by znać

ich lo ka li za cję. Gdy bym miał tych pa tro li

dzie sięć, pięt na ście, to ta ka ma pa by ła by po -

trzeb na, bo wie dział bym, któ ry znaj du je się

naj bli żej zda rze nia – uwa ża mł. asp. Adam

Śmia łek. 

Zda niem po li cjan tów w sys te mie bra ku je

tak że moż li wo ści lo ka li za cji oso by dzwo nią -

cej, ale to roz wią za nie bę dzie nie dłu go do -

stęp ne.

AR TUR KO WAL CZYK
ilustracje KGP
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SWD1 – Mapa Warszawy ze zgłoszeniami i zdarzeniami

Nie po win ni śmy pra co wać na kil ku sys te -

mach. Jest to uciąż li we, cza so chłon ne 

i pra co chłon ne – uwa ża asp. Sła wo mir

Nowosielski. 
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Połajewo ma nieco ponad 2,5 tys.
mieszkańców, leży między
Poznaniem a Piłą i są w nim dwa
kościoły – katolicki i ewangelicki.
Ten drugi kupił miejscowy policjant. 

Sierż. Ma riusz Zan don jest po li cjan tem

od sze ściu lat (sam ma nie ca łe 40)

i słu ży w pre wen cji w KPP w Czarn ko -

wie (woj. wiel ko pol skie). Z wy kształ ce nia

jest an tro po lo giem. Za nim wstą pił do Po li -

cji, był dy rek to rem ośrod ka kul tu ry w Lu ba -

szu, gdzie miesz ka. Kie dy usły szał, że

w po bli skiej miej sco wo ści jest do ku pie nia

XIX -wiecz ny ewan ge lic ki ko ściół, po my ślał,

że moż na by tam stwo rzyć cen trum kul tu -

ral ne. W Po ła je wie pa ra fia ewan ge lic ko -

-au gs bur ska po wsta ła w 1851 r., a w 1859 r.

po świę co no neo go tyc ki zbór. Po II woj nie

świa to wej w opusz czo nym ko ście le były

m.in. ma ga zyn zbo ża i skład pasz. Póź niej

pa ra fia ewan ge lic ka z Po zna nia prze ka za ła

znisz czo ny bu dy nek na wła sność gmi nie Po -

ła je wo, a ta, z bra ku środ ków na re mont,

w 2001 r. sprze da ła go po znań skiej fir mie.

Li czo no, że od no wi ona ko ściół, ale po ja -

kimś cza sie też wy sta wi ła obiekt na sprze -

daż. W stycz niu 2012 r. ku pił go sierż.

Mariusz Zan don. Od 1983 r. ko ściół w Po ła -

je wie jest wpi sa ny do re je stru za byt ków woj.

wiel ko pol skie go.

WSPÓL NY MI SI ŁA MI
Po li cjant na kup no ko ścio ła wziął kre dyt (bu -

dy nek kosz to wał około 175 tys. zł) i obie cał

żo nie, że na re no wa cję nie wy ło ży już ani zło -

tów ki z wła snej kie sze ni. Zło żył kil ka pro jek -

tów o do fi nan so wa nie z róż nych fun du szy.

Pó ki co re mont prze pro wa dza si ła mi wła sny -

mi i zna jo mych. Naj waż niej sze jest te raz zro -

bie nie da chu, a je sie nią ma ją być wsta wio ne

dol ne okna, do któ rych wi tra że na ma lu je

zna jo ma ma lar ka. Więk szość okien jest wy -

bi ta, je dy ny ma lut ki wi traż ostał się nad

głów nym wej ściem. 

W sierp niu br. na ty go dnio wą wy mia nę

przy je cha ła mło dzież z Nie miec: po mo gli

upo rząd ko wać wnę trze, a wie czo ra mi spo ty -

ka li się z lo kal ną mło dzie żą i czy ta li pol ską

i nie miec ką po ezję. Jed ne mu z mło dych

Niem ców oko li ca bar dzo się spodo ba ła, obie -

cał nie dłu go wró cić z gru pą zna jo mych stu -

den tów i zor ga ni zo wać im ple ner ma lar ski. 

– Mi mo że po trze ba jesz cze spo ro cza su

i fun du szy, aby do pro wa dzić bu dy nek do sta -

nu uży wal no ści, to nie prze szka dza nam

w or ga ni zo wa niu wo kół nie go róż nych wy da -

rzeń, któ re spra wią, że to miej sce znów za -

cznie żyć – mó wi policjant. – Oczy wi ście

prace przy ko ście le nie ko li du ją z mo ją służ -

bą: je stem też wdzięcz ny mo im prze ło żo nym

za wy ro zu mia łość dla mo ich – być mo że dość

nie ty po wych – za in te re so wań.

Pan Mariusz ma do świad cze nie w or ga ni -

zo wa niu im prez kul tu ral nych nie tyl ko dla -

te go, że był dy rek to rem ośrod ka kul tu ry

– dzia ła rów nież w To wa rzy stwie Mi ło śni ków

Kul tur Ro dzi mych, ra zem z któ rym na wią zu -

je licz ne kon tak ty, rów nież za gra nicz ne, co

póź niej owo cu je po my sła mi m.in. na wy sta -
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Policjant i jego kościół

Przy pracach remontowych pomagają
znajomi

Wielkopolski policjant Mariusz Zan don
kupił XIX-wieczny ewangelicki kościół
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wy i warsz ta ty, któ re ma ją przy cią gnąć

miesz kań ców nie tyl ko Po ła je wa. 

PRO JEKT NA BIEN NA LE
Pro jekt re in ter pre ta cji ko ścio ła przy go to wał

An drzej Maj cher, a aran ża cję wnę trza za pro -

po no wał ar chi tekt Ro bert Gru szew ski. Maj -

cher to ab sol went Wy dzia łu Ar chi tek tu ry

Po li tech ni ki Po znań skiej, te go rocz ny lau re at

na gro dy ar chi tek to nicz nej za ada pta cję in -

ne go opusz czo ne go ko ścio ła w Pi sa rzo wi cach

(to je go pra ca dy plo mo wa z 2011 r.). Obok

ko ścio ła ma po wstać nie wiel ki bu dy nek biu -

ro wy z sa ni ta ria ta mi i miej sca mi noc le go wy -

mi. Oczy wi ście wszyst kie pra ce bę dą

wy ko ny wa ne zgod nie z za le ce nia mi kon ser -

wa tor ski mi. 

– Jesz cze w trak cie prac nad dy plo mem

nie któ rzy od ra dza li mi ten po mysł, mó wi li,

że nie wy pa da, że by w bu dyn ku ko ścio ła było

coś in ne go niż miej sce kul tu – opo wia da An -

drzej Maj cher. – Mo im zda niem ar chi tek tu -

ra jest tyl ko tłem, sce no gra fią i po win na mieć

użyt kow ni ka, a nie cze kać na za wa le nie się.

Oczy wi ście w przy pad ku ko ścio ła ada pta cja

mu si od by wać się z po sza no wa niem pier wot -

nej funk cji te go miej sca, dla te go to bar dzo

do bry po mysł, by od dać je kul tu rze i w ten

spo sób ak ty wi zo wać lo kal ną spo łecz ność.

Mam po czu cie mi sji mo je go za wo du: uwa -

żam, że ar chi tekt to tro chę me ne dżer, a tro -

chę uzdro wi ciel.

Kon cep cję od bu do wy ko ścio ła w Po ła je wie

zgło szo no do kon kur su na V Mię dzy na ro do -

we Bien na le Le onar do 2013 Award w Miń -

sku na Bia ło ru si, któ ry od by wa się w ra mach

Na ro do we go Fe sti wa lu Ar chi tek tu ry. Cel

kon kur su to roz pro pa go wa nie osią gnięć

młodych ar chi tek tów z ostat nich trzech lat,

pre zen ta cja tren dów i per spek tyw w ar chi -

tek tu rze. Wy ni ki ma ją być ogło szo ne późną

je sie nią.

ŁAW KI, LAM PY I CHRZCIEL NI CA
Ma riusz Zan don mó wi, że po li cjan tem zo -

stał nie co z roz sąd ku, a za an ga żo wa nie kul -

tu ral ne jest dla nie go od skocz nią od pra cy

i nie wy obra ża so bie bez te go ży cia. W gło -

wie ma mnó stwo po my słów nie tyl ko dla

samego Po ła je wa: za sta na wiał się np. nad pi -

sa niem dok to ra tu z an tro po lo gii prze mo cy

i nad zor ga ni zo wa niem warsz ta tów ma lar -

skich dla więź niów z za kła du kar ne go we

Wron kach. A w tym wszyst kim trze ba jesz -

cze zna leźć czas dla ro dzi ny: żo ny, dwóch

synów i sied mio mie sięcz nej cór ki. 

Na za koń cze nie re mon tu cze ka ją już ław -

ki z jed nej z nie miec kich pa ra fii – tam tej szy

ksiądz ro bił no we i chęt nie od dał sta re w do -

bre rę ce, z in ne go nie miec kie go ko ścio ła od -

da li Zan do no wi lam py i chrzciel ni cę. Kli mat

miej sca zo sta nie więc za cho wa ny, a co do im -

prez, któ re mia ły by się w nim od by wać, to

po li cjant jest otwar ty na pro po zy cje – oczy -

wi ście z za cho wa niem kul tu ral ne go cha rak -

te ru za byt ku. 

Zda rza ją się jesz cze mło dzi z nie kul tu ral -

nym po dej ściem do bu dow li: kie dy je den

z nich zo stał przy ła pa ny na za ła twia niu w po -

bli żu swo jej po trze by, po li cjant dał mu

do wy bo ru trzy wyj ścia – wy jazd do PID

w Pi le, 500 zł man da tu al bo po sprzą ta nie

z te re nu wo kół ko ścio ła wiór ków po cię ciu

drze wa. Mło dzian wy brał trze cie wyj ście.

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski, Ma riusz Zan don (1)
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Oryginalne elementy
dekoracyjne kościoła
zachowały się w dobrym
stanie

W 1998 r. piorun uderzył w krzyż wieńczący
wieżę kościoła
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Piąty raport z działalności w Polsce
Krajowego Mechanizmu Prewencji zawiera
m.in. obserwacje z wizytacji policyjnych
pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

K ra jo wy Me cha nizm Pre wen cji (KMP) jest nie -

za leż nym or ga nem wi zy tu ją cym miej sca po -

zba wie nia wol no ści, utwo rzo nym na pod sta wie

Pro to ko łu fa kul ta tyw ne go do Kon wen cji w spra wie za -
ka zu sto so wa nia tor tur oraz in ne go okrut ne go, nie ludz -
kie go lub po ni ża ją ce go trak to wa nia al bo ka ra nia
(OPCAT). Pol ska, ja ko jed no z 68 państw, ra ty fi ko -

wa ła ten pro to kół i ja ko jed no z 47 państw po wo ła -

ła KMP. W 2008 r. za da nia me cha ni zmu po wie rzo no

Rzecz ni ko wi Praw Oby wa tel skich (RPO). 

Co ro ku przed sta wi cie le KMP skła da ją nie za po -

wie dzia ne wi zy ty m.in. w za kła dach kar nych, po -

miesz cze niach dla osób za trzy ma nych (pdoz)

i po li cyj nych izbach dziec ka (PID), izbach wy trzeź -

wień, do mach po mo cy spo łecz nej, mło dzie żo wych

ośrod kach wy cho waw czych i szpi ta lach psy chia -

trycz nych. W ub.r. uka zał się ra port z wi zy ta cji

24 z 29 PID, a w tym ro ku na po czą tek paź dzier-

ni ka za po wie dzia no pre zen ta cję ra por tu o izbach 

wy trzeź wień (sze rzej o nim na pi sze my w nr. li sto -

pa do wym).

CO MO ŻE KMP
Wi zy ta cje po le ga ją głów nie na obej rze niu miej sca,

na roz mo wach w czte ry oczy z za trzy ma ny mi

i na ana li zie do ku men ta cji. Wi zy ta to rzy spo rzą dza ją

też do ku men ta cję fo to gra ficz ną. W 2012 r. pra-

cow ni cy Kra jo we go Me cha ni zmu Pre wen cji od wie -

dzi li 48 pdoz, czy li oko ło 15 proc. wszyst kich po -

miesz czeń dla osób za trzy ma nych.

– W da nym pdoz je ste śmy tyl ko kil ka go dzin, ale

za wsze sta ra my się choć by wy ryw ko wo przej rzeć za -

pis z mo ni to rin gu: zda rza się, że nie po kry wa się on

z wpi sa mi w książ ce prze bie gu służ by w pdoz, np.

co do go dzin kon tro li przez wi zjer za cho wa nia osób

za trzy ma nych – mó wi dy rek tor ze spo łu KMP Ju sty -

na Ró ża Le wan dow ska. – Po wi zy ta cji w każ dym

pdoz po wsta je ra port na je go te mat, któ ry prze sy ła -

my od po wied nim ko men dan tom Po li cji i sę dziom

oraz Hel siń skiej Fun da cji Praw Czło wie ka. Są w nim

opi sa ne nie tyl ko wa run ki by to we, ale i trak to wa nie

przez per so nel za trzy ma nych i do bre prak ty ki.

Na koń cu ra por tu są za le ce nia dla ko men dan tów,

któ rym pod le ga wi zy to wa ny pdoz. 

Naj częst sze za le ce nia do ty czą wła śnie wa run ków

by to wych: za le ca się re mon ty, do sto so wa nie po -

miesz czeń dla nie peł no spraw nych, umiesz cze nie 

re gu la mi nu pdoz w po miesz cze niach. Ale są i po waż -

niej sze spra wy, ta kie jak prze pro wa dza nie kon tro li

oso bi stej w miej scu ob ję tym mo ni to rin giem, brak

do stę pu do środ ków hi gie ny, świa tło w no cy o ta kim

sa mym na tę że niu, jak za dnia, za kaz ko rzy sta nia

przez za trzy ma nych z wy ro bów ty to nio wych (bo nie

ma pa lar ni), aż po spo ra dycz ne przy pad ki nie ludz -

kie go trak to wa nia. Ra port KMP za 2012 r. opi su je

sy tu ację, w któ rej na za pi sie mo ni to rin gu wi dać, jak

po li cjant peł nią cy dy żur w pdoz cią gnie za trzy ma -

ne go za ucho. In na za re je stro wa na przez mo ni to ring

sy tu acja to za sto so wa nie środ ków przy mu su bez po -

śred nie go: za trzy ma ne mu w ka fta nie bez pie czeń -

stwa skrę po wa no no gi i po ło żo no go na pod ło dze,

a po tem cią gnię to po po sadz ce. W obu tych spra -

wach RPO zło żył do pro ku ra tu ry za wia do mie nia

o po dej rze niu po peł nie nia prze stęp stwa. Po wy ja -

śnie niu tych zajść oba po stę po wa nia umo rzo no:

w pierw szym przy pad ku oka za ło się, że po li cjant
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Wi zy ta cje w pdoz

KRP Warszawa VI – nowy pdoz przystosowany dla
niepełnosprawnych (np. ma niskie progi)
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udzie lał pierw szej po mo cy za trzy ma ne mu (cze go

mo ni to ring już nie po ka zy wał), a w dru gim oso ba

w ka fta nie by ła nie trzeź wa i bar dzo agre syw na – nie

by ło in ne go spo so bu na za pa no wa nie nad nią.

CO JEST W PRZE PI SACH
Dy rek tor Le wan dow ska przy zna je, że w po cząt kach

funk cjo no wa nia KMP by wa ło, że nie wpusz cza no

wi zy ta to rów do pdoz i trze ba by ło in ter we nio wać

u ko men dan tów. Te raz współ pra ca ukła da się cał -

kiem do brze i pra cow ni cy me cha ni zmu są przyj mo -

wa ni bez pro ble mów. Przed sta wi cie le KMP

spo ty ka ją się też z ka drą dy dak tycz ną szkół Po li cji

i mó wią jej o swo ich za da niach. W ten spo sób słu -

cha cze szkół mo gą się do wie dzieć o ist nie niu KMP

i je go ro li. 

Ra por ty Kra jo we go Me cha ni zmu Pre wen cji wska -

zu ją kil ka po wta rza ją cych się pro ble mów sys te mo -

wych zwią za nych z pdoz – jed nym z nich jest

prze rzu ca nie na Po li cję obo wiąz ku opie ki nad oso -

ba mi nie trzeź wy mi, co spo wo do wa ne jest li kwi do -

wa niem izb wy trzeź wień. 

– Oso by nie trzeź we, za miast umiesz cze nia w wy -

spe cja li zo wa nych pla ców kach z per so ne lem przy go -

to wa nym do udzie la nia po mo cy me dycz nej i gwa-

ran tu ją cym ca ło do bo wą opie kę, tra fia ją do pdoz.

Takie roz wią za nie po win no być do raź ne i funk cjo -

no wać do mo men tu utwo rze nia sie ci pla có wek dla

osób nie trzeź wych – mó wi pod insp. Le szek Wój cik,

eks pert Wy dzia łu Kon wo jo we go Biu ra Pre wen cji

i Ru chu Dro go we go KGP. – Tu taj cał ko wi cie zga dza -

my się z ra por tem KMP. Po dob nie jak w przy pad ku

po trze by szko leń dla funk cjo na riu szy peł nią cych

służ bę w pdoz: wła śnie je ste śmy w trak cie przy go to -

wy wa nia dla nich pro gra mu. 

Pod in spek tor Wój cik do da je, że za pew nie nie sta -

łej opie ki me dycz nej we wszyst kich pdoz i PID wią -

za ło by się z ko niecz no ścią za trud nie nia oko ło 1650

le ka rzy, od po wied nie go przy sto so wa nia po miesz -

czeń i wy po sa że nia ich w sprzęt me dycz ny, na co

oczy wi ście nie ma wy star cza ją cych środ ków fi nan so -

wych, po dob nie jak na ge ne ral ne re mon ty pdoz.

W pierw szej ko lej no ści wy ko nu je się naj pil niej sze

re mon ty, na któ re aku rat wy star cza pie nię dzy. 

KGP od wie lu lat po stu lu je o zmia nę art. 39 usta wy

o wy cho wa niu w trzeź wo ści, któ ry zo bo wią zy wa ł by 

sa mo rzą dy do two rze nia i pro wa dze nia izb wy trzeź -

wień lub in nych pla có wek o tym pro fi lu w mia stach

po wy żej 50 tys. osób. Na ra zie bez skut ku.

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. KRP War sza wa VI, KPP w Kar tu zach, 

KMP w Wał brzy chu 
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Pdoz w KMP 
w Wałbrzychu czeka 
na remont

Nowo wybudowany
pdoz w KPP 
w Kartuzach
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O cienkiej granicy między unikaniem posądzania
o tortury a biernością zawodową pisze pełnomocnik
komendanta głównego ds. ochrony praw człowieka.

P ol ska Po li cja, być mo że na sku tek do świad czeń z po przed nie -

go ustro ju po li tycz ne go, jest jed ną z naj bar dziej mo ni to ro wa -

nych in sty tu cji pu blicz nych. To do brze. Licz ne ogra ni cze nia

praw czło wie ka w tam tych cza sach po win ny być nie tyl ko prze stro -

gą, ale i wy znacz ni kiem pu blicz nej kon tro li two rze nia pra wa oraz

jego sto so wa nia. 

KTO PIL NU JE PO LI CJI?
Po stę po wa nie kar ne w sy tu acji po dej rze nia po peł nie nia prze stęp -

stwa przez po li cjan ta pro wa dzi nie za leż na pro ku ra tu ra, czę sto od -

ma wia ją ca prze ka za nia szcze gó łów Po li cji. Rów no le gle pro wa dzo ne

jest po stę po wa nie dys cy pli nar ne, czę sto w opar ciu o za sa dy ety ki za -

wo do wej po li cjan ta, któ re w przy szłym ro ku bę dą mia ły już 10 lat.

Nad pra wi dło wo ścią dzia łań Po li cji czu wa ją ko mór ki kon tro l ne: ana -

li zu ją nie mal wszyst kie przy pad ki nie pra wi dło wo ści w Po li cji, w tym

skar gi oby wa te li na funk cjo na riu szy, a Biu ro Spraw We wnętrz nych

ba da prze stęp stwa oraz za po bie ga pa to lo giom za wo do wym. 

Kil ka lat te mu w KGP, jed nost kach te re no wych i szko łach po li cyj -

nych po wo ła no peł no moc ni ków ds. ochro ny praw czło wie ka. Utwo -

rzo no tzw. SWI, czy li Sys tem Wcze snej In ter wen cji, aby pod no sić

stan dar dy i kształ to wać od po wie dzial ność za wo do wą. Nad Po li cją ma

też nad zór MSW, gdzie nie daw no po wo ła no peł no moc ni ka ds. rów ne -

go trak to wa nia w służ bach mun du ro wych. Po nad to rzecz nik praw

oby wa tel skich, któ ry prze ka zu je swo je wy stą pie nia do MSW i Po li -

cji, w ra mach Kra jo we go Me cha ni zmu Pre wen cji wi zy tu je po li cyj ne

miej sca de ten cji (pi sze my o tym na s. 34–35 – red.). RPO mo ni to ru -

je nie wła ści we dzia ła nia Po li cji rów nież na pod sta wie otrzy my wa nych

od niej in for ma cji. Ma my też bar dzo wraż li we na pra wa czło wie ka

me dia oraz licz ne or ga ni za cje po za rzą do we, np. Hel siń ską Fun da cję

Praw Czło wie ka i Amne sty In ter na tio nal – w ostat nim cza sie ani 

ra zu nie pod no si ła ona kwe stii nie ludz kie go trak to wa nia przez Po li cję.

Trze ba też wspo mnieć o nad zo rze par la men tar nym (ko mi sje sej mo -

we, in ter pe la cje po sel skie). Licz ne in sty tu cje mię dzy na ro do we

na pod sta wie ra ty fi ko wa nych przez Pol skę kon wen cji (od an ty ra si -

stow skich i zwią za nych z za po bie ga niem tor tu rom, aż po za po bie ga -

ją ce dys kry mi na cji ko biet) ocze ku ją od niej okre so wych ra por tów. 

CO W PO LI CYJ NYCH STA TY STY KACH?
Każ de go ro ku Biu ro Kon tro li KGP, BSW i Wy dział Spraw Oso bo wych

KGP pu bli ku ją ra por ty o skar gach na po li cjan tów, sta nie prze stęp czo -

ści w śro do wi sku oraz o dys cy pli nie służ bo wej. Zda rza ją się spra wy,

któ rych opis jest dra stycz ny, ale ich spraw cy są osta tecz nie ska zy wa -

ni. Z ra por tów tych nie wy ła nia się po trze ba po dej mo wa nia wy jąt -

ko wo in ten syw nych dzia łań na praw czych, po trzeb ne jest jed nak

sta now cze re ago wa nie w sy tu acjach jed nost ko wych. 

Wsty dli wą dla Po li cji kwe stią po zo sta je np. spra wa z Lidz bar ka

War miń skie go z mar ca 2012 r., gdzie we dług usta leń pro ku ra tu ry do -

szło do po bi cia przez po li cjan tów dwóch za trzy ma nych oraz nie

udzie lo no im po mo cy. Nie usta lo no, któ rzy funk cjo na riu sze do pu -

ści li się tych czy nów, dla te go spra wę umo rzo no. 

Ciem na licz ba przy pad ków bru tal no ści Po li cji mo że być ogra ni cza -

na przez sa mych oby wa te li, któ rzy nie od pusz czą na wet drob ne go

prze kro cze nia upraw nień. 

SYS TEM CZY CZŁO WIEK?
Zda rza ją ce się w me diach wy po wie dzi, że po li cja jest bez kar na, a za -

rzu ty pro ku ra tor skie są rzad ko ścią, wy wo ły wać mo gą wra że nie, że

prze moc i bru tal ność Po li cji to nor ma, w do dat ku ta ka, któ rej ocze -

ku ją po krzyw dze ni przez prze stęp ców. Nie ma ta kich za bez pie czeń,

któ rych nie da się omi nąć: co je den czło wiek stwo rzył, dru gi mo że

obejść. Ist nie ją cy w Po li cji sys tem an ty prze mo co wy po pro stu trze -

ba umac niać. Bru tal no ści za wsze wi nien jest spraw ca, a nie sys tem,

któ ry cze goś nie wy chwy cił. 

W 2011 r. zmie nio no i wzmoc nio no za sa dy do bo ru do Po li cji: po -

ło żo no więk szy na cisk na po sta wy pro spo łecz ne. Po wstał ko men to -

wa ny ostat nio w me diach po rad nik Słu żyć i chro nić, któ ry po słu gu je

się prze ry so wa ny mi wręcz przy kła da mi bru tal no ści po li cjan tów, by

le piej ob ra zo wać te sy tu acje na po trze by dy dak tycz ne. Dla ka dry kie -

row ni czej wpro wa dzo no też szko le nie Pra wa czło wie ka w za rzą dza -
niu Po li cją. Dzia ła nia te ma ją uszczel nić sys tem kon tro li opi sa ny

na wstę pie: ma my nie tyl ko ka rać, ale edu ko wać, kształ to wać po sta -

wy, za po bie gać de per so na li za cji. 

Two rze nie ob ra zu bru tal nej po li cji ja ko ca ło ści i re ago wa nie po -

nad po trze by mo że wy wo łać efekt bier no ści, czy li uni ka nia kon fron ta -

cji z oba wy przed oskar że niem o bru tal ność. Po są dze nie o brak re ak cji

mniej za szko dzi po li cjan to wi niż nad uży cie si ły lub po są dze nie o to.

SAM NA SAM Z PO LI CJAN TEM
Przy pad ki prze mo cy sto so wa nej przez po li cjan tów zda rza ją się nie tyl -

ko w Pol sce. Po li cjant w każ dej cy wi li zo wa nej kul tu rze za po peł nie nie

po waż ne go błę du za wo do we go tra ci pra cę. Dla te go złą, choć na tu ral -

ną, rze czą jest, że po li cjan ci, ży jąc w swo istej sub kul tu rze, czę sto wy -

pa le ni za wo do wo, po ta kim błę dzie brną w kłam stwa i zmo wę

mil cze nia. W za chod niej li te ra tu rze na zwa no to zja wi sko syn dro mem

nie bie skiej ścia ny mil cze nia (ang. the blue wall of si len ce).

Pa ra dok sem jest to, że win ny po li cjant da lej słu ży, choć

gdy by ist nia ła in sty tu cja tzw. pierw sze go (je dy ne go)

błę du i moż li wość prze pro sze nia ofia ry bez po waż -

nych kon se kwen cji służ bo wych, mo gło by to uzdro -

wić sy tu ację. Po ta kie roz wią za nie się gnę ło np. FBI.

KRZYSZ TOF ŁASZ KIE WICZ

Brutalności zawsze winien jest sprawca, 
a nie system, który czegoś nie wychwycił. 

ZGŁOŚ PRO BLEM
Nie moż na nie ludz ko trak to wać dru gie go czło wie ka. Ja ko Po -
li cja ma my słu żyć i chro nić. Trud no jest zdo być tę pra cę, ale
ła two ją stra cić. Je śli ktoś z czy tel ni ków do stał po le ce nie uzy -
ski wa nia wy ni ków bru tal no ścią dzia łań, pro szę po in for mo wać
o tym peł no moc ni ka: krzysz tof.lasz kie wicz@po li cja.gov.pl
Da ne oso by in for mu ją cej nie bę dą upu blicz nio ne.

Co z tą prze mo cą?
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Spo tka nie 
w Wie licz ce

17 wrze śnia 2017 r. w Wie licz ce na

wy sta wie Hi sto ria w po li cyj nym mun -
du rze, la ta 1919–2013 moż na by ło

obej rzeć m.in. prze ka za ne przez

miesz kań ców fo to gra fie do ty czą ce hi sto rii Po li cji. W pa miąt ko wych

mun du rach za pre zen to wa ła się Gru pa Re kon struk cyj na Po li cji Pań -

stwo wej 1919–1939 z No we go Tar gu, a swo je zbio ry udostępnili

post. To masz Wi tań ski z KMP w Ka to wi cach i post. Ma riusz Ma jerz -

-Ma niec ki z kra kow skiej po li cji. Wśród eks po na tów by ły też: ro wer

z wy po sa że niem po li cyj nym, uaz i pas sat z Mu zeum Ra tow nic twa

w Kra ko wie oraz mi li cyj na ny sa i mo to cykl WSK z wóz kiem (z pry -

wat nych zbio rów). Moż na by ło też obej rzeć po kaz tre su ry psów po -

li cyj nych, ak cję ra tow ni czą z in struk ta żem pierw szej po mo cy, za ło żyć

al ko go gle i po roz ma wiać z an ty ter ro ry sta mi.

AW
zdj. KPP w Wie licz ce

Sympozjum w Muzeum
Niepodległości

Z ini cja ty wy Sto wa rzy sze nia Mu zeum Po li cji w Kiel cach 12 wrze -

śnia br. w sto łecz nym Mu zeum Nie pod le gło ści od by ło się sym po -

zjum po świę co ne mu ze al nic twu, ar chi wi sty ce, ko lek cjo ner stwu oraz

wy sta wien nic twu po li cyj ne mu. Je go współ or ga ni za to ra mi by li: Na ro -

do wy In sty tut Mu ze al nic twa i Ochro ny Zbio rów, Mu zeum Nie pod -

le gło ści w War sza wie oraz Mu zeum Na ro do we w Kiel cach.

Spo tka niu, w któ rym uczest ni czy li pra cow ni cy na uko wi, hi sto ry -

cy, mu ze al ni cy, a tak że funk cjo na riu sze Po li cji – pa sjo na ci dzie jów

swej for ma cji, przy świe ca ła idea po wo ła nia Mu zeum Po li cji. Pol ska

bo wiem, jak pod kre śla no w każ dym nie mal wy stą pie niu, po zo sta je

cią gle jed nym z nie licz nych państw, któ re nie ma ją ta kich pla có wek.

Ist nie ją ce w nie któ rych ko men dach izby tra dy cji – choć peł nią waż -

ną funk cję upo wszech nia nia hi sto rii – nie są w sta nie za stą pić pro -

fe sjo nal nych do ko nań mu ze al ni ków.

J. Pac.
zdj. au tor

Do zbio rów Mu zeum na Maj dan ku wró ci ła czap ka więź niar ska skra -

dzio na stam tąd kil ka dzie siąt lat te mu. 

Pod ko niec sierp nia 2013 r. w Ko men dzie Głów nej Po li cji Ste phen

Mull, am ba sa dor Sta nów Zjed no czo nych, prze ka zał od zy ska ny ar te fakt

Mał go rza cie Omi la now skiej, pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Kul tu -

ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, któ ra z ko lei od da ła go Da nu cie Ole siuk,

za stęp cy dy rek to ra ds. dzia łal no ści pod sta wo wej Pań stwo we go Mu zeum

na Majdanku. 

W po ło wie czerw ca br. ano ni mo wy an ty kwa riusz prze ka zał pol skie mu

mi ni ster stwu kul tu ry in for ma cję, że na por ta lu au kcyj nym w USA wy sta -

wio no czap kę – na zdję ciu wi docz na by ła wszyw ka z ozna cze nia mi mu -

zeum i nu me rem in wen ta rzo wym. Au kcja koń czy ła się za trzy dni.

Mi ni ster stwo za wia do mi ło pol ską Po li cję, a ta prze ka za ła in for ma cję ofi -

ce ro wi łącz ni ko we mu FBI przy Am ba sa dzie USA w War sza wie. Spra wą

za ję ła się po li cja fe de ral na w Wa szyng to nie. Oso bę, któ ra wy sta wi ła czap -

kę na sprze daż, uda ło się skło nić do wy co fa nia jej z au kcji i do zwro tu

– przed miot tra fił do ame ry kań skiej am ba sa dy w War sza wie. Aby

po twier dzić je go au ten tycz ność, w CLKP wy ko na no ba da nia po rów naw -

cze z czap ką wy po ży czo ną przez Mu zeum na Maj dan ku. Eks per ty za po -

twier dzi ła au ten tycz ność ar te fak tu. Trud no do kład nie po dać, kie dy

czap kę skra dzio no, naj praw do po dob niej w la tach 1972–1995, kie dy to

w jed nym z ba ra ków mu zeum wy sta wia no (od 1962 r.) tek sty lia więź -

niar skie. Po nad 6 tys. eks po na tów od zwie dza ją cych od dzie la ła je dy nie

dru cia na siat ka. W 1995 r. wy sta wę zde mon to wa no, a pre zen ta cję tek -

sty liów ogra ni czo no do kil ku na stu eks po na tów.

AW
zdj. Ma rek Kru pa

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

5 października – Warszawa – udział społeczności PaT
w Obywatelskim Forum Bezpieczeństwa, organizowanym
w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”
(stadion Legii Warszawa, 10.00–18.00) 
5 października – Sokołów Podlaski – uroczyste obchody 5.
rocznicy działalności sokołowskiej grupy PaT 
7–10 października – Kielce – szkolenie eksperckie
PaT/E w województwie świętokrzyskim

Spro sto wa nie
W ar ty ku le „Ro we ro wy bo om”, za miesz czo nym we wrze śnio wym

nu me rze „Po li cji 997”, znie kształ ci łem na zwi sko p. Zbi gnie wa
Rud nic kie go, głów ne go spe cja li sty w Wy dzia le Go spo dar ki 

Ko mu nal nej UM w Rze szo wie, za ra zem nie eta to we go „ofi ce ra 

ro we ro we go” te go urzę du. Ser decz nie prze pra szam.

JE RZY PA CIOR KOW SKI

Od zy ska na
czap ka
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M o wa o Je rzym Na sie row skim, jed nym z naj zdol -

niej szych ar ty stów mło de go po ko le nia lat 60.

ubie głe go wie ku. Jak do szło do te go, że wkro -

czył na dro gę prze stęp stwa?

„CHO DZI ŁO O EMO CJE”
Moż na po wie dzieć, że Na sie row ski miał wszyst ko,

cze go po trze ba, by być za do wo lo nym z ży cia. Uro dzo ny

w 1933 r. w za moż nej ro dzi nie zie miań skiej, w po sia -

dło ści Gro chy, od dziec ka żył w do bro by cie. Po la tach

wspo mi nał, że na ścia nach wi sia ły u nie go płót na Kos sa -

ka i Fa ła ta, a w ak cie oskar że nia pro ku ra tor wy ce ni ła

jego ma ją tek na mi lion zło tych.

Był lu bia ny i ce nio ny w śro do wi sku, nie zwra ca ją cym

uwa gi na ho mo sek su alizm, do któ re go ak tor – ja ko je -

den z nie licz nych w PRL – otwar cie się przy zna wał.

Za swo je ro le w fil mach: „Za mach”, „Go dzi na pą so wej

ró ży”, „Zbrod niarz, któ ry ukradł zbrod nię”, a także

w jed nym z od cin ków „Staw ki więk szej niż ży cie” zy -

skał uzna nie kry ty ki i sym pa tię pu blicz no ści. Jesz cze

le piej po czy nał sobie na de skach sce nicz nych, gra jąc

w war szaw skich te atrach: Po wszech nym, Na ro do wym,

Ko me dii. U naj lep szych (m.in.: Kon ra da Swi nar skie go,

Ol gi Li piń skiej, Je rze go Gru zy) i z naj lep szy mi (m.in.:

Da nu tą Sza flar ską, Ka li ną Ję dru sik, Ro ma nem Wil hel -

mim).

Je go apa ry cja, mi ły spo sób by cia, pro wa dze nie otwar -

te go do mu, w któ rym na przy ję ciach by wa ła ów cze sna

śmie tan ka ar ty stycz na – to po wo do wa ło, że nie na rze kał

na brak zna jo mych obu płci.

Do brze wio dło mu się w związ kach part ner skich.

Po okre sie prze lot nych kon tak tów w okre sie mło dzień -

czym zwią zał się na sta łe ze star szym od nie go ak to rem

Mie czy sła wem G. Ten nie tyl ko wpro wa dził go w śro do -

wi sko, za bie rał w za gra nicz ne po dró że, ale i wspo ma gał

fi nan so wo (choć póź niej Na sie row ski za prze czał te mu),

a pa rę ra zy na wet krył je go spraw ki. By li ra zem od ro ku

1958 do 1969, kiedy to w ma ju Na sie row ski po de rwał

na war szaw skiej Sta rów ce 16-let nie go hy drau li ka An -

drze ja R., wkrót ce od sta wia jąc na bocz ny tor Mie czy -

sła wa G.

Naj wy raź niej jed nak cze goś mu w ży ciu bra ko wa ło.

Po la tach po wie dział Prze my sła wo wi Sem czu ko wi, au -

to ro wi książ ki „Czar na woł ga. Kry mi nal na hi sto ria PRL”:

Nie kra dłem dla pie nię dzy. Pie nią dze mia łem. Tu cho dzi -
ło o emo cje. I o to, że wspól ne prze stęp stwo łączy.

MI ŁE ZŁE GO PO CZĄT KI...
Pierw sze go wła ma nia – do miesz ka nia Fran cisz ka Sta ro -

wiey skie go, zna ne go nie tyl ko z ma lar skiej twór czo ści,

ale też ko lek cjo ner skich upodo bań – Na sie row ski do -

ko nał sam. Zro bił to na mó wio ny przez żo nę jed ne go ze

sław nych re ży se rów, któ ra po dej rze wa ła, że mąż zdra -

dza ją z żo ną ma la rza. Ka rą dla ry wal ki mia ło być znisz -

cze nie pasz por tu. Na sie row ski pasz por tu nie zna lazł,

za to za brał ty le sta rych ze ga rów, ile zdo łał unieść.

W roz mo wie z Sem czu kiem tłu ma czył, że gdy by te go

nie zro bił, włam wy glą dał by po dej rza nie. An ty ki prze -

my cił do Lon dy nu i sprze dał w do mu au kcyj nym

Sotheby’s. Na te mat kra dzie ży roz ma wiał póź niej ze

Sta ro wiey skim, współ czu jąc mu strat, któ re ma larz wy -

ce nił na 130 tys. zł.

Ta kie po dej ście by ło ty po we dla Na sie row skie go.

Po okra dze niu, już ra zem z An drze jem R., do mu Mi ry

Gre li chow skiej -Waj do wej rów nie prze ko nu ją co współ -

czuł ar ty st ce utra ty m.in. srebr ne go kom ple tu do her ba -

ty, któ rym lu bi ła się chwa lić przed go ść mi. Po je chał

do niej wraz z Mie czy sła wem G., któ re mu opo wie dział

o swo im wy czy nie, żą da jąc, by ten za pew nił mu ali bi.

Cie płe sło wa miał tak że dla An ny K., go spo si, któ rą na -

past ni cy ogłu szy li tak, że ock nę ła się do pie ro na stęp -

ne go ran ka. 

Na sie row ski tro skli wie za jął się rów nież swym

gościem, duń skim ak to rem, któ re mu po mógł zło żyć

za wia do mie nie o wła ma niu do sa mo cho du. Duń czyk

po zo stał w nie świa do mo ści, że wła my wa czem był 

jego go spo darz, w asy ście Mie czy sła wa G., któ ry

w póź niej szym śledz twie utrzy my wał, że wpierw

chciał od wieść ko chan ka od kra dzie ży, a póź niej tyl ko

przy glą dał się.

Na sie row ski miał na su mie niu jesz cze kil ka in nych

spra wek, m.in. wy ko rzy sty wa nie do prze my tu kra dzio -

POLICYJNY PITAWAL Jerzy Nasierowski POLICJA 997       październik 2013 r.38

Nie uczestniczył we włamaniu, podczas którego doszło do zabójstwa kobiety, a w śledztwie wskazał sprawców.
Mimo to został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za „intelektualne popełnienie zbrodni – tzn. pokierowanie
bezpośrednim popełnieniem zabójstwa przez inne osoby” – i wcześniejsze przestępstwa. Odsiedział 10 i pół roku.

Wyszedł po napisaniu książki opartej na własnych przeżyciach, za wstawiennictwem zachwyconego nią
Romana Bratnego. Zaczął nowe życie – trochę literata, trochę skandalisty.

Zbrodniarz, który 
nie popełnił zbrodni
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październik 2013 r.       POLICJA 997 Jerzy Nasierowski POLICYJNY PITAWAL 39

nych rze czy nie świa do mych te go osób, któ re speł nia ły

je go proś by o prze ka za nie cze goś za gra ni cę.

Kie dy do szło do pro ce su, pro ku ra tor Wie sła wa Bar do -

no wa po sta wi ła mu łącz nie 11 za rzu tów za: kra dzie że,

wła ma nia, prze myt, oszu stwa, han del wa lu tą i... kie ro -

wa nie za bój stwem.

LECZ KO NIEC ŻA ŁO SNY
Tra gicz ny wręcz. Od zna jo mej Na sie row ski do wie dział

się o An nie Wu jek, któ ra mia ła uzbie rać spo ry ma ją tek.

Ak tor za pla no wał skok, ale nie mógł zde cy do wać się

na wzię cie w nim udzia łu. Hy drau lik An drzej R. wraz

z przy ja cie lem Ma cie jem B. nie wa ha li się. 25 stycz -

nia 1971 r. za cza ili się na klat ce scho do wej, bli sko

miesz ka nia upa trzo nej ofia ry. Kie dy ko bie ta wy cho dzi -

ła ze śmie cia mi, Ma ciej B. za stą pił jej dro gę i we pchnął

za próg. Ofia ra bro ni ła się, ale nie mia ła szans, gdy w su -

kurs kom pa no wi przy szedł An drzej R., któ ry zdzie lił

star szą pa nią dwa ra zy pię ścią w gło wę. Ko bie ta stra ci -

ła przy tom ność. An drzej R. zwią zał ją i za kne blo wał,

po czym dla pew no ści z grusz ki do le wa ty wy wstrzyk -

nął do no sa ko bie ty chlo ro form, któ re go uży cie do ra -

dził Na sie row ski. Prze trzą snę li miesz ka nie, ale bez

re zul ta tów. Po za nie znacz ną su mą w port mo net ce nie

zna leź li ni cze go, choć pod czas pla no wa nia ra bun ku Na -

sie row ski oce niał, że ten skok mo że im przy nieść na -

wet 500 tys. zło tych (póź niej MO zna la zła skryt kę

z 200 tys. zł).

W trak cie plą dro wa nia pa ro krot nie uży li chlo ro for mu,

by na pad nię ta się nie prze bu dzi ła. W oba wie przed za -

tru ciem się sa mi za ło ży li chust ki ja ko ma secz ki. Wy cho -

dząc, spraw dzi li stan ko bie ty – nie ży ła. Sek cja

wy ka za ła, że za moc no ją za kne blo wa li.

Do wie dziaw szy się o tym, Na sie row ski miał po dob no

zbesz tać An drze ja R., ale tra ge dia nie ostu dzi ła je go żą -

dzy „emo cji”. W trak cie póź niej sze go śledz twa wy szło

na jaw, że pla no wał ko lej ne wła ma nia.

AK TO RÓW RU SZA JĄ SU MIE NIA
Po trzech mie sią cach MO uję ła czte rech wła my wa czy,

któ rzy po cząt ko wo przy zna li się do na pa du i za bój stwa

An ny Wu jek, ale przed sądem od wo ła li swo je wy ja śnie -

nia, twier dząc, że bi ciem zo sta li zmu sze ni do nich przez

mi li cjan tów. Wo bec bra ku in nych do wo dów zo sta li unie -

win nie ni.

Mi li cja by ła już jed nak na wła ści wym tro pie, na któ -

ry na pro wa dził ją Mie czy sław G. Na sie row ski zwie rzył

mu się, kto stoi za za bój stwem An ny Wu jek. „Ro ba -

czek”, jak na zy wał go Na sie row ski, nie wy trzy mał i zgło -

sił się na MO, opo wia da jąc o daw nych spraw kach

uko cha ne go i swo im w nich udzia le (póź niej zo stał ska -

za ny na 2 lata po zba wie nia wol no ści). t
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By li part ne rzy spo tka li się 14 kwiet nia 1972 r. w ko -

men dzie przy ul. Żyt niej, w po ko ju płk. Płó cien ni cza ka,

któ ry we zwał Na sie row skie go na prze słu cha nie. Ak tor

zo stał za trzy ma ny. Po cząt ko wo ob cho dzo no się z nim

uprzej mie, ale gdy przez ko lej ne dni upar cie utrzy my -

wał, że o ni czym nie wie, do stał la nie. Przy znał się, choć

w swo jej książ ce „Zbrod nia i...” ja ko głów ny te go po wód

wska zał wy rzu ty su mie nia: W no cy przed pro ce sem tych
czte rech nie win nych chło pa ków nie spa łem. (...) Tłu ma -
czy łem so bie w du chu, że wpraw dzie mo im do no sem ska zu -
ję An drze ja na śmierć, ale nie mo gę po zwo lić, aby
ma chi na są do wa zmiaż dży ła czte rech nie win nych lu dzi. 

W SĄ DZIE JAK NA SCE NIE
Pro ces, któ ry roz po czął się 17 wrze śnia 1973 r. w sali

221 Są du Wo je wódz kie go dla m.st. War sza wy, na le żał

do naj gło śniej szych w PRL. Lu dzie sta li na wet przed

sa lą roz praw, by sły szeć choć cząst kę słów, któ re pa da -

ły we wnątrz. Część pro ce su, w któ rej po ru sza ne by ły

wąt ki na tu ry oby cza jo wej, od by ła się przy drzwiach za -

mknię tych. 

An drzej R. od mó wił wy ja śnień w spra wie na pa du na

An nę Wu jek, ale przy znał się do wcze śniej szych prze -

stępstw. Ma ciej B. wciąż po pła ki wał, przy zna jąc się

do ra bun ku, acz nie do za mia ru za mor do wa nia ko go kol -

wiek. Za py ta ny przez sę dzie go, jak sam sie bie oce nia,

od po wie dział: By dlę je stem.

Na sie row ski na to miast wy ko rzy stał obec ność tak

licz nej pu blicz no ści, da jąc swe go ro dza ju po pis ak tor -

stwa. Uda wał, że nie sły szy, co mó wi do nie go sę dzia

Sta ni sław So kół, de mon stra cyj nie za ty ka jąc so bie uszy

kul ka mi wię zien ne go ra zow ca, gło śno mó wił do sie bie,

pró bo wał zdjąć bu ty i spodnie. Dwu krot nie bro nią cy go

me ce nas Ja cek Wa si lew ski wy stę po wał o pod da nie swo -

je go klien ta ob ser wa cji psy chia trycz nej i dwu krot nie

bie gli stwier dza li, że Na sie row skie mu nic nie do le ga.

Cier pli wość są du skoń czy ła się trze cie go dnia pro -

ce su, kie dy ak tor po ła mał krze sło. Zo stał usu nię ty

z sali. Po skut ko wa ło – spo waż niał. Prze chwy co no na to -

miast je go gryps do An drze ja R., w któ rym przed sta -

wiał mu dwa wa rian ty ze znań, ja kie ko cha nek po -

wi nien zło żyć. To sta no wi ło do dat ko wą oko licz ność

ob cią ża ją cą.

Pro ku ra tor za żą da ła po 25 lat po zba wie nia wol no ści

dla Je rze go Na sie row skie go i An drze ja R. oraz 15 lat

po zba wie nia wol no ści dla Ma cie ja B. Obroń cy wza jem -

nie ob wi nia li swo ich klien tów o wpływ na po zo sta łych.

W ostat nich sło wach An drzej R. po wie dział tyl ko: Ża -
łu ję swo ich czy nów, chcę za nie od cier pieć, pro szę o spra -
wie dli wy wy rok, zaś Ma ciej B.: Mam jed no pra gnie nie.
Być uczci wym czło wie kiem i ni gdy już wię cej nie sta wać
przed są dem. Qu asi -ham le tow ska prze mo wa Na sie row -

skie go za ję ła za to pół go dzi ny. Wy rok za padł 5 paź -

dzier ni ka 1973 r. – sąd w peł ni przy chy lił się do

wnio sku pro ku ra tu ry.

„OD KU RZO NY”
W wię zie niu Na sie row ski za jął się twór czo ścią li te rac ką.

Z po wo dze niem. Rę ko pis po wie ści „Zbrod nia i..., czyli

ban dyc ko -sek su al ne przy pad ki 36-let nie go ak to ra i 16-

-let nie go hy drau li ka na tle pa no ra my PRL” prze ka zał

Krzysz to fo wi Za nus sie mu, u któ re go grał w je go pierw -

szym fil mie „Dia beł ku la wy”. Re ży ser zdo łał na kło nić

do przej rze nia rę ko pi su, po cząt ko wo bar dzo źle od no -

szą ce go się do Na sie row skie go, Ro ma na Brat ne go. Ten,

ocza ro wa ny sty lem i szcze ro ścią wy znań, stał się orę -

dow ni kiem Na sie row skie go. Dzię ki sta ra niom Brat ne -

go ak tor wy szedł po 10 i pół ro ku.

Za bie gom pro tek to ra za wdzię cza Na sie row ski tak że

swój pi sar ski de biut po wie ścią „Ja sno zie lo no -ciem no”

– w 1981 r., jesz cze ja ko wię zień. 21 li sto pa da te go sa -

me go ro ku w Te atrze Po wszech nym mia ła miej sce pre -

mie ra je go sztu ki „Tył do przo du”, któ rej kan wą by ła

„Zbrod nia i...”. Ofi cjal nie au to rem był Je rzy Trę bic ki;

na zwi sko Na sie row ski po zo sta wa ło ta bu. Wpro wa dzo -

ny nie ca ły mie siąc póź niej stan wo jen ny zrzą dził, że

– mi mo po wo dze nia sztu ki – od by ło się je dy nie kil ka

przed sta wień.

Pod tym sa mym pseu do ni mem w 1988 r. wy da na zo -

sta ła je go ko lej na po wieść „Śledz two. Seks, zbrod nia

i ka ra”, ukoń czo na już po wyj ściu z wię zie nia. 70 tys.

eg zem pla rzy wy pu ści ło na ry nek Wy daw nic two Li te rac -

kie. Ro ze szły się na pniu. Praw dzi we na zwi sko au to ra

po da no w dru gim, po zba wio nym skró tów Brat ne go

(czte ro krot nie dłuż szym), wy da niu z 2006 r.

Póź niej opu bli ko wał jesz cze kil ka ksią żek, m.in. try -

lo gię: „Na sie row ski, ty pe da le, ty Ży dzie”, „Na sie row -

ski, ty an ty chry ście”, „Na sie row ski, ty...”; pró bę

au to bio gra fii „Nie mo je ży cie” oraz wspo mnie nia wię -

zien ne „Ro meo i Ro meo”.

Za grał epi zo dycz ne ro le w kil ku fil mach, m.in.: „Pora

na cza row ni ce”, „Mo ja An ge li ka”, „Chło pa ki nie pła czą”

oraz w se ria lu „Bo ża pod szew ka”. 

Wró cił do ży cia to wa rzy skie go, choć nie w ta kim wy -

mia rze i nie w tym śro do wi sku, co przed wię zie niem.

Udzie lił wie lu wy wia dów, po cząt ko wo pi smom, z cza -

sem i w in ter ne cie. W roz mo wie z Ser giu szem Wró blew -

skim dla por ta lu polgej.pl scha rak te ry zo wał no we go

sie bie ja ko „od ku rzo ne go”.

Za wsze ocho czo mó wił o swo ich prze ży ciach, choć

jego wer sje od bie ga ły nie kie dy od ofi cjal nych. Na przy -

kład w wy wia dzie dla „Ma chi ny” stwier dził: (...) z wła -
snej wo li się wy sta wi łem, ra tu jąc przed szu bie ni cą
nie win nych lu dzi, po wta rza jąc wer sję po da wa ną w swo -

ich książ kach. Za po mniał naj wy raź niej, że o ile fak tycz -

nie wska zał rze czy wi stych spraw ców, to nie do koń ca

uczy nił to z wła snej wo li. Na stą pi ło to do pie ro, gdy

po 2-ty go dnio wych tête à tête z płk. Płó cien ni cza kiem

spusz czo no mu nie złe man to. Po za tym, oprócz ta kich

me tod do cho dze nia do praw dy, MO mia ła jesz cze

w ręku ze zna nia Mie czy sła wa G., zdra dzo ne go ko chan -

ka, któ ry syp nął by łe go part ne ra.

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. autor

źródła:

Nasierowski Jerzy, Zbrodnia i..., Korporacja Ha! art, 2006 r.;

Przemysław Semczuk, Czarna wołga. Kryminalne historie PRL,

Wydawnictwo Znak, 2013 r.; 

Maria Osiadacz, Nie można żyć przeciw ludziom, „Prawo

i Życie” nr 28/1973;

polgej.pl;
quuer.pl;
„Życie Warszawy”, 18 IX–6 X 1973 r.
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C hcąc je roz wiać, Biu ro Pre wen cji i Ru chu Dro -

go we go KGP wspól nie z ko mór ką ds. po mo cy

praw nej Ga bi ne tu Ko men dan ta Głów ne go Po li -

cji przy go to wa ło sta no wi sko w tej spra wie. 

NO TAT KA I NO TAT NIK
Zgod nie z za sa dą wy ra żo ną w art. 51 ust. 1 usta wy

po li cjant do ku men tu je w no tat ce uży cie i wy ko rzy -

sta nie środ ków przy mu su bez po śred nie go i bro ni 

pal nej.

We dług dys po zy cji art. 51 ust. 2 usta wy po li cjant

prze ka zu je no tat kę prze ło żo ne mu w przy pad ku uży -

cia lub wy ko rzy sta nia środ ków przy mu su bez po śred -

nie go – gdy skut kiem te go uży cia lub wy ko rzy sta nia

by ło zra nie nie oso by lub wy stą pie nie in nych wi docz -

nych ob ja wów za gro że nia ży cia lub zdro wia tej oso by

al bo jej śmierć, zra nie nie, al bo śmierć zwie rzę cia, al -

bo znisz cze nie mie nia, a w przy pad ku uży cia lub wy -

ko rzy sta nia bro ni pal nej – nie za leż nie od skut ku te go

uży cia lub wy ko rzy sta nia.

Na to miast w przy pad ku uży cia środ ka przy mu su

bez po śred nie go wo bec nie let nie go umiesz czo ne go

w za kła dzie po praw czym, schro ni sku dla nie let nich,

mło dzie żo wym ośrod ku wy cho waw czym lub po li cyj -

nej izbie dziec ka po li cjant każ do ra zo wo prze ka zu je

prze ło żo ne mu no tat kę, nie za leż nie od ro dza ju i skut -

ku uży cia środ ka przy mu su bez po śred nie go, o czym

prze są dza art. 51 ust. 3 usta wy.

Nie za leż nie od obo wiąz ku spo rzą dza nia no ta tek

i ich prze ka zy wa nia prze ło żo nym, funk cjo na riu sze,

na któ rych sto sow ne prze pi sy na kła da ją obo wią zek

pro wa dze nia no tat ni ków służ bo wych, po win ni ze

wzglę dów prak tycz nych do ku men to wać w nich każ -

de uży cie i wy ko rzy sta nie bro ni pal nej skut ko we

i bez skut ko we oraz skut ko we uży cie lub wy ko rzy sta -

nie środ ków przy mu su bez po śred nie go. 

Funk cjo na riu sze, któ rzy są zo bli go wa ni do pro wa -

dze nia no tat ni ków, w przy pad ku tzw. bez skut ko we -

go uży cia lub wy ko rzy sta nia środ ków przy mu su

bez po śred nie go mo gą po prze stać je dy nie na spo rzą -

dze niu sto sow ne go za pi su w no tat ni ku – na le ży bo -
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Dokumentowanie i podstawy
prawne użycia
Po kilku miesiącach obowiązywania ustawy z 24 maja 2013 r.
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 628) pojawiły się wątpliwości dotyczące
interpretacji art. 51 ustawy, regulującego dokumentowanie użycia
i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
a także wskazania podstaw prawnych ich użycia 
i wykorzystania.

wiem brzmie nie art. 51 ust. 4 usta wy trak to wać ja ko

wy ją tek od za sa dy wy ra żo nej w art. 51 ust. 1 usta wy.

WY TYCZ NE KO MEN DAN TA
Trze ba za zna czyć, że usta wa o środ kach przy mu su bez -

po śred nie go i bro ni pal nej, po słu gu jąc się po ję cia mi no -

tat ka i no tat nik służ bo wy, nie de fi niu je ich, jak rów nież

w tym za kre sie nie od sy ła do in nych prze pi sów pra wa.

Wska zać na le ży, że no tat ka i no tat nik służ bo wy, jako for -

my do ku men to wa nia prze bie gu służ by przez po li cjan -

tów, są wska zy wa ne w wy tycz nych nr 2 Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji z 27 czerw ca 2007 r. w spra wie za sad

ewi den cjo no wa nia, wy peł nia nia oraz prze cho wy wa nia

no tat ni ków służ bo wych (Dz.Urz. KGP z 2007 r. nr 13,

poz. 104, z późn. zm.), zwa nych da lej wy tycz ny mi. 

Na pod sta wie par. 4 wy tycz nych po li cjant do ku men -

tu je w no tat ni ku służ bo wym czyn no ści służ bo we, zgod -

nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, oraz in ne nie zbęd ne

in for ma cje do ty czą ce prze bie gu służ by, w tym m.in.

czyn no ści zwią za ne z uży ciem środ ków przy mu su bez -

po śred nie go i bro ni pal nej.

No tat nik służ bo wy – zgod nie z par. 3 wy tycz nych

– zo bo wią za ni są pro wa dzić po li cjan ci peł nią cy służ bę

pa tro lo wą (w tym po li cjan ci ko mó rek ru chu dro go we go

peł nią cy służ bę ze wnętrz ną), in ter wen cyj ną, ob cho do -

wą, kon wo jo wą i ochron ną, z wy jąt kiem po li cjan tów peł -

nią cych służ bę na sta no wi skach, gdzie prze bieg służ by

re je stru je się w od ręb nej do ku men ta cji zgod nie z obo -

wią zu ją cy mi prze pi sa mi oraz in ni po li cjan ci na pod sta -

wie od ręb nych prze pi sów oraz wska za ni de cy zja mi

ko men dan tów wo je wódz kich/sto łecz ne go, po wia to -

wych (re jo no wych, miej skich) Po li cji na ob sza rze swo -

je go dzia ła nia. Obec nie w Biu rze Pre wen cji i Ru chu

Dro go we go KGP trwa ją pra ce le gi sla cyj ne, ma ją ce

na ce lu m.in. do sto so wa nie prze pi sów wy tycz nych nr 2

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji do usta wy o środ kach

przy mu su bez po śred nie go i bro ni pal nej.

Na to miast za pod sta wę praw ną uży cia i wy ko rzy sta -

nia środ ków przy mu su bez po śred nie go i bro ni pal nej

przez po li cjan tów po win ny być uzna ne łącz nie – prze -

pis art. 16 usta wy z 6 kwiet nia 1990 r. o Policji (Dz.U.

z 2011 r. nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) w związ ku z od -

po wied nim prze pi sem (okre śla ją cym każ do ra zo wo sto -

sow ny przy pa dek uży cia lub wy ko rzy sta nia środ ków

przy mu su bez po śred nie go bądź bro ni

pal nej) usta wy z 24 ma ja 2013 r.

o środ kach przy mu su bez po śred nie go

i bro ni pal nej.

podinsp. ARKADIUSZ KOWALCZYK
ekspert Wydziału Prewencji BPiRD KGP

zdj. Andrzej Mitura
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L e gi ty mo wa nie po prze dza więk szość czyn no -

ści służ bo wych funk cjo na riu szy. Wła ści wie

prze pro wa dzo ne mo że do pro wa dzić do ujaw -

nie nia na ru sze nia pra wa, usta le nia i za trzy ma nia

spraw cy.

POD STA WA PRAW NA
Zgod nie z art. 15 ust. 1 pkt 1 usta wy o Po li cji każ dy

po li cjant w toku wy ko ny wa nia czyn no ści ope ra cyj no -

-roz po znaw czych, do cho dze nio wo -śled czych i ad mi ni -

stra cyj no -po rząd ko wych ma pra wo do le gi ty mo wa nia

osób w ce lu usta le nia ich toż sa mo ści. Le gi ty mo wa nie

po dej mu je się w ce lu roz po zna nia, za po bie ga nia i wy -

kry wa nia prze stępstw oraz wy kro czeń, a tak że na po -

le ce nie są du, pro ku ra to ra, or ga nów ad mi ni stra cji

pań stwo wej i sa mo rzą du te ry to rial ne go.

OBO WIĄZ KI PO LI CJAN TA
Za sa dy do ko ny wa nia czyn no ści le gi ty mo wa nia pre -

cy zu je roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z 26 lip -

ca 2005 r. w spra wie spo so bu po stę po wa nia

przy wy ko ny wa niu nie któ rych upraw nień po li cjan -

tów. Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi po li cjant

przed przy stą pie niem do le gi ty mo wa nia mu si po dać

swój sto pień, imię i na zwi sko, a tak że pod sta wę

praw ną i przy czy ny pod ję cia czyn no ści służ bo wej.

Je śli jest nie umun du ro wa ny, mu si po ka zać le gi ty ma -

cję służ bo wą, a na żą da nie oso by le gi ty mo wa nej

umoż li wić spi sa nie za war tych w niej da nych.

Na spo sób pro wa dze nia czyn no ści przez po li cjan tów

przy słu gu je pra wo za ża le nia do pro ku ra to ra. Dla te -

go po za koń cze niu le gi ty mo wa nia po li cjant mu si po -

in for mo wać oso bę o ta kiej moż li wo ści. In for ma cję tę

mu si od no to wać w no tat ni ku służ bo wym/no tat ce

służ bo wej. 

USTA LE NIE TOŻ SA MO ŚCI
Usta le nie toż sa mo ści nie mu si na stą pić na pod sta -

wie do wo du oso bi ste go. Mo że to być ja ki kol wiek do -

ku ment ze zdję ciem i in dy wi du al nym ozna cze niem.

Toż sa mość mo że zo stać usta lo na rów nież w opar ciu

o oświad cze nie oso by trze ciej, któ rej toż sa mość zo -

sta ła usta lo na na pod sta wie oka za ne go do ku men tu. 

W przy pad ku le gi ty mo wa nia oso by, któ ra nie po -

sia da przy so bie żad ne go do ku men tu, na pod sta wie

któ re go moż na usta lić jej toż sa mość, po li cjant ma

obo wią zek po uczyć z art. 65 par. 1 ko dek su wy kro -

czeń, któ ry mó wi: Kto umyśl nie wpro wa dza w błąd
or gan pań stwo wy lub in sty tu cję upo waż nio ną z mo cy
usta wy do le gi ty mo wa nia co do toż sa mo ści wła snej lub
in nej oso by, co do swe go oby wa tel stwa, za wo du, miej -
sca za trud nie nia lub za miesz ka nia pod le ga ka rze
grzyw ny.

W sy tu acji od mo wy oka za nia do ku men tu stwier -

dza ją ce go toż sa mość po li cjant mo że do pro wa dzić

oso bę do jed nost ki Po li cji w ce lu usta le nia jej toż -

sa mo ści.

DO KU MEN TA CJA
Le gi ty mo wa nie za wsze po zo sta wia po so bie ślad.

Po li cjant ma obo wią zek do ku men to wać da ne oso -

by le gi ty mo wa nej, czas, miej sce i przy czy nę le gi -

ty mo wa nia w no tat ni ku służ bo wym, no śni ku

elek tro nicz nym, no tat ce służ bo wej.

Le gi ty mo wa nie oso by nie jest ko niecz ne, gdy

oso ba le gi ty mo wa na jest zna na po li cjan to wi.

oprac. AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. Andrzej Mitura

Le gi ty mo wa nie słu ży:

– iden ty fi ka cji oso by po dej rza nej o po peł nie nie prze stęp stwa lub wy kro -
cze nia,

– usta le niu świad ków zda rze nia po wo du ją ce go na ru sze nie bez pie czeń -
stwa lub po rząd ku pu blicz ne go,

– iden ty fi ka cji osób wska za nych przez po krzyw dzo nych ja ko spraw ców
prze stęp stwa lub wy kro cze nia,

– po szu ki wa niu osób za gi nio nych lub ukry wa ją cych się przed or ga na mi
ści ga nia al bo wy mia rem spra wie dli wo ści.

Le gi ty mo wa nie
Zgodnie z ustawą o Policji funkcjonariusze mają
obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz
przestrzegania i ochrony praw człowieka.
Podstawowym uprawnieniem policjantów jest
legitymowanie osób w celu ustalenia tożsamości.
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Ironman 
Nad kom. To masz Szczyr ba z KWP

w Po zna niu po ko nał Iron mana, czy li kró -

lew ski dy stans tria th lo nu, zaj mu jąc 17

sierp nia br. w Wolsz ty nie dru gie miej sce

wśród męż czyzn w ka te go rii 40 –49 lat.

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej był czwar ty.

Wiel ko pol ski po li cjant dy stans: 3,8 km

pły wa nia, 180 km na ro we rze i peł ny 

ma ra ton po ko nał w czasie 10 go dzin,

33 minut i 30 se kund.

P.O. 
zdj. z ar chi wum To ma sza Szczyr by 

Za wier cie – Po rę ba 2013 
W dniach 12–13 wrze śnia br. od by ły się Mię dzy na ro do we 

Mi strzo stwa Pol ski Po li cji w Pił ce Siat ko wej „Za wier cie – Po rę ba

2013”. Wśród dwu na stu dru żyn naj lep sza oka za ła się re pre zen ta -

cja KWP w Ka to wi cach, dru gie miej sce za ję ła dru ży na KWP we

Wro cła wiu, a trze cie te am KWP w Lu bli nie. 

PA WEŁ KO MEN DA

Po li cjant na Wy ry pie
Be skidz kiej

Sierż. sztab. Ra fał Ki sie le wicz z Wy dzia -

łu Pre wen cji KMP w Za brzu po ko nał tra -

sę VII Wiel kiej Wy ry py Be skidz kiej.

W cią gu 42 go dzin prze szedł w gó rach tra -

sę 100 km, zma ga jąc się z po go dą i zmę cze -

niem. Funk cjo na riusz z Za brza zrze szo ny

jest w Po li cyj nej Gru pie Tu ry sty ki Gór skiej

„Dwój ka” im. Je rze go Ku kucz ki. W przy szłym ro ku w be skidz kim

raj dzie za mie rza ją wy star to wać tak że in ni po li cjan ci z Za brza.

P. Ost. 
zdj. z ar chi wum Ra fa ła Ki sie le wi cza 

Ul tra ma ra ton 
w Al pach 

Pa weł Hał gas, dziel ni co wy V KP

w Wał brzy chu, w lip cu wy star to wał

w Big man Cham pion ship w Pra dze. Za -

wo dy trwa ły dwa dni. Pierw sze go od był

się tria th lon te re no wy na dy stan sach:

1 km pły wa nia, 25 km jaz dy ro we rem

i 5 km bie gu. Dru gie go dnia za wod ni cy

mu sie li zmie rzyć się z dy stan sem Iron -

ma na. Po za koń cze niu za wo dów dziel -

ni co wy z Wał brzy cha za po wie dział start

w ul tra ma ra to nie gór skim. Sło wa do trzy mał i 30 sierp nia br.

o godz. 16.30 sta nął na star cie bie gu gór skie go na dy stan sie 168 km

wo kół ma sy wu Mont Blanc, re pre zen tu jąc po li cyj nych związ kow -

ców z Wał brzy cha. Tra sa pro wa dzą ca przez Fran cję, Wło chy i Szwaj -

ca rię jest uzna wa na za jed ną z naj trud niej szych na świe cie. Su ma

prze wyż szeń się ga ła blisko 9600 m. Na star cie sta nę ło oko ło 2300

za wod ni ków, do me ty do tar ło pra wie 1600. Pol ski po li cjant do biegł

do me ty po 42 go dzi nach 11 mi nu tach i 41 se kun dach. Naj lep szy

za wod nik Xa vier The ve nard za mel do wał się na me cie po 20 go dzi -

nach 34 mi nu tach i 57 se kun dach, bi jąc re kord tra sy.

tekst i zdję cie MA RIA CHLA STA WA

Sre bro w Wil nie
W dniach 12–15 wrze śnia od był się IX Eu ro pej ski Tur niej Pił -

ki Noż nej Dru żyn Po li cyj nych – Wil no 2013 o Pu char Ge ne ral ne -

go Ko mi sa rza Po li cji Li tew skiej. W za wo dach wzię ły udział

re pre zen ta cje pol skiej Po li cji w ka te go rii OPEN i +35. Pol scy pił -

ka rze star tu ją cy w ka te go rii OPEN, pro wa dze ni przez tre ne ra An -

drze ja „Puł kow ni ka” Ku czyń skie go, obro ni li ubie gło rocz ny ty tuł

wi ce mi strzów. Naj lep szym za wod ni kiem ca łe go tur nie ju zo stał

Grze gorz Si tek z CBŚ. Dru ży ną Fa ir Play wy bra no re pre zen ta cję

KSP. W ka te go rii powyżej 35. ro ku ży cia trze cie miej sce za ję ła

dru ży na IPA Gdy nia, któ ra po ko na ła te am KSP.

P.O. 

Je dy ny Po lak 
w su per ma ra to nie 

Asp. To masz Ma tu siak z SP w Słup sku

ja ko je dy ny Po lak wy star to wał 14 wrze śnia

br. na tra sie su per ma ra to nu w ho len der -

skim Win scho ten. Z tra są 100 km zmie rzy -

ło się 80 za wod ni ków z ca łej Eu ro py. Pol ski

po li cjant, mi mo pa da ją ce go na tra sie desz -

czu, nie pod da wał się i dy stans 100 km po -

ko nał w cza sie 8 go dzin i 40 mi nut,

zaj mu jąc 9. miej sce.

PIOTR KO ZŁOW SKI 
zdj. z ar chi wum To ma sza Ma tu sia ka 
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Pa mię ci Ka mi li
Na Sta dio nie Or ła w War sza wie od był się 25 sierp nia br. Me mo -

riał Ka mi li Sko li mow skiej. Mię dzy na ro do wy mi tyng lek ko atle tycz -

ny zorganizowano już po raz czwar ty i jak za wsze miał cha rak ter

in te gra cyj ny – stra to wa li tak że spor tow cy nie peł no spraw ni.

Pod czas tur nie ju Ar tur No ga usta no wił re kord Pol ski w bie gu na

110 m przez płot ki (13,26 s). Na sto łecz nym sta dio nie padł tak -

że naj lep szy te go rocz ny wy nik na świe cie w bie gu na 1000 m ko -

biet. Je ka tie ri na Ku pi na po ko na ła 1000 m w cza sie 2:36,41. 

Przy po mnĳ my – Ka mi la Sko li mow ska, wy bit na mło ciar ka, naj -

młod sza pol ska zło ta me da list ka olim pĳ ska by ła funk cjo na riusz -

ką Wy dzia łu Do sko na le nia Za wo do we go KSP. Zmar ła na gle 18

lu te go 2009 r. pod czas zgru po wa nia spor to we go w Por tu ga lii. Fun -

da cja im. Ka mi li Sko li mow skiej po ma ga spor tow com po kon tu -

zjach wró cić do zdro wia i spor tu.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
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Mistrzostwa w półmaratonie 
Pra wie 3 ty sią ce zgło szo nych bie ga czy, 2431 na me cie, wśród nich

83 star tu ją cych w Mi strzo stwach Po li cji w Pół ma ra to nie. Te licz by naj -

le piej ob ra zu ją wzra sta ją ce za in te re so wa nie bie giem, któ ry 8 wrze śnia

br. ro ze gra ny zo stał na uli cach Pi ły. Każ dy z koń czą cych dy stans otrzy mał

pa miąt ko wy me dal z wi ze run kiem czo ło we go pol skie go ma ra toń czy ka

Woj cie cha Rat kow skie go. 

Naj lep si wśród po li cjan tów oka za li się: w ka te go rii męż czyzn Adam

Pio trow ski z KWP z sie dzi bą w Ra do miu, a w ka te go rii ko biet Mar ta

Witke z KMP w Po zna niu.

SYL WE STER URBA NIAK 
zdj. An na Fons 

Bieg z Po li cją 
Już po raz czwar ty zor ga ni zo wa no w Gó rze Mi strzo stwa Pol ski Po li -

cjan tów w Bie gu na 10 km. Zma ga nia od by ły się 30 sierp nia br. w ra -

mach Bie gu z Po li cją, w któ rym mo gli wy star to wać wszy scy chęt ni.

Na star cie sta nę ło pra wie 400 za wod ni ków. 

Pierw si bie ga cze po ja wi li się na me cie już po 30 mi nu tach. Czwar tym

za wod ni kiem w ka te go rii OPEN był re pre zen tant Po li cji Adam Thiel

z Lę bor ka, z cza sem 34:07. Wy prze dzi li go tyl ko spor tow cy z Ke nii. Tym

sa mym zwy cię żył w Mi strzo stwach Pol ski Po li cjan tów już po raz czwar -

ty. Wśród po li cjan tek naj lep szą za wod nicz ką by ła Anna Fic ner ze Zło to -

ryi, któ ra w ka te go rii OPEN pań za ję ła dru gie miej sce. Wy prze dzi ła ją

re pre zen tant ka Ke nii. Or ga ni za to rzy skla sy fi ko wa li od ręb nie bie ga czy

z IPA. W ka te go rii ko biet zwy cię ży ła Be ata Szat ka z Go go li na, wśród

panów naj lep szy był Sta ni sław Za wół ze Szklar skiej Po rę by. W kla sy fi ka -

cji NSZZ Po li cjan tów naj lep szą za wod nicz ką zo sta ła Mo ni ka Mru ga ła

z Wę gier, a naj lep szym za wod ni kiem Adam Thiel z Lę bor ka. 

Pod czas im pre zy za re je stro wa no 35 osób, któ re chcą zo stać daw ca mi

szpi ku.

JA NUSZ KO NOP NIC KI 
zdj. KPP w Gó rze 
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Spor to we za po wie dzi
W paź dzier ni ku pla no wa ne są na stę pu ją ce im pre zy z ka len -

da rza cen tral ne go: 

– Mi strzo stwa Po li cji w Bie gu Prze ła jo wym im. sierż. Grze -

go rza Za ło gi – or ga ni zo wa ne przez KWP w Ka to wi cach (prze -

nie sio ne z wrze śnia); 

– Otwar te Za wo dy Strze lec kie o Pu char Ślą skie go Ko men -

dan ta Wo je wódz kie go Po li cji – KWP w Ka to wi cach; 

– Otwar te Mi strzo stwa Jed no stek Szko le nio wych Po li cji

w Pił ce Noż nej Ha lo wej – SP w Ka to wi cach.

P. Ost. 

Na si na igrzy skach 

O An drze ju Ko -

cy le z KWP we

Wro cła wiu, któ ry ze

Świa to wych Igrzysk

Po li cji i Stra ży Po -

żar nych w Bel fa ście

przy wiózł zło ty me -

dal, bi jąc przy oka -

zji wła sny re kord świa ta w wy ci ska niu sztan gi le żąc, pi sa li śmy

w po przed nim nu me rze. Z przy jem no ścią od no to wu je my też, że

po zo sta li po li cjan ci nie za wie dli i za ję li w Bel fa ście me da lo we

miej sca. Alek san dra Sa ra ceń -Szysz ka z La bo ra to rium Kry mi na li -

stycz ne go KSP (obec nie na kur sie w WSPol. w Szczyt nie) zdo by -

ła dwa zło te me da le: w bia th lo nie po li cyj nym in dy wi du al nie

i w bia th lo nie pa ra mi (ra zem z Ma cie jem Woj cie chow skim

z WSPol. w Szczyt nie). Po li cjant ka dwa ra zy się gnę ła też po sre -

bro w bie gach na sta dio nie na dy stan sach: 5000 i 10 000 m. Ma -

ciej Woj cie chow ski, oprócz zło ta w pa rze z Alek san drą

Sa ra ceń -Szysz ką, zdo był sre bro w bia th lo nie in dy wi du al nie. Ta -

de usz Stu chlik z KMP w Za brzu wy wal czył na igrzy skach pięć

me da li w kon ku ren cjach pły wac kich: dwa zło te – na 200 m sty -

lem zmien nym i 100 m grzbie tem, oraz trzy srebr ne – na 50

i 100 m sty lem mo tyl ko wym i 50 m grzbie tem. Wi told Kre ihs ze

Szko ły Po li cji w Ka to wi cach zdo był sre bro w bie gu na 110 m

przez płot ki i brąz w rzu cie dys kiem. 

W su mie pol scy mun du ro wi spor tow cy wy wal czy li w Bel fa ście

43 me da le, w tym 18 zło tych, 16 srebr nych i 9 brą zo wych. Wśród

25 Po la ków by ło tyl ko pię cio ro po li cjan tów, któ rzy zdo by li 14

me da li. Ogó łem Po la cy wśród 67 państw upla so wa li się na 22.

miej scu. 

Po li cjan ci, mi mo wcze śniej szych de kla ra cji po mo cy ze stro ny

re sor tu, po je cha li na igrzy ska w ra mach urlo pów, za wła sne pie -

nią dze, wspo ma ga ni czę ścio wo przez Pol ską Fe de ra cję Spor tu

„Gwar dia”.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. z ar chi wum po li cyj nych me da li stów 
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P od war szaw ski Kon stan cin by wa na zy wa ny pol skim Be ver ly

Hills głów nie ze wzglę du na za miesz ku ją cych go ce le bry tów.

W 2002 r. w Ga ze cie Po li cyj nej Je rzy Pa cior kow ski pi sał: Przy -
znam, że nie tak wy obra ża łem so bie kon stan ciń ski ko mi sa riat Po li cji.
Mia sto z ta ki mi tra dy cja mi, ku rort o mię dzy na ro do wej sła wie, z ta kim
prze py chem za mie dzą, za po mnia ło chy ba zu peł nie o swo ich po li cjan -
tach. (…) Mo że więc opła ca ło by się sprze dać obec ny ko mi sa riat Po li cji
wraz z ca łą dział ką, a za uzy ska ną for tu nę wy bu do wać no wo cze sną,
świet nie wy po sa żo ną po li cyj ną jed nost kę, ty le że w in nej, mniej pre sti żo -
wej czę ści ku ror tu. Ta pro ro cza nie mal wi zja ucie le śni ła się sześć lat

te mu – obec ny ko mi sa riat znaj du je się w cał kiem nie wil lo wej dziel -

ni cy, ma nie mal 1000 mkw. Pra cu je w nim 31 po li cjan tów i trzech

pra cow ni ków cy wil nych. 

PO NO WE MU, PO STA RE MU
Mł. asp. Se ba stian Ma jew ski, dziel ni co wy, pra co wał jesz cze w sta rym

bu dyn ku. 

– Miał swój kli mat, mi mo że był w fa tal nym sta nie – mó wi.

– Było tak cia sno, że każ dy wie dział, z czym są siad ma ka nap kę.

Te raz więk szość po li cjan tów ma swój po kój i już nie za glą da my

sobie przez ra mię. A bu dy nek po sta rym ko mi sa ria cie jest opusz -

czo ny i nisz cze je. 

W Kon stan ci nie jest czte rech dziel ni co wych – to gmi na miej sko -

-wiej ska, więc trzech zaj mu je się mia stem, a je den wsia mi, w któ rych

skład wcho dzi 25 so łectw. Te raz dziel ni co wym wiej skim jest sierż.

Mar cin Le icht: ma 25 lat, od po nad czte rech jest po li cjan tem, a od 2,5

ro ku dziel ni co wym. Wcze śniej jeź dził w pa tro lu in ter wen cyj nym, więc

mia sto (i wsie) nie ma dla nie go ta jem nic. 

– W Kon stan ci nie, na wet na pierw szy rzut oka, wi dać du że róż ni ce

spo łecz ne: miesz ka ją tu nie tyl ko bo ga ci biz nes me ni, ale i zwy kli, nie -

za moż ni lu dzie – mó wi. – By wa, że cza sa mi to ci pierw si są bar dziej

nie fra so bli wi, je śli cho dzi o wła sne bez pie czeń stwo. Kie dyś zda rzy ła

nam się in ter wen cja na strze żo nym osie dlu: wcho dzi my na po se sję,

gdzie sto ją dro gie au ta, bez prze szkód idzie my do do mu, bo drzwi

otwar te na oścież, na sto le le żą klu czy ki i do ku men ty, a z pię tra scho -

dzi zdzi wio na wła ści ciel ka, bo nie sły sza ła, że by ktoś ją wo łał… 

Gmi na ma kil ka ze spo łów szkół, są pla ców ki nie pu blicz ne, li ceum

i przed szko la, więc dziel ni co wi mu szą mieć czas na spo tka nia z dzieć -

mi i mło dzie żą. Te go cza su nie ma ją za du żo, bo na służ bie, oprócz re -

ali za cji wła snych za dań, wspie ra ją dzie się ciu po li cjan tów ze spo łu

pa tro lo wo -in ter wen cyj ne go. Kie dy dziel ni co wi są w te re nie, np. na wy -

wia dzie śro do wi sko wym, i dzwo ni dy żur ny, że jest in ter wen cja, swo je

za da nia od kła da ją na póź niej. Dla te go bar dzo trud no za pla no wać im

dzień pra cy. 

– Uma wiam się z in te re san ta mi w ko mi sa ria cie na kon kret ną po rę,

ale zda rza się, choć bar dzo rzad ko, że trze ba szyb ko zmie niać ter min

– mó wi Se ba stian Ma jew ski. – Mu szę być do dys po zy cji dy żur ne go

i je śli tra fi się za trzy ma ny, któ re go nie ma kto od wieźć do pdoz, trze -

ba odło żyć in ne spra wy i je chać. 

Ko mi sa riat ma trzy ra dio wo zy ozna ko wa ne i je den nie ozna ko wa ny,

ale dziel ni co wi miej scy czę sto cho dzą w swo je re jo ny pie cho tą – choć

są one dość roz le głe i nie da się ich obejść w trak cie jed nej służ by (po -

wierzch nia mia sta to po nad 17 km kw., a wsi – pra wie 61 km kw.).

Dziel ni co wy wiej ski też sta ra się przy naj mniej raz dzien nie po ka zać

w każ dej z wio sek. 
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Gliniarze z Beverly Hills
To jedyne uzdrowisko na Mazowszu – ale znane raczej
z tego, że mieszkają tu osoby z pierwszych stron gazet.
Dopiero od grudnia 2007 r. ma nową siedzibę
komisariatu: wcześniej miejscem pracy policjantów
była stara, rozpadająca się willa, których
Konstancin-Jeziorna ma akurat pod dostatkiem.

Dzielnicowi
w pracy
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– Już sam prze jazd ra dio wo zu jest waż ny dla miesz kań ców, zda rza -

ją się ta cy, któ rzy no tu ją, o któ rej go wi dzie li i po tem do nas dzwo nią,

je śli ja kie goś dnia go nie by ło – wy ja śnia sierż. Le icht.

STO SUN KO WO SPO KOJ NE MIA STO
W ma ju, pod czas de ba ty spo łecz nej o bez pie czeń stwie, kon stan ciń -

scy miesz kań cy mo gli się do wie dzieć, ile cza su w ich miej sco wo ści

trze ba cze kać na in ter wen cję po li cji. Funk cjo na riu sze sta ra ją się przy -

je chać naj szyb ciej jak się da, ale nie za wsze się to uda je. Po wód:

za ma ło po li cjan tów. Miesz kań cy na rze ka li też, że nie wi dzą pa tro li

na uli cach, zwłasz cza wie czo ra mi, i nie zna ją swo je go dziel ni co we go. 

– Po win no się znać swo je go dziel ni co we go, ale waż niej sze, że by to

on znał kon kret nych miesz kań ców i ich zwy cza je – mó wi asp. sztab.

Zbi gniew Pta szyń ski, ko men dant KP w Kon stan ci nie -Je zior nie. – Co

do pa tro li na uli cach, to ma my wspól ne ze stra żą miej ską, ale, nie ste -

ty, nie je ste śmy w sta nie za pew nić ta kiej licz by, któ ra za do wo li ła by

miesz kań ców. Ma my trzy wa ka ty, ale nie ma na nie chęt nych.

Zbi gniew Pta szyń ski jest kon stan ciń skim ko men dan tem od sze -

ściu lat i uwa ża, że to dość spo koj ne mia sto: w 2012 r. by ło nie co po -

nad 1600 in ter wen cji w mie ście i 227 w so łec twach, wsz czę to 469

po stę po wań, a wy kry wal ność prze stępstw wy nio sła 57 proc. (w po -

wie cie pia se czyń skim wy no si ona 61,8 proc.). Nie let ni do pu ści li

się 39 czy nów ka ral nych, za trzy ma no 102 nie trzeź wych kie row ców

i ro we rzy stów. Na to miast nie mal nie do wy kry cia są wła ma nia

na dział kach let ni sko wych: wła ści cie le stwier dza ją je do pie ro po dłuż -

szym cza sie, a po nad to spo ra część Kon stan ci na jest za le sio na, co

znacz nie uła twia „pra cę” zło dzie jom. Dość czę ste są kra dzie że ele -

men tów mie dzia nych z do mów (na wet tych strze żo nych) i wy ci na nie

drzew, na wet na po se sjach. W oglę dzi nach miejsc ta kiej nie le gal nej

wy cin ki po ma ga ją straż ni cy le śni – Kon stan cin znaj du je się na te re -

nie Choj now skie go Par ku Kra jo bra zo we go i wy dzie lo no tu kil ka re zer -

wa tów przy ro dy, co spra wia, że spo ro lu dzi przy jeż dża tu np. po bie gać. 

CO DZIEN NIE INA CZEJ
Kon stan ciń scy dziel ni co wi lu bią swo ją pra cę. Na pew no nie mo gą na -

rze kać na mo no to nię, bo każ de go dnia coś się dzie je. Pod czas dwóch

wi zyt w ko mi sa ria cie tra fi li śmy m.in. na: spraw dze nie in for ma cji

o upro wa dze niu ro dzi ciel skim, wy wiad śro do wi sko wy, do rę cze nie we -

zwa nia do są du, usta le nie ad re su, po szu ki wa nie świad ków kil ku kra -

dzie ży, wspo mnia ną nie le gal ną wy cin kę... Do te go jesz cze trans port

za trzy ma ne go, ob jazd re jo nów, wy peł nia nie bie żą cej do ku men ta cji i...

za sadz ka. Kil ka ra zy pró bo wa li śmy bo wiem za stać w do mu po szu ki -

wa ne go do od by cia ka ry i tu przy da ły się zdol no ści dziel ni co we go

do na wią zy wa nia kon tak tów z miesz kań ca mi: na po tka na po dro dze

dziew czy na zna ła na sze go po szu ki wa ne go i na proś bę dziel ni co we go

po szła spraw dzić, czy jest w do mu. Nie ste ty, też bez skut ku.

Pod czas ob cho du re jo nu za uwa ży li śmy, że miesz kań cy, je śli ma ją

jakiś pro blem, po pro stu za cze pia ją dziel ni co we go. I on też przy sta je,

żeby za mie nić dwa zda nia. 

– Trud no okre ślić, ilu Kon stan cin ma miesz kań ców, ale pew nie oko -

ło 25 tys. jest za mel do wa nych. Każ dy z dziel ni co wych zna nie tyl ko

swój re jon, ale i są sied nie, bo za stę pu je my się na wza jem w okresach

urlo powych. W tej pra cy nie moż na nie lu bić lu dzi, bo bę dzie się nie -

sku tecz nym – mó wi Se ba stian Ma jew ski. Po twier dza to sierż. Mar cin

Le icht. 

– Pro po no wa no mi, że bym zo stał dy żur nym, ale nie chcia łem, nie

wy trzy mał bym ca łe go dnia za biur kiem – uści śla. – Po cho dzę znad So -

li ny i bar dzo chciał bym tam wró cić, ale na ra zie to tu taj mam pracę. 

Wśród kon stan ciń skich po li cjan tów nie wie lu jest z tych oko lic. Ko -

men dant ko mi sa ria tu mó wi, że ich ro zu mie. 

– Po li cjan ci z ca łej Pol ski trafiają do służ by w War sza wie, bo tu czę -

ściej jest do bór – wy ja śnia. – Po tem są kie ro wa ni do pod war szaw skich

po wia tów i po win ni prze pra co wać w nich trzy la ta, ale to nor mal ne, że

chcą wra cać do sie bie. Wpraw dzie pra ca w Kon stan ci nie ma swój urok,

lecz to też nie ste ty sy pial nia War sza wy – z wszyst ki mi te go kon se -

kwen cja mi.

ALEKSANDRA WICIK
zdj. Andrzej Mitura (5), archiwum
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Oględziny miejsca nielegalnej wycinki drzew

Stara siedziba komisariatu...

i nowy budynek z 2007 r., miejsce pracy 31 policjantów
i 3 pracowników cywilnych
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Kwe stie do ty czą ce umun du ro wa nia po li cjan tek re gu lu ją prze pi -

sy, skon cen tru ję się więc na stro jach pra cow nic cy wil nych Po -

li cji w sy tu acjach ofi cjal nych. 

Za sa da ogól na: ele ganc ka ko bie ta do sto so wu je swój strój do oko -

licz no ści, a tak że do wie ku i syl wet ki, nie jest nie wol nicz ką mo dy, ale

świa do mie do biera po szcze gól ne ele men ty gar de ro by. 

Su kien ka – naj le piej je śli jest uszy ta wedle pro ste go fa so nu,

w sto no wa nych ko lo rach, ma nie zbyt du ży de kolt, rę ka wy do połowy

ra mie nia lub dłuż sze, ale nie po sze rza ne. Ja ko do dat ki sto su je się bi -

żu te rię srebr ną lub z two rzyw sztucz nych (nie na zbyt du żą i w zbyt

krzy kli wych ko lo rach). Trze ba pa mię tać, że bi żu te rię srebr ną no si -

my w cią gu dnia, zło tą wie czo rem; nie za leż nie na to miast od po ry

dnia wszyst kie ele men ty bi żu te rii po win ny być al bo wy łącz nie ze

sre bra, al bo ze zło ta (ob rącz ka jest z tej re gu ły wy łą czo na). 

Su kien ka wi zy to wa – za kła da się ją na uro czy ste oka zje, ta kie

jak wi zy ta w te atrze czy ope rze, uro czy sto ści od by wa ją ce się w cią -

gu dnia (ju bi le usze, ga le czy uro czy ste spo tka nia). Su kien ka ta po -

win na być w sto no wa nych ko lo rach, mieć dłu gie rę ka wy i nie byt

du ży de kolt. Dłu gość przed lub za ko la na. No si się do niej ma łą, ele -

ganc ką to reb kę i skrom ne do dat ki. 

Suk nia wie czo ro wa – jest zde cy do wa nie dłuż sza od wi zy to wej,

mo że się gać do ko stek. Po win na być ciem ne go ko lo ru, do niej wła -

ści we są ele ganc kie do dat ki i bu ty na szpil ce. 

Spodnie – biu ro wy dress co de na dal przy zna je pierw szeń stwo spód -

ni cy czy su kien ce. Je że li już pa nie ubra ne są w spodnie, po win ny je

łą czyć z ża kie tem lub ka mi zel ką.

Spód ni ca – su ge ru je się, że by nie by ła zbyt krót ka, ani zbyt dłu -

ga. Naj bar dziej ele ganc kie ma ją dłu gość tuż przed ko la na lub tuż

za ko la na. 

Ko stium – uni wer sal ny strój ko bie cy. Są dwa pod sta wo we ro dza -

je ko stiu mów: spor to we i wi zy to we. Róż nią się przede wszyst kim

tka ni ną: ko stiu my spor to we są naj czę ściej weł nia ne, na to miast wi zy -

to we naj czę ściej wy ko na ne są z ak sa mi tu czy je dwa biu. Ko stium nie

jest od po wied nią gar de ro bą na przy ję cia wie czor ne, od by wa ją ce się

po go dzi nie 19.00.

Bu ty – w przy pad ku pań pa nu je du ża do wol ność, ale do stro ju

służ bo we go za le ca się kla sycz ne pół bu ty, na ob ca sie 4-, 6-cen ty me -

tro wym; do stro ju wie czo ro we go moż li we są za rów no pół bu ty, jak

i szpil ki. 

Raj sto py lub poń czo chy – są obo wiąz ko wym ele men tem stro ju

biu ro we go czy wie czo ro we go. Naj bar dziej ele ganc kie są te w sto no -

wa nych ko lo rach (cie li sty, czar ny) i bez wzo rów.

prof. dr hab. MI CHAŁ IWASZ KIE WICZ 
znaw ca i wy kła dow ca pro to ko łu dy plo ma tycz ne go 

i do bre go oby cza ju, 
rek tor WSUS w Po zna niu,  czło nek Ra dy Kon sul ta cyj nej 

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji

Z NAMI Dobry obyczaj w Policji (10)48

Strój damski
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Roz dział II

Czwar tek, 16 czerw ca 1983 ro ku, go -
dzi na 17.05

Pod po rucz nik Mi rek Bro dziak stał w bra -

mie ka mie ni cy przy Ry ba kach w Po zna niu

i pa lił pa pie ro sa. Obok nie go, tuż przy wyj -

ściu na uli cę, za jął po zy cję ob ser wa cyj ną cho -

rą ży Teo fil Ol kie wicz. Ten nie pa lił, bo miał

aku rat waż niej sze za ję cie. Za po mo cą scy zo -

ry ka, któ ry za wsze no sił przy so bie, wy dłu -

by wał brud spod pa znok ci. (…) 

Ol kie wicz spoj rzał na swo ją dłoń. Oglę dzi -

ny pa znok ci mu sia ły wy paść po myśl nie, bo

za do wo lo ny za mknął ostrze no ży ka i scho wał

go do kie sze ni. Wy cią gnął za to po mię tą

pacz kę eks tra moc nych bez fil tra i za pa lił

jed ne go ru ską me ta lo wą za pal nicz ką na ben -

zy nę.

– Jak ty mo żesz, Teoś, pa lić to śmier dzą ce

pa skudz two? – za py tał Bro dziak, za cią ga jąc

się aro ma tycz nym dy mem swo je go marl bo ro.

– Ja pa lę ćmi ki dla praw dzi wych męż -

czyzn, a nie ja kieś per fu mo wa ne faj ki dla

bab. Jak się ta kim emer so nem czło wiek

sztach nie, to czu je, że pa li, aż w pię ty idzie

ta moc.

– Łe tam! – Po rucz nik mach nął rę ką. – Pe -

wek sow skie pa pie ro sy pa lą na wet kow bo je.

Nie wi dzia łeś te go pla ka tu, tu, w pe wek sie

na Pół wiej skiej? Tam ta ki kow boj z ko niem

sie dzi na ka mie niu i pa li marl bo ra sa.

– Ka pi ta li stycz na pro pa gan da. Ga dam ci

– pro pa gan da i ty le. Jak by ta ki kow boj przy -

je chał do nas, to po wia dam ci, że w try mi ga

by się na eks tra moc ne prze rzu cił.

– Tyl ko skąd by wziął kart ki na pa pie ro sy?

– Mu siał by iść do ro bo ty, to by do stał. A cie -

ka we, czy pa pież ma kart ki na ćmi ki? – za in -

te re so wał się Ol kie wicz, ca ły czas wpa tru jąc

się w ka mie ni cę po dru giej stro nie uli cy.

– No coś ty, Teoś, prze cież on miesz ka we

Wło szech, zna czy się, w Wa ty ka nie.

– Ale prze cież ma pol skie oby wa tel stwo,

chy ba. Prze cież mu nie za bra li, jak je go wy -

bra li na pa pie ża? Jest Po la kiem, to mu się

chy ba na le żą, nie?

– Ty le że jak je go wy bie ra li, to jesz cze nie

by ło kar tek na wszyst ko. Wte dy by ły tyl ko

kart ki na cu kier.

– To jak by się zgło sił do Ra dy Na ro do wej,

to by mu mu sie li wy dać... za raz... kie dy je go

wy bra li w sie dem dzie sią tym ósmym w paź -

dzier ni ku, to zna czy, że za li sto pad i gru dzień

na le żą mu się czte ry ki lo gra my. Da lej,

za czte ry la ta to bę dzie za każ dy rok po dwa -

dzie ścia czte ry ki lo!

– Teoś, czyś ty zwa rio wał, a na co mu ty le

cu kru?

– Mi ras, pa pież po wi nien do stać od pań stwa

po nad sto ki lo cu kru! Ty wiesz, ile z te go

by moż na zro bić za cie ru? Je zu, ty le cu kru

na zmar no wa nie po szło.

Bro dziak pod szedł z głę bi bra my do Ol kie -

wi cza, któ ry ca ły czas stał na jej skra ju, tuż

przy wyj ściu na uli cę. Wyj rzał na ze wnątrz

i za raz cof nął się do środ ka.

– Nie krzycz tak, chło pie, bo ktoś cię jesz -

cze zo ba czy i spier do li my ca łą spra wę. (…) 

W tym mo men cie do uszu obu mi li cjan tów

do biegł od głos sil ni ka zbli ża ją cej się cię ża -

rów ki. Obaj po de szli do skra ju bra my. Bro -

dziak wy chy lił się nie znacz nie. Ol kie wicz

zo stał za je go ple ca mi.

– I co tam je dzie? – za py tał cho rą ży.

– Ci cho, Teoś, chy ba ma my na szych chłop -

ców od sprzą ta nia miesz kań.

– Skąd wiesz?

– Bo ten Ka pra wy, co do mnie za dzwo nił,

ga dał, że to bę dzie nie bie ski ro bur.

– I co jest?

– Nie bie ski ro bur.

– Aha.

Cof nę li się w głąb bra my, by nie by ło moż -

na do strzec ich z uli cy, nie na ty le jed nak głę -

bo ko, że by stra cić kon tro lę nad sy tu acją.

Z miej sca, w któ rym te raz sta li, wi dać by ło

do kład nie ka mie ni cę, któ ra nad bra mą przy -

ozdo bio na by ła pła sko rzeź bą bro da te go męż -

czy zny.

– Pro rok ja ki, czy co? – za py tał Ol kie wicz,

przy glą da jąc się tej twa rzy.

– Moj żesz – stwier dził au to ry ta tyw nie

Bro dziak.

– Skąd wiesz? – zdzi wił się Teo fil.

– Nie wiem, ale to Moj żesz. Ma bro dę

i w ogó le wy glą da jak Moj żesz.

– A to nie bie ski ro bur. – Ol kie wicz wska zał

gło wą.

Cię ża rów ka sta nę ła przy kra węż ni ku, za -

sła nia jąc mi li cjan tom ca łą bra mę. Z szo fer ki

wy szło dwóch męż czyzn w ro bo czych kom -

bi ne zo nach. Dwaj ko lej ni ze sko czy li z pa ki.

– I za sło nił Moj że sza al bo, dia bli wie dzą,

ko go.

– Pa pież by wie dział ko go – stwier dził

pew ny sie bie Ol kie wicz.

– A co ma do te go pa pież?

– No, jak co? Zna się na wszyst kich świę -

tych, tak jak mo ja Ja dwi ga. Też się zna i wie,

któ ry jest któ ry. Ale u nie go to wie dza za wo -

do wa. Mu si ich wszyst kich znać, że by wie -

dzieć, do któ re go o co się mo dlić. Ta ka pra ca.

Bro dziak spoj rzał na Ol kie wi cza jak na wa -

ria ta.

– Co ty, Teoś! On ma bez po śred ni kon takt

z Sze fem.

– Ady tam, ga da nie. Jak by miał, to by wie -

dział wszyst ko o kart kach, i już daw no by ka -

zał so bie od dać to, co je go.

– Co od dać?

– Jak co? No te sto dwa na ście ki lo gra mów

cu kru, co się mu słusz nie na le żą. (...)

Ry szard Ćwir lej: 
Śmier tel nie po waż -
na spra wa. 
Wy daw nic two
Zysk i S -ka, 
Po znań 2013,
s. 472

Skró ty po cho dzą 
od re dak cji.

Kartki dla papieża
Fragment kryminału Ryszarda Ćwirleja Śmiertelnie poważna sprawa

Pią ty kry mi nał Ry szar da Ćwir le ja, Śmier tel nie po waż na spra wa, miał pre mie rę na fe -
sti wa lu Kry mi nal na Pi ła w mar cu te go ro ku. Po dob nie jak po przed nich po wie ści, tak
i tej ak cja roz gry wa się w la tach 80., a bo ha te ra mi są po znań scy mi li cjan ci z ko men -
dy wo je wódz kiej. Tym ra zem szu ka ją spraw cy mor der stwa w Gro dzi sku Wiel ko pol -
skim, a ofia rą jest przy pad ko wa miesz kan ka te go mia stecz ka. Jed nak nie tyl ko ta
spra wa za przą ta ich gło wy: do Pol ski przy by wa z piel grzym ką Jan Pa weł II i cho ciaż
nie od wie dza Po zna nia, to i tak mi li cja ma peł ne rę ce ro bo ty.
Po przed nie po wie ści Ry szar da Ćwir le ja: Upio ry spa ce ru ją nad War tą, Trzy na sty dzień
ty go dnia, Ręcz na ro bo ta i Moc ne ude rze nie rów nież pre zen to wa li śmy na na szych ła -
mach, a roz mo wę z au to rem za mie ści li śmy w 2010 r. w nr. stycz nio wym.

AW 
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KRZYŻÓWKA NR 10

Jesień, spadają liście z drzew, szeleszczą pod stopami. W diagramie ujawniono wszystkie litery S.
Objaśnienia podane są w przypadkowej kolejności wyrazów, które należy wpisać we właściwe miejsca.

Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać hasło, dokończenie aforyzmu, które tworzą litery
w kratkach oznaczonych w prawym dolnym rogu cyframi od 1 do 20:
„Najlepszym przygotowaniem do pracy na jutro jest …

(......................)   (.............................................)   (...............................................)
1   2   3   4   5       6   7   8   9   10   11   12   13       14   15   16   17   18   19   20  

BOŻENA CHMIELEWSKA
Roz wią za nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych (nie decyduje data stempla
pocztowego) pod ad re sem re dak cji lub e -ma ilem (ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl) do 20 października
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 Zysk i S-ka.
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 9: „Normalizacja”.  Nagrodę, książki Wydawnictwa Znak, wylosowali: Paweł
Adamek z Krakowa, Piotr Madej z Sępólna Krajeńskiego i Ludwika Reczek z Wołomina.

• Kuba, piłkę kopie
• w miejscu nie stoi
• symbol sodu
• gospodarstwo hodowlane

w Teksasie
• pada, siąpi
• do matematyki – w kratkę
• uraza
• ze źrenicami
• np. skwarki do kaszy
• narty pradziadka
• Indianin taki jak Winnetou
• drewno na opał
• Komenda Stołeczna Policji

krótko
• tak wabił się pies Stasia i Nel
• strefa
• wada wzroku
• np. Giewont w Tatrach
• w oknie
• cierń, drzazga
• wątpliwej wartości obraz

• zupa mleczna na śniadanie
• … condition, czyli klima
• sąsiad Słowaka
• drzewo iglaste
• pełna zupy
• samo nic nie znaczy
• film R. Polańskiego

z N. Kinski
• sztuka Gabrieli Zapolskiej
• przód głowy
• wstrząs psychiczny
• lepszy rydz niż …
• niegdyś wóz do przewozu

amunicji
• … Hayworth z ekranu
• boi się kota
• chciałaby do raju
• to, co przynosi chlubę;

honor
• motłoch, hołota
• 500 arkuszy papieru
• rosyjski kapuśniak

• natrętny owad
• August III Mocny z urodzenia
• grecki bóg wojny
• usuwanie plam 
• wiatr nad jez. Garda

(Włochy)
• postępek, bywa karygodny
• panowie szlachta przeciwko

królowi
• opera włoskiego

kompozytora R. Leoncavalla
• ruchu to noga
• grecka litera Z
• karteczka z katalogu

w bibliotece
• zarost po bokach męskiej

twarzy
• urok, wdzięk
• stan w Zach. Brazylii
• krótkie przemówienie
• tajny sposób zapisu

informacji
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