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P ierw szą z nich jest nu mer spe cjal ny mie -

sięcz ni ka „Po li cja 997”, w ca ło ści po świę -

co ny pol skiej for ma cji po li cyj nej, aż

do II woj ny świa to wej. Wy da nie to nie tyl ko

przy bli ża czy tel ni ko wi trud ne po cząt ki po li cji

w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym, ale tak -

że po ka zu je jej funk cjo no wa nie i wy po sa że nie,

a tak że wa run ki służ by przed wo jen nych stró -

żów po rząd ku i bez pie czeń stwa. 

Ko lej ną pu bli ka cję sta no wi dru gi w tym ro ku

nu mer „Kwar tal ni ka Po li cyj ne go”, wy da wa ne -

go przez Cen trum Szko le nia Po li cji w Le gio -

no wie, li czą cy tym ra zem po nad 190 stron,

na któ rych, prócz ma te ria łów do ty czą cych za -

rzą dza nia Po li cją, zna la zło się kil ka cie ka wych

po zy cji o hi sto rii na szej for ma cji.

Ofi cjal ny pla kat z oka zji te go rocz ne go

Świę ta Po li cji za pro jek to wał Ja nusz Go lik – 

je den z wy bit nych pol skich ar ty stów, 

ab sol went war szaw skiej Aka de mii Sztuk 

Pięk nych, au tor m.in.: lo go ty pu Ro ku Pol skiej

De mo kra cji, ogło szo ne go w 2009 ro ku przez

Se nat RP.

Zu peł nym no vum wydawniczym jest ko miks

dla naj młod szych pt. „Skarb Krzy wo-

uste go”. Głów ną bo ha ter ką ry so wa ne go opo wia -

da nia jest ko mi sarz Ka sia Przy go da. Imię po li -

cjant ki wy ło nio ne zo sta ło w kon kur sie, któ ry

wy grał Ja cek Kar bo wiak. Od wo łał się on do tra -

dy cji ro dzin nych, brat je go pra dziad ka na zy wał

się bo wiem Le on Przy go da i był ko mi sa rzem

w przed wo jen nej War sza wie, a je go po stać wy -

ko rzy stał już w słyn nym fil mie „Va bank” Ju liusz 

Ma chul ski. Cie ka wa in try ga kry mi nal na, 

prze ple cio na wąt kiem edu ka cyj nym, czy ni 

z ko mik su „Skarb Krzy wo uste go” po zy cję 

wy jąt ko wą.

– Li czy my, że na sza ini cja ty wa spo tka się 

z życz li wym przy ję ciem i wkrót ce na stą pi kon -

ty nu acja hi sto rii – mó wi insp. Kor ne la Ob liń ska,

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

Głów ne go Po li cji.

Dla tych, któ rzy chcie li świę to wać ra zem

z po li cjan ta mi, przy go to wa no ośmio stro ni co wy

in for ma tor Cen tral nych Ob cho dów Świę ta Po li -

cji w War sza wie, za wie ra ją cy skró co ną hi sto rię

pol skiej Po li cji (tak że po an giel sku), do kład ny

pro gram ob cho dów oraz map kę uka zu ją cą po ło -

że nie miejsc, w któ rych od by wa ły się po szcze -

gól ne uro czy sto ści.

CZAK
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Wydawnictwa specjalne 
z okazji 95-lecia
Z inicjatywy Gabinetu Komendanta
Głównego Policji opracowanych
zostało kilka ciekawych pozycji
wydawniczych, związanych
z 95. rocznicą powstania polskiej
formacji policyjnej. 
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.Z NAMI.

Kampania „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym”
„Kochanie, jedź wolniej” – trzecia odsłona partnerskiej kampanii
społecznej Policji i Fundacji PZU
Dobry obyczaj w Policji
Zasada wzajemności – odwzajemnienie zachowań drugiej osoby

.U NAS.

Rekonstruktorzy
Rowery i bagnety – Grupa Rekonstrukcji historycznej II Okręgu PP
– Komisariat w Radomiu
Reprezentacja Komendanta Głównego Policji w Piłce Nożnej
Stopnie nie grają
IX Przystanek PaT
Konin 2014 – PaTowiczów po raz pierwszy w historii ich
działalności odwiedziła Pierwsza Dama
Policyjna sztafeta morska
Wzdłuż wybrzeża – 14 policyjnych pływaków pokonało 400 km 
w pięć dni

.HISTORIA.

Policyjne kalendarium
Sierpień w latach 1924, 1974 i 1994

.POLICJANCI RATUJĄ.

KPP w Strzelcach Krajeńskich
Pomagają, radzą i słuchają – st. sierż. Łukasz Mitura 
i post. Kamil Krysiak
CSP w Legionowie
Na pierwszej służbie uratowali tonącego – posterunkowi Łukasz
Krzykowski, Michał Kostuch i Rafał Grabowski

.PRAWO.

Nowelizacja
Zmiany w postępowaniu przygotowawczym – część pierwsza

.POLICYJNY PITAWAL.

Sprawa Tomka Jaworskiego
Zabójstwo maturzysty

.SPORT.

Rozmaitości
Ku czci gen. Mar ka Pa pa ły; Pierw szy w Au strii; Szla ka mi 
obroń ców gra nic; Mi strzo wie kick bo xin gu; Siat ków ka pla żo wa 
w Tur ku; Brąz w mi strzo stwach świa ta; Trze ci w Pol sce

.ŚWIĘTO POLICJI 2014.

Centralne obchody
Wydawnictwa specjalne z okazji 95-lecia
Bezpieczeństwo najważniejsze – fragmenty wystąpienia
gen. insp. Marka Działoszyńskiego, Komendanta Głównego
Policji, podczas uroczystości w Warszawie
W 95. rocznicę – relacja z centralnych obchodów Święta Policji
Laureaci nagrodzeni – zakończenie VII edycji konkursu „Policjant,
który mi pomógł”
Mój dzielnicowy – asp. Marcin Bartosik laureatem konkursu
„Policjant, który mi pomógł”
W Sieradzu – wręczenie sztandaru
W Płocku – otwarcie nowej komendy

.KRAJ.

Rozmaitości
Policjanci nie żyją, winnych brak; Zmiany na drogach; Skarga

uwzględniona; Kolejny wyrok; 
Spełnione marzenia; Konfiskata auta?; Wyjątkowy poczet
sztandarowy; Rowerami na Jasną Górę

.TYLKO SŁUŻBA.

Przeciw przestępczości gospodarczej
Walka z szarą strefą – to jedno z najważniejszych zadań Policji
Kryminalistyka
Baza danych DNA i dopasowanie profili – dzięki pracownikom
Zakładu Biologii CLKP udało się rozwiązać wiele spraw
Antyterroryści
Dobór do BOA – wielu funkcjonariuszy marzy, by zostać
policjantem AT 
Komunikacja wewnętrzna w praktyce
Podlaskie przedsięwzięcia
Wątpliwości policjantów
Pytania i odpowiedzi – Zatrzymać czy doprowadzić?
Uprawnienia i zadania Policji
Odebranie dziecka – procedury
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Algorytmy i kwestionariusze – do wycięcia dla policjantów
Wypadki na służbie
Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków – procedury

.DLA NAS.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Nauka dla bezpieczeństwa – nie jest możliwe skuteczne
zapewnienie bezpieczeństwa publicznego bez wsparcia wysoko
zaawansowanych technologii i instrumentów informatycznych

zdj. na okładce Paweł Ostaszewski
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Sza now ni Pań stwo,

(...) 95 lat te mu Sejm II Rze czy po spo li tej po wo łał Po li cję Pań stwo wą.

Czę sto od wo łu je my się do jej hi sto rii i eto su służ by po li cjan tów II RP.

Po zwól cie, że za cy tu ję sło wa ostat nie go Ko men dan ta Głów ne go Po li cji

Pań stwo wej II Rze czy po spo li tej nad in spek to ra Jó ze fa  Kor dia na -Za mor -

skie go – „(…) Wła dzy zwierzch niej Pań stwa Pol skie go wier no ści do cho -

wać, wszyst kich oby wa te li kra ju w rów nem ma jąc za cho wa niu, prze pi sów

pra wa strzec pil nie, obo wiąz ki swo je speł niać gor li wie i su mien nie (…)”.

Od da ją one war to ści, ja kie by ły sta wia ne przed funk cjo na riu sza mi w dwu -

dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym. Od da ją one sens i du cha po li cyj nej służ -

by – są dla nas, współ cze snych po li cjan tów, waż nym wzor cem

do na śla do wa nia.

Rok 2014 to tak że in ne rocz ni ce, któ re dla na szej oj czy zny by ły wy da -

rze nia mi prze ło mo wy mi i otwo rzy ły per spek ty wy roz wo ju oraz wiel kie go

sko ku cy wi li za cyj ne go. Przed 25 la ty, w wy ni ku prze pro wa dzo nych w spo -

sób po ko jo wy prze mian spo łecz no -eko no micz nych, Pol ska wró ci ła do ro -

dzi ny de mo kra tycz nych, eu ro pej skich kra jów. Na sza for ma cja szyb ko

i spraw nie wpi sa ła się w ten pro ces prze mian, sta ła się waż nym ogni wem

sys te mu bez pie czeń stwa pu blicz ne go w Pol sce.

10 lat te mu, w ma ju 2004 ro ku, we szli śmy do Unii Eu ro pej skiej. Wszy -

scy do sko na le wie my, ja kie ko rzy ści od nie śli śmy w wy ni ku in te gra cji eu -

ro pej skiej, wy ko rzy stu jąc moż li wo ści fi nan so wa nia wie lu przed się wzięć

szko le nio wych i pro gra mów ba daw czo -roz wo jo wych. Po wrót do struk tur

In ter po lu, wstą pie nie do Eu ro po lu po zwo li ły na zin ten sy fi ko wa nie na -

szej współ pra cy z po li cja mi in nych kra jów. Dziś pol ska Po li cja jest wy pró -

bo wa nym part ne rem w re ali za cji ope ra cji skie ro wa nych prze ciw ko

mię dzy na ro do wym struk tu rom prze stęp czym. Cie szy my się, że w na -

szym świę cie bie rze udział tak wie lu ko le gów z po li cji in nych kra jów.

Ta kie ju bi le usze skła nia ją do re flek sji na te mat te go, co zro biliśmy,

w ja kim miej scu je ste śmy, co jesz cze przed na mi w za kre sie po pra wy sta -

nu bez pie czeń stwa pu blicz ne go w Pol sce. Dziś, ja ko szef pol skiej Po li cji,

z peł ną od po wie dzial no ścią mo gę stwier dzić, że wszy scy pol scy po li cjan -

ci po win ni być dum ni z te go, że dzię ki ich pro fe sjo na li zmo wi, pa sji 

dzia ła nia i za an ga żo wa niu w służ bie, na prze strze ni ostat nich lat sys te ma -

tycz nie po pra wia się stan bez pie czeń stwa w Pol sce. 67 pro cent Po la ków,

py ta nych w mar cu bie żą ce go ro ku o oce nę dzia łal no ści Po li cji, wy sta wia

nam do bre oce ny. Po nad 72 pro cent re spon den tów ba dań opi nii pu blicz -

nej do brze oce nia służ bę po li cjan tów w re jo nie ich miejsc za miesz ka nia.

Te oce ny to wy nik re al nych do ko nań po li cjan tów w wal ce z prze stęp ca -

mi. Od no to wa li śmy spa dek licz by po peł nia nych prze stępstw kry mi nal -

nych. Ro śnie na sza sku tecz ność w za trzy my wa niu spraw ców prze stępstw

po spo li tych, naj bar dziej do kucz li wych dla lu dzi.

Do brej pra cy po li cjan tów na pew no sprzy ja re ali zo wa ny pro gram

stan da ry za cji jed no stek Po li cji, fi nan so wa ny ze środ ków bu dże to -

wych. Rząd prze zna czył na ten cel w la tach 2013–2015 mi liard zło -

tych. Pro gram jest wiel ką szan są na po pra wę stan dar dów pra cy

po li cjan tów, a jed no cze śnie na pod nie sie nie po zio mu ob słu gi oby -

wa te li. 

Nie mo gę po mi nąć mil cze niem nie daw ne go wy da rze nia na uli cach Go -

rzo wa Wiel ko pol skie go, ja kim by ło po strze le nie agre syw ne go męż czy zny.

Swo im za cho wa niem sta no wił on bez po śred nie za gro że nie dla zdro wia

i ży cia po li cjan tów oraz osób po stron nych. Dla te go wszyst kim tak ła two

wy po wia da ją cym się w me diach kry ty kom po sta wy po li cjan tów chcę wy -

raź nie po wie dzieć – bez pie czeń stwo oso bi ste po li cjan ta, któ ry jest re pre -

zen tan tem pra wa i pra wo rząd no ści, oraz bez pie czeń stwo oby wa te li są

w na szych dzia ła niach war to ścią naj waż niej szą – bę dzie my je chro nić

w każ dej sy tu acji, zgod nie z za sa da mi i po li cyj ny mi pro ce du ra mi. Dzię -

ku ję po li cjan tom za po dej mo wa nie in ter wen cji w eks tre mal nych sy tu -

acjach. Te go ocze ku ją od nas lu dzie. W przy pad ku ta kich dra ma tycz nych

dzia łań, jak te na uli cach Go rzo wa, po li cjant ma pra wo li czyć na spo koj -

ny osąd i wspar cie na leż ne czło wie ko wi, któ ry na ra ża swo je ży cie dla in -

nych. Kie row nic two pol skiej Po li cji zawsze bę dzie bro nić dziel nych

i uczci wych po li cjan tów przed nie upraw nio ny mi, po zba wio ny mi fak tycz -

nych pod staw, po chop ny mi ata ka mi.

Po czu cie bez pie czeń stwa jest jed ną z naj waż niej szych po trzeb i war to -

ści w ży ciu każ de go czło wie ka. (…) Na sze dzia ła nia pre wen cyj ne, do bre

wy ni ki w zwal cza niu prze stęp czo ści kry mi nal nej, są wy so ko oce nia ne

przez spo łe czeń stwo. Dziś 90 pro cent czu je się bez piecz nie w swo im

miej scu za miesz ka nia. Cie szy my się jed nym z naj wyż szych, wśród in sty -

tu cji pu blicz nych, po zio mem za ufa nia. Ten re kor do wo wy so ki wy nik po -

czu cia bez pie czeń stwa, naj lep szy od 1987 ro ku, ma ści sły zwią zek ze

spad kiem prze stęp czo ści i wzro stem na szej sku tecz no ści.

Ko le żan ki i Ko le dzy – dzię ku ję Wam za to. (…) Ser decz nie dzię ku ję

wszyst kim po li cjant kom i po li cjan tom, pra cow ni kom Po li cji za wszyst ko,

co ro bi cie dla zwięk sze nia bez pie czeń stwa miesz kań ców na sze go kra ju.

Ro dzi nom funk cjo na riu szy dzię ku ję za wy ro zu mia łość oraz wspar cie

w wie lu trud nych chwi lach, któ re są nie od łącz nym ele men tem służ by

w Po li cji. (…)

War sza wa, 26 lip ca 2014 r.
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Bez pie czeń stwo 
war to ścią naj waż niej szą
Z wy stą pie nia gen. insp. dr. Mar ka Dzia ło szyń skie go, 
Ko men dan ta Głów ne go Po li cji, wy gło szo ne go 
pod czas uro czy sto ści na pl. Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w War sza wie

04_997_08:Layout 6  7/31/14  14:40 PM  Strona 4



Re la cje z cen tral nych uro czy sto ści przed -

sta wia my w ko lej no ści wy da rzeń.

GE NE RAL SKIE NO MI NA CJE
W Bel we de rze Pre zy dent RP Bro ni sław Ko -

mo row ski 21 lip ca br. wrę czył ak ty mia no wa -

nia na stop nie ge ne ral skie czte rem ofi ce rom

Po li cji. Na sto pień ge ne ral ne go in spek to ra

Po li cji awan so wa ny zo stał nad insp. dr Ma rek

Dzia ło szyń ski – Ko men dant Głów ny Po li cji,

a na sto pień nad in spek to ra awan so wa ni zo -

sta li: insp. Ja ro sław Szym czyk – ko men dant
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W 95. rocz ni cę
W całym kraju uroczyście
obchodzono 95. rocznicę powołania
Policji Państwowej. Nominacje,
awanse, festyny i wystawy
odbywały się we wszystkich
garnizonach. Uroczystości centralne
zaplanowano w Warszawie. Ich
kulminacją była ceremonia
na pl. Marszałka Józefa
Piłsudskiego z udziałem Prezesa
Rady Ministrów Donalda Tuska. 

Prezydent RP Bronisław Komorowski awansuje Komendanta Głównego Policji 
Marka Działoszyńskiego na stopień generalnego inspektora
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wo je wódz ki Po li cji w Kiel cach, insp. Da riusz

Ba na cho wicz – ko men dant wo je wódz ki Po -

li cji w Ło dzi oraz insp. Woj ciech Oł dyń ski

– ko men dant wo je wódz ki Po li cji we

Wro cła wiu. 

WY STA WY 
Ofer ta kul tu ral na skie ro wa na do spo łe czeń -

stwa by ła bar dzo bo ga ta. Te ma ty ka hi sto rii Po -

li cji Pań stwo wej nie jest po wszech nie zna na,

więc każ da wy sta wa i każ dy od czyt na ten 

te mat wy peł nia ją lu kę, jaka po wsta ła przez kil ka -

dzie siąt po wo jen nych lat. Wy sta wy pre zen to-

wa ły też do ko na nia współ cze snej Po li cji.

W war szaw skiej ga le rii Kor de gar da moż -

na by ło obej rzeć wy sta wę pt. „Sztu ka prze -

ciw ko wy klu cze niu”, zor ga ni zo wa ną przez

Ko men dę Głów ną Po li cji i Na ro do we Cen -

trum Kul tu ry. Pre zen to wa ła ona do ko na nia

mło dzie ży za an ga żo wa nej w twór czą pro fi -

lak ty kę ró wie śni czą pro gra mu „Pro fi lak ty ka

a Ty” oraz me to dy (tak że w for mie in te rak -

tyw nej) i efek ty dzia łal no ści mło dzie żo wych

grup PaT. 

– Je stem pod wa szym wra że niem – zwró -

cił się do PaTowi czów gen. insp. Ma rek

Dzia ło szyń ski, Ko men dant Głów ny Po li cji.
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95. rocz ni ca po wo ła nia Po li cji Pań stwo wej, ja ko Świę to Po li cji, ob cho dzo na jest
od nie daw na. Świę to na szej for ma cji usta no wił Sejm RP 21 lip ca 1995 r. przy oka zji
no we li za cji usta wy o Po li cji. Przed no we li za cją roz pa try wa no róż ne da ty, któ re mo gły -
by stać się świę tem for ma cji. Pod uwa gę bra no 6 kwiet nia (usta wa o Po li cji z 1990 r.)
oraz 10 i 11 li sto pa da (przed woj ną wła śnie wte dy ob cho dzo no Świę to Po li cji). Osta -
tecz nie zde cy do wa no się na 24 lip ca – rocz ni cę po wo ła nia przez Sejm w 1919 r. 
Po li cji Pań stwo wej.
Po od zy ska niu przez Pol skę nie pod le gło ści w 1918 r. na te re nach Kró le stwa Pol skie -
go dzia ła ły Mi li cja Lu do wa i Po li cja Ko mu nal na. W czę ści za ję tej przez Niem ców po -
wsta ły: Straż Lu do wa, a na stęp nie Żan dar me ria Kra jo wa by łej Dziel ni cy Pru skiej.
Na ob sza rze by łe go za bo ru au striac kie go za czę ła dzia łać Żan dar me ria Kra jo wa.
Funk cjo no wa ły tak że Po li cja Ziem Wo ły nia i Fron tu Po dol skie go, Po li cja Pań stwo wa
Li twy Środ ko wej, Po li cja Gór ne go Ślą ska, a tak że Mi li cja Gór no ślą ska. 
Trud ne la ta po wo jen ne, woj na z Ro sją bol sze wic ką, uni fi ka cja trzech róż nych sys te -
mów praw nych, któ re obo wią zy wa ły pod za bo ra mi, spra wi ły, że or ga ni za cja struk tur
Po li cji Pań stwo wej roz cią gnę ła się w cza sie. Na przy kład Żan dar me rię Kra jo wą wcie -
lo no do PP pod ko niec 1919 r. W daw nym za bo rze pru skim usta wę z 24 lip ca 1919 r.
za czę to sto so wać do pie ro rok po jej uchwa le niu, a na Wi leńsz czyź nie w lip cu 1922 r.
W tym też ro ku po wo ła no na Ślą sku au to no micz ną Po li cję Wo je wódz twa Ślą skie go,
któ ra dzia ła ła przez ca łe dwu dzie sto le cie mię dzy wo jen ne. Osta tecz nie struk tu ry PP
ukształ to wa no w 1928 r. i prze trwa ły one do wrze śnia 1939 r. 
Pierw szy raz Świę to Po li cji ob cho dzo no uro czy ście w 1996 r. Od po cząt ku ob cho dy
zwią za ne by ły z awan sa mi, na gro da mi i wspo mnie niem o po le głych na służ bie po -
li cjan tach. Za wsze pa mię ta no o funk cjo na riu szach Po li cji Pań stwo wej, któ rzy zo sta li
za mor do wa ni w 1940 r. w ZSRR. 
Ob cho dy i fe sty ny od by wa ły się na Sta dio nie Gwar dii, pla cu Pił sud skie go i pla cu
Zam ko wym w War sza wie. Przez pe wien czas cen tral ne uro czy sto ści by ły or ga ni zo -
wa ne w róż nych sto li cach wo je wództw, a tak że w Szczyt nie. Od kil ku lat ob cho dy
cen tral ne wró ci ły do War sza wy.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI

Komendant główny gen. insp. dr Marek Działoszyński oraz nowo mianowani nadinspektorzy:
Jarosław Szymczyk, Dariusz Banachowicz i Wojciech Ołdyński

PaTowicze w galerii Kordegarda

Otwarcie wystawy w Muzeum Karykatury

Msza święta w intencji poległych policjantów
w Katedrze Polowej WP
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– Ta kim, a nie in nym sty lem ży cia, bez nar -

ko ty ków i al ko ho lu, a po przez kul tu rę, in spi -

ru je cie po zy tyw ne po sta wy wśród wa szych

ró wie śni ków. Naj więk szym osią gnię ciem

PaT jest po ka za nie mło dzie ży, że wy bór ich

dro gi ży cio wej za le ży od nich, że by cie ra -

zem przez sztu kę jest al ter na ty wą per spek -

ty wy spo łecz ne go wy klu cze nia.

W ra mach PaT po wsta ją spek ta kle te atral -

ne, fil my, spo ty, au dy cje ra dio we, wy sta wy,

pro wa dzo ne są ani ma cje i hap pe nin gi or ga ni -

zo wa ne przez mło dych dla mło dych. Pod czas

otwar cia ga le rii w Kor de gar dzie, mło dzież

da ła pokaz swo ich umie jęt no ści.

– Co łą czy Na ro do we Cen trum Kul tu ry

z Ko men dą Głów ną Po li cji? Zwią zek nie wy -

da je się być oczy wi sty, a jed nak… Nie daw no

na jed nym ze spo tkań usły sza łem: „nie chce -

cie in we sto wać w kul tu rę, bu duj cie wię zie -

nia” – po wie dział dy rek tor Na ro do we go

Cen trum Kul tu ry Krzysz tof Du dek. – Ta wy -

sta wa bar dzo do brze od da je za an ga żo wa nie

Po li cji w dzia łal ność kul tu ral ną, któ ra naj le -

piej prze ciw dzia ła pa to lo giom i po pra wia 

ja kość na sze go ży cia. 

W Zam ku Kró lew skim w War sza wie moż -

na by ło obej rzeć eks po zy cję „Z kart hi sto rii

Po li cji Pań stwo wej”, a w Pa ła cu Pry ma sow -

skim wy sta wę „Co dzien nie dla bez piecz ne -

go ju tra. Po li cja w obiek ty wie”. 

Pre zen ta cję ple ne ro wą pt. „Po li cja w krzy -

wym zwier cia dle” otwar to z ko lei w Mu zeum

Ka ry ka tu ry im. Ery ka Li piń skie go w War sza wie.

Wy sta wa pre zen tu je żar ty ry sun ko we przed -

sta wia ją ce pol skich stró żów pra wa z okre su

mię dzy wo jen ne go, cza sów PRL i obec nych.

Ich au to ra mi są m.in.:  Ka rol Fer ster, Je rzy Sro -

kow ski i Gwi don Mi kla szew ski. 

– W spo łe czeń stwie za wsze kur so wa ło

wie le dow ci pów o mi li cji i po li cji, jed nak żar -
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Uroczysta promocja 
na pl. Piłsudskiego

Na pagonach pojawiają się pierwsze
oficerskie gwiazdki...

Przysięga policjantów z OPP

Otwarcie nowej siedziby Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poległych

Policjantach

Syn Bogdana Laskowskiego odsłonił
tabliczkę epitafijną z imieniem ojca

Złożenie wieńca przed Obeliskiem „Poległym
policjantom – Rzeczpospolita Polska”

Wystawa w Zamku Królewskim

Ekspozycja w Pałacu Prymasowskim
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– Chcę po dzię ko wać wszyst kim pań stwu

za to, co ro bi cie – po wie dział gen. insp. Ma -

rek Dzia ło szyń ski. – Za pro fe sjo na lizm, wy -

trwa łość i dys po zy cyj ność.  

W uro czy sto ści uczest ni czy ła ka dra kie row -

ni cza Ko men dy Głów nej Po li cji i Ko men dy

Sto łecz nej Po li cji, a tak że funk cjo na riu sze z in -

nych for ma cji mun du ro wych, któ rzy zo sta li od -

zna cze ni me da la mi „Za Za słu gi dla Po li cji”. 

25 lip ca br. w KGP przy ul. Pu ław skiej od -

by ło się uro czy ste prze ka za nie sza bel nad in -

spek to rom Po li cji. No wym ge ne ra łom

wrę czył je gen. insp. dr Ma rek Dzia ło szyń ski. 

10 LAT STO WA RZY SZE NIA 
GE NE RA ŁÓW 
– Ge ne rał w Po li cji to czło wiek, przed któ -

rym sta wia my bar dzo wy so kie wy ma ga nia

etycz ne i mo ral ne. Po wi nien być wzor cem

dla ze spo łu, któ rym kie ru je – po wie dział

nad insp. w sta nie spo czyn ku Le szek Lam -

par ski, pierw szy ko men dant głów ny Po li cji,

pod czas uro czy sto ści X -le cia Sto wa rzy sze nia

Ge ne ra łów Po li cji RP. Od by ły się one 25 lip -

ca br. w War sza wie w bu dyn ku KGP przy ul.

Do ma niew skiej. 

Pre zes Za rzą du Sto wa rzy sze nia nad insp.

w sta nie spo czyn ku Le szek Lam par ski przy -

po mniał hi sto rię Sto wa rzy sze nia, a tak że 

je go ce le i za da nia. Od by ło się wrę cze nie

me da li i od zna czeń. Po prze ka za niu wy róż -

nień za pre zen to wa no po kaz mul ti me dial ny

„10 lat Sto wa rzy sze nia Ge ne ra łów Po li cji”.

Na za koń cze nie ob cho dów za śpie wał chór

Ko men dy Sto łecz nej Po li cji.

PA MIĘ CI PO LE GŁYCH 
25 lip ca od by ła się uro czy stość od sło nię cia

ta bli czek epi ta fij nych na Ta bli cy Pa mię ci

w KGP i wpięcia do Księ gi Pa mię ci kart z na -

zwi ska mi po li cjan tów po le głych na służ bie.

Do Księ gi Pa mię ci wpi sa ni zo sta li: sierż. Ma -

te usz Klim czak z KMP w Ło dzi, asp. To masz

Skow ro nek z KMP w Lu bli nie, post. Woj -

ciech Ra bę da z KMP w Ło dzi, mł. asp. Jó zef

Fasz czo wy z Po ste run ku Po li cji w Ho ryń cu,

pod insp. Bog dan La skow ski, do wód ca Pol -

skie go Kon tyn gen tu Po li cyj ne go Misji ONZ

w Li be rii (je go syl wet kę przed sta wi li śmy

w ma te ria le „Pa mię ci Bog da na La skow skie -

go” w ma jo wym wy da niu „Po li cji 997”

– przyp. P. Ost.), sierż. sztab. Ta de usz So pel

z KRP w Lu ba czo wie oraz st. sierż. Adam

Ko chań czyk z KWP we Wro cła wiu. Ta blicz ki

od sło ni li naj bliż si po le głych po li cjan tów. 

Na stęp nie wszy scy prze szli przed Obe lisk

„Po le głym po li cjan tom – Rzecz po spo li ta Pol -

ska”, gdzie zło żo no wień ce. 
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Na pl. Piłsudskiego obecni byli też polscy
policjanci służący pod auspicjami UE
w Kosowie

Sympozjum w Sejmie RP, na mównicy marszałek Ewa Kopacz 

Wręczenie awansów i odznaczeń w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego

Nad insp. 
w st. spocz.
Le szek 
Lam par ski,
pre zes 
Za rzą du 
Sto wa rzy sze nia 
Ge ne ra łów 
Po li cji RP 
mó wił 
o hi sto rii 
Sto wa rzy sze nia

tów ry so wa nych do ty czą cych pol skiej mi li cji

za cho wa ło się nie wie le – po wie dział pod czas

otwar cia eks po zy cji Zyg munt Za rad kie wicz,

dy rek tor Mu zeum Ka ry ka tu ry. – Za da łem

so bie py ta nie: dla cze go? Z oso bi ste go do -

świad cze nia pa mię tam, że w la tach 70. 

na ry so wa łem kil ka żar tów i pró bo wa łem je

opu bli ko wać, ale cen zu ra je zdję ła. Wte dy

moż na by ło mó wić o wła dzy tyl ko do brze, 

al bo wca le. 

Wy sta wa fo to gra ficz na „Po li cja Pań stwo -

wa 1919 – 1939” by ła po łą czo na z sym po -

zjum „95 lat pol skiej Po li cji”, któ re od by ło

się 24 lipca w Sej mie RP. Mar sza łek Sej mu

Ewa Ko pacz po dzię ko wa ła wszyst kim po li -

cjan tom za ich co dzien ną służ bę, pod kre śla -

jąc szcze gól ną ro lę ko biet w Po li cji.

– Je ste ście po wo dem do du my dla tej for ma -

cji – po wie dzia ła. 

NO MI NA CJE I OD ZNA CZE NIA 
Świę to Po li cji by ło oka zją do no mi na cji

na wyż sze stop nie służ bo we i wrę cze nia od -

zna czeń. 24 lip ca br. w gma chu KGP przy ul.

Do ma niew skiej w War sza wie od by ła się uro -

czy stość dla pra cow ni ków oraz funk cjo na riu -

szy z KGP i KSP. 
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Otwar cia no wej sie dzi by w bu dyn ku KGP

Fun da cji Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom po Po -

le głych Po li cjan tach do ko na li wspól nie:

Grze gorz Kar piń ski, pod se kre tarz sta nu

w MSW, gen. insp. Ma rek Dzia ło szyń ski,

Komendant Główny Policji, oraz prze wod ni -

czą cy Rady Fun da cji nad insp. Wła dy sław Pa -

dło. Pre zes Fun da cji Ire na Za jąc ode bra ła

z rąk ko men dan ta głów ne go sym bo licz ny

klucz do no wej sie dzi by. Kra jo wy dusz pa -

sterz Po li cji bp Jó zef Guz dek po bło go sła wił

no we lo kum, a ka pe lan KGP ks. Jan Kot po -

świę cił wszyst kie po miesz cze nia. 

Te go sa me go dnia wie czo rem od by ła się

w Ka te drze Po lo wej WP msza świę ta, kon ce -

le bro wa na przez ka pe la nów Po li cji i Je go

Eks ce len cję ks. Jó ze fa Guzd ka, w in ten cji

wszyst kich po le głych po li cjan tów. Po eu cha -

ry stii bp Guz dek uho no ro wał wy róż nia ją cych

się po li cjan tów me da la mi „Glo ria In tre pi dis

et Ani mi Promp tis” i „Mi li to pro Chri sto”.

Wie czo rem od był się kon cert or kie stry KWP

w Ka to wi cach i chó ru KSP. 

OB CHO DY CEN TRAL NE 
Kul mi na cją ju bi le uszo wych ce re mo nii by ła

uro czy stość na pla cu Mar szał ka Jó ze fa Pił -

sud skie go 26 lip ca br. o godz. 14. Wcze śniej

w Au di to rium Ma xi mum Uni wer sy te tu War -

szaw skie go od by ła się ce re mo nia wrę cze nia

re sor to wych i po za re sor to wych od zna czeń,

me da li „Za Za słu gi dla Po li cji” oraz no mi na -

cji na wyż sze stop nie służ bo we. 

Na stęp nie spod bra my Uni wer sy te tu War -

szaw skie go po li cjan ci w dwóch ko lum nach

mar szo wych, z to wa rzy sze niem or kiestr,

prze szli na pl. Pił sud skie go. Tu ze bra li się za -

pro sze ni go ście, przed sta wi cie le władz, kie -

row nic two MSW, Po li cji i du cho wień stwo.

Ce re mo nia roz po czę ła się wraz z przy by ciem

pre mie ra Do nal da Tu ska. Po li cjan ci wy sta wi -

li wartę honorową przed Gro bem Nie zna ne -

go Żoł nie rza. 

Na uro czy sto ści obec ne by ły pocz ty sztan -

da ro we ze wszyst kich ko mend wo je wódz -

kich Po li cji, KSP, szkół po li cyj nych, BOR,

PSP, SG, a tak że Okrę go we go In spek to ra tu

Służ by Wię zien nej w War sza wie. Wśród go -

ści barw ną gru pę sta no wi li przed sta wi cie le

po li cji, za pro szo nych przez Sek cję Pol ską

IPA. Ogó łem by ło 37 de le ga cji za gra nicz -

nych, w tym m.in. po li cjan ci z: Au stra lii,

USA, Hong kon gu, Wiel kiej Bry ta nii, Is lan -

dii, Ser bii, Włoch, Ro sji, Ukra iny, Da nii, Gre -

cji, Cy pru, Nie miec, Al ba nii, Chor wa cji,

Finlandii i Kanady. 

– W tym dniu na sze my śli to wa rzy szą wam

nie tyl ko dla te go, że to dzień uro czy sty

– zwró cił się do po li cjan tów pre mier Tusk.

– Ale tak że dla te go, że po za tym świę tem

po trze bu je cie wspar cia tych, któ rzy ro zu mie -

ją, jak wy ma ga ją ca i trud na jest wa sza służ ba

dla oj czy zny i oby wa te li. 

Pre mier zwró cił uwa gę na wzrost za ufa nia

spo łecz ne go do Po li cji i za pew nił, że pań -

stwo pol skie za wsze bę dzie stać po stro nie

po li cjan tów. 

Gen. insp. Ma rek Dzia ło szyń ski po dzię ko -

wał wszyst kim po li cjan tom i pra cow ni kom

Po li cji za za an ga żo wa nie w to, co ro bią.

– Po raz ko lej ny chcę z du mą pod kre ślić, że

je stem za szczy co ny, iż mo gę stać na cze le

for ma cji, któ rej funk cjo na riu sze wie dzą, że

by cie po li cjan tem to nie tyl ko za wód, ale

przede wszyst kim mi sja – mi sja słu że nia 

in nym – po wie dział ko men dant głów ny. 

Na pla cu w ser cu War sza wy ślu bo wa nie

zło ży li po li cjan ci ze sto łecz ne go OPP. 

Uro czy stej pro mo cji ab sol wen tów WSPol.

w Szczyt nie na pierw szy sto pień ofi cer ski

do ko na li Ko men dant Głów ny Po li cji 

gen. insp. dr Ma rek Dzia ło szyń ski i je go

pierw szy za stęp ca nad insp. Krzysz tof Ga jew -

ski. Lau re aci kon kur su „Po li cjant, któ ry 

mi po mógł” otrzy ma li sta tu et ki (czy taj na

s. 11).

Uro czy sto ści za koń czy ło zło że nie wień -

ców przed Gro bem Nie zna ne go Żoł nie rza

i de fi la da pod od dzia łów. 
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Szwadron policji konnej
wzbudził aplauz publiczności

Msza święta w Bazylice św. Krzyża była transmitowana przez Polskie Radio

Nieodłącznym elementem każdej policyjnej
uroczystości są orkiestry

W Ogrodzie Saskim występowała też
policyjna orkiestra turecka 
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Ob le ga ne by ły po li cyj ne sto iska pro mo cyj -

ne. Dzie ci cie szy ły się na wi dok po li cyj nych

ma sko tek, któ rych do sto li cy przy je cha ło aż

sie dem na ście, w tym m.in. Li sek z Ra do mia,

Ko zio łek Spo ko z Kielc, Sło nik Po po z Gdań -

ska czy Py rek z Ło dzi. Star si po dzi wia li po -

li cyj nych re kon struk to rów w mun du rach

Po li cji Pań stwo wej. By li wśród nich re kon -

struk to rzy ze Sto wa rzy sze nia „Na Po ste run -

ku” z War sza wy, a tak że gru py z Gli wic,

Go sty ni na, No we go Tar gu i Kro sna. Na cze -

le tej ostat niej stał ko men dant miej ski z

Kro sna insp. Adam Pie trz kie wicz.

Nie mal przez ca ły dzień w Ogro dzie Sa -

skim kon cer to wa ły or kie stry po li cyj ne,

w tym wę gier ska i tu rec ka. 

FE STYN 
Msza świę ta w in ten cji Po li cji w Ba zy li ce św.

Krzy ża w War sza wie, trans mi to wa na przez

Pro gram I Pol skie go Ra dia, roz po czę ła dru gi

dzień cen tral nych ob cho dów Świę ta Po li cji. 

Bp. Jó zef Guz dek w ho mi lii przy po mniał

sło wa pa pie ża św. Jana Paw ła II, któ ry

w 2000 r. pod czas spo tka nia z po li cjan ta mi

w Rzy mie po wie dział: „Każ dy z was od gry wa

ro lę straż ni ka, któ ry mu si wy tę żać wzrok,

aby za wcza su za że gnać nie bez pie czeń stwo

i wszę dzie krze wić spra wie dli wość i po kój”.

Przy po mniał, że wie lu pol skich po li cjan tów

o tę spra wie dli wość i po kój dba tak że 

po za gra ni ca mi kra ju, słu żąc na mi sjach po -

ko jo wych. 

Świę to Po li cji to rów nież pre zen ta cja po li -

cyj nych or kiestr i chó rów. Po li cyj ni mu zy cy

za pew nia li opra wę nie mal każ dej uro czy sto -

ści cen tral nych ob cho dów. Pra wie przez ca łą

nie dzie lę 27 lipca br. po li cyj ne or kie stry wy -

stę po wa ły na dzie dziń cu Pa ła cu w Wi la no -

wie, a o 18.00 da ły kon cert w am fi te atrze

w Ła zien kach Kró lew skich. 

Na Agry ko li zor ga ni zo wa no pik nik ro dzin -

ny, pod czas któ re go od by wa ły się po ka zy

sprzę tu po li cyj ne go, tre su ry psów służ bo -

wych, kon kur sy i za ba wy dla naj młod szych.

Na sce nie wy stę po wa ły ze spo ły mu zycz ne,

a na po bli skim bo isku trwał mię dzy na ro do -

wy pił kar ski „Tur niej bez gra nic” (wię cej

o wy ni kach i re pre zen ta cji KGP pi sze my

na s. 46).

PA WEŁ OSTA SZEW SKI, AN DRZEJ CHY LIŃ SKI,
AR TUR KO WAL CZYK, PIOTR MA CIEJ CZAK 

zdj. Pa weł Osta szew ski (15), Ma rek Kru pa (8),
Andrzej Chyliński (1), Piotr Ma ciej czak (4),

Artur Kowalczyk (1) 
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Komiks „Skarb Krzywoustego” cieszył się
wielkim powodzeniem wśród najmłodszych

Na stoisku promocyjnym KGP najmłodsi
mogli wykazać się talentem plastycznym

Przekazanie czeku na 15 tys. zł, które
ofiarowali Fundacji Pomocy Wdowom
i Sierotom po Poległych Policjantach
sponsorzy policyjnej sztafety morskiej 

Już po Święcie Policji Komendant Główny
Policji gen. insp. Marek Działoszyński spotkał
się z policyjnym małżeństwem z orkiestry
KWP we Wrocławiu. Chciał osobiście
podziękować Patrycji i Maksymilianowi
Madełom za zaangażowanie. Mimo żaru
lejącego się z nieba pani Patrycja, która jest
w 7. miesiącu ciąży, uczestniczyła we
wszystkich paradach i koncertach
zorganizowanych z okazji Święta Policji   

Występ zespołu SNAJPER podczas pikniku
w parku Agrykola

Komisarz Lew – prawdziwy policjant
do przytulania

Polska – Niemcy 1:0
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Zdarzyło się tak, że ojciec ją pobił,
a ona zarzekała się, że spadła
z roweru. Była wtedy dzieckiem, 
nie potrafiła się inaczej bronić. 
Dziś ma 24 lata i odwagę, 
żeby powiedzieć „Dość!”. 
– Nie można być biernym. 
Tego nauczył mnie mój dzielnicowy 
asp. Marcin Bartosik – mówi Ewa.

B ył chy ba pierw szym ob cym czło wie -

kiem, któ re mu za ufa ła, i pierw szym,

któ ry – tak to czu ła – jej uwie rzył. Kie -

dyś, daw no te mu, jesz cze w szko le pod sta -

wo wej, o tym, co się dzie je w do mu,

po wie dzia ła na uczy ciel ce pol skie go i szkol -

ne mu psy cho lo go wi. W obu przy pad kach

skoń czy ło się po dob nie. Pa nie obie ca ły 

po roz ma wiać z ro dzi ca mi, po tem we zwa ły

mamę, a fi nał był ta ki, że do sta ła od ma my

bu rę i za kaz opo wia da nia o tym, co się dzie -

je w do mu. Bo to ta jem ni ca, bo nie wol no,

bo ta ta bę dzie zły. 

– Ma ma jesz cze wte dy ba ła się oj ca i ro bi -

ła wszyst ko tak, jak on chciał – mó wi Ewa.

– Zmie ni ła się cał kiem nie daw no. Też dzię ki

pa nu Bar to si ko wi.

WSTYD I STRACH
– Przez la ta wsty dzi łam się mó wić – przy -

zna je Te re sa, ma ma Ewy. – My śla łam, że to

nor mal ne, kie dy mąż i oj ciec od cza su

do cza su ro bi awan tu ry. 

W tym przy pad ku „od cza su do cza su”

trwa ło 10 lat. Awan tu ry na si la ły się, a jej co -

raz trud niej by ło dźwi gać upo ko rze nia

i strach – swój i cór ki. Któ re goś dnia coś

w niej pę kło. Po sta no wi ła szu kać ra tun ku

na po li cji. W Ko men dzie Po wia to wej Po li cji

w Chrza no wie spo tka ła swo je go dziel ni co -
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W gma chu KGP z lau re ata mi siód mej edy cji kon kur su „Po li cjant, któ ry mi po mógł”

spo tka li się 25 lip ca br.: Ko men dant Głów ny Po li cji gen. insp. dr Ma rek Dzia ło szyń -

ski, kra jo wy dusz pa sterz Po li cji bp Jó zef Guz dek i kie row nicz ka Ogól no pol skie go Po -

go to wia dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia” Re na ta Dur da. 

Dzień póź niej pod czas cen tral nych ob cho dów Świę ta Po li cji na pl. Pił sud skie go po li cjan -

ci ode bra li sta tu et ki z rąk pre mie ra Do nal da Tu ska. 

Te go rocz ny mi lau re ata mi kon kur su zo sta li: asp. Mar cin Bar to sik z KPP w Chrza no wie,

mł. asp. Jo an na Gar ba cik z KPP w Ja śle, asp. Piotr Ku bicz z KP w Ko strzy nie Wiel ko pol skim,

asp. sztab. Ja ro sław Ma nel ski z KPP w Szczyt nie i mł. asp. Ka ta rzy na Wierz bic ka z KRP IV

(War sza wa-Wo la). 

Gra tu lu je my! 

Kan dy da tów zgła sza ły oso by pry wat ne, or ga ni za cje spo łecz ne oraz in sty tu cje. O swo ich

po li cjan tach pi sa li tak:

Asp. Mar cin Bar to sik – dziel ni co wy KPP w Chrza no wie
Los po sta wił na mo jej dro dze tak wspa nia łe go po li cjan ta, ale i czło wie ka, któ ry nie jest obo jęt -

ny na los swo ich pod opiecz nych. Dzię ku ję mu za wszyst ko, za to, że nie zre zy gno wa łam z wal ki
o sie bie, o cór kę i o spo koj ny, bez piecz ny dom.
Mł. asp. Jo an na Gar ba cik – asy stent Ze spo łu ds. Nie let nich i Pa to lo gii Wy dzia łu
Pre wen cji KPP w Ja śle

Dzię ki Niej ży ję i po tra fię się znów uśmie chać. Wła ści wa oso ba na wła ści wym miej scu.
Asp. Piotr Ku bicz – de tek tyw Ze spo łu Kry mi nal ne go w KP w Ko strzy nie Wiel ko pol -
skim, KMP w Po zna niu

Po li cjant wy ka zał się em pa tią, du żą kul tu rą oso bi stą, tak że ogrom nym wspar ciem w chwi lach,
kie dy przy cho dzi ło zwąt pie nie – gdy bra ko wa ło mi sił na ota cza ją cy mnie cha os. Za każ dym ra -
zem, kie dy łzy spły wa ły po mo ich po licz kach, po tra fił do brym, spo koj nym sło wem opa no wać sy -
tu ację.
Asp. sztab. Ja ro sław Ma nel ski – dziel ni co wy KPP w Szczyt nie

Dzię ki te mu po li cjan to wi wy zwo li łam się ja i mo je dziec ko spod si deł ty ra na – mo je go by łe go
mę ża. Nie zby wał mnie jak in ni po li cjan ci, któ rzy „nie wi dzie li ob ja wów znę ca nia”. Mo ty wo wał
do po czy nie nia od po wied nich kro ków, kie ro wał do od po wied nich służb, gdzie mo głam otrzy mać
po moc psy chicz ną.
Mł. asp. Ka ta rzy na Wierz bic ka – dziel ni co wa KRP IV War sza wa -Wo la 

Pa ni dziel ni co wa jest oso bą sta now czą, a jed no cze śnie spo koj ną i cier pli wą. Ma wszel kie ce chy
do sko na łe go dziel ni co we go. Jest za wsze po moc na, po tra fi pra co wać ze spo ło wo.

ANNA KRAWCZYŃSKA, PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. Paweł Ostaszewski

Laureaci nagrodzeni 
26 lipca br. Tegoroczni laureaci wraz z przełożonymi i nagrodzonymi z lat ubiegłych przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie 
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we go – tak o nim mó wi. Asp. Mar cin Bar to sik wy cią gnął do niej po -

moc ną dłoń i po mógł uwie rzyć, że moż na so bie po móc

– Nie chcia łam już wię cej słu chać wy zwisk, awan tur i pa trzeć, jak

ra zem z cór ką sta je my się ofia ra mi prze mo cy – mó wi Te re sa.

PRAW DA
Po wie dzia ła mu o wszyst kim. Że mąż awan tu ru je się o by le co, że

tyl ko szu ka za czep ki. Po wód mo że być każ dy: roz bi ta szklan ka, za -

pa lo ne świa tło, brud ne na czy nia w zle wie. No, a ostat nio stał nad cór -

ką i się wy dzie rał, a ona pła ka ła i ca ła się trzę sła ze stra chu, a po tem

ucie kła z do mu. Ma mo, zrób coś z tym, pro si ła ją po tem. Ma mo, nie
mo że my tak żyć, mó wi ła. Chy ba wte dy Te re sa zna la zła w so bie od -

wa gę, że by dzia łać.

– No bo to chy ba nie jest nor mal ne, gdy cór ka boi się sa ma zo stać

w do mu i nie wcho dzi do kuch ni, gdy oj ciec tam jest? – spy ta ła.

U PSY CHO LO GA
– Kuch nia to naj gor szy punkt w do mu. Cia sno. Oj ciec sztur cha, rzuca

się. Nie mo gę do ty kać lo dów ki. Ma ma mi wcze śniej wszyst ko z niej

wy cią ga – mó wi Ewa. – Ale to nie jest naj gor sze. Ja przez niego byłam

w do mu dziec ka.

Ewa mia ła wte dy 14 lat. Tra fi ła do szpi ta la z ura zem gło wy i za rze -

ka ła się, że spa dła z ro we ru. Pa ni dok tor nie uwie rzy ła. Za in te re so wa -

ła się ma łą za lęk nio ną dziew czyn ką. Wy sła ła ją do psy cho lo ga. Wte dy

wy szło na jaw, że oprócz bi cia, oj ciec mo le sto wał cór kę sek su al nie.

– Pa ni psy cho log po wie dzia ła, że bym prze sta ła kła mać, że już zgło -

si ła spra wę do pro ku ra tu ry – mó wi Ewa. 

Był 2005 rok. Dziew czy na tra fi ła naj pierw do po go to wia opie kuń -

cze go, po tem do do mu dziec ka. Mat ka by ła w szo ku. 

– Czu łam się za gu bio na, prze stra szo na. Gdy przy szedł czas roz pra -

wy, oka za ło się, że mam ze zna wać w obec no ści oj ca. Nie da łam rady

– opo wia da Ewa. 

Osta tecz nie oj ciec zo stał unie win nio ny, a ona opu ści ła dom dziec -

ka po osią gnię ciu peł no let no ści.

ZA WSZE OBOK
– O tym wszyst kim trud no się opo wia da. Nie do każ de go chce się

pójść. Nie z każ dym roz ma wiać – mó wi Ewa.

– Waż ne jest też, czy ktoś słu cha, czy chce słu chać – do da je Te re sa.

– Pan Bar to sik jest pod tym wzglę dem wy jąt ko wy. 

– Nie sa mo wi ty, je dy ny, któ ry za in te re so wał się na szą spra wą od po -

cząt ku do koń ca – mó wi Ewa. – Ni gdy nie po wie dział, że nie ma cza -

su, za wsze mu się chce, mo że my na nim po le gać.

– Jest na szym anio łem stró żem – tłu ma czy jej ma ma. – Za wsze obok. 

Oprócz wspar cia i po ka za nia kon kret nych roz wią zań, gdzie jesz cze

pójść, co zro bić, asp. Mar cin Bar to sik dał im ogrom ne po czu cie bez -

pie czeń stwa. Bo te raz, gdy coś się dzie je, wie dzą, że wy star czy jeden

te le fon, jed na wi zy ta w ko men dzie.

– Wzmoc ni ło mnie to. Tward sza je stem – mó wi Te re sa. 

Kie dyś tłu ma czy ła złe za cho wa nie mę ża, sta ra ła się go udo bru chać.

Dziś wie, że nie ma pra wa tak się za cho wy wać. Nie uspra wie dli wia go.

Wie, że to nie ona po win na się bać.

OD NA LEŹĆ SI ŁĘ
– Gdy by nie pan Bar to sik, chy ba już daw no bym się pod da ła – mó wi

z ko lei Ewa. – Bo ile ra zy moż na słu chać, że nic się nie da zro bić.

Tak nam po wie dzie li w ośrod ku in ter wen cji kry zy so wej. A on nas po -

py cha i ca ły czas mo ty wu je, że by wzy wać po li cję,

nie ucie kać i nie po zwo lić za mknąć się w czte rech

ścia nach.

Gdy na po li cji za my ka li nie bie skie kar ty, bo

przez ja kiś czas nic się nie dzia ło, przy

nowej awan tu rze za kła dał ko lej ne. Gdy się

nie od zy wa ły przez ja kiś czas, dzwo nił

i py tał, czy wszyst ko w po rząd ku. Gdy

we zwa ły po li cję, bo oj ciec rzu cił się

na cór kę z rę ka mi, dzwo nił i do py ty wał,

czy nie po trze bu ją po mo cy.

– Te raz się nic nie prze mil czy. Jak się

coś dzie je, mam do ko go za dzwo nić – mó wi Ewa. 

W mar cu za ło ży ły spra wę o znę ca nie. Bo oj ciec znów im gro ził,

szar pał i po py chał cór kę. W ma ju rzu cił się na Ewę z rę ka mi i pró bo -

wał du sić. Zgło si ła się do szpi ta la z obrzę kiem krta ni. 

– Gdy by nie pan Bar to sik, pew nie nic bym nie zro bi ła. On da je mi

si łę – mó wi Ewa. 

NA GRO DZO NY
Któ re goś dnia, gdy wy cho dzi ły z ko men dy, zo ba czy ły in for ma cję

o kon kur sie „Po li cjant, któ ry mi po mógł”. Nie mia ły wąt pli wo ści,

Bar to si ka trze ba zgło sić. 

– On jest in ny niż wszy scy. Po li cjan ci po win ni się od nie go uczyć

– mó wią zgod nie.

Każ da z nich wy sła ła swo je zgło sze nie. Po li cjan to wi nic nie po wie -

dzia ły. Gdy po kil ku mie sią cach do wie dzia ły się, że zo stał jed nym

z pię ciu lau re atów, pła ka ły ze szczę ścia. Cie szy ły się, że Bar to sik, ich

anioł stróż, zo stał do ce nio ny.

– Bo to jest cięż ka, mrów cza pra ca. Ogrom ludz kich spraw i pro -

ble mów, z któ ry mi mu si się mie rzyć każ de go dnia. Lu dzie nie za -

wsze do ce nia ją, a prze cież to kon kret na pra ca dla kon kret ne go

czło wie ka – mó wi Te re sa. 

Asp. Mar cin Bar to sik był szcze rze wzru szo ny.

– Do my śla się pan, kto pa na zgło sił do kon kur su? – py tam.

– Nie. 

– Dwie ko bie ty – pod po wia dam.

– Mat ka z cór ką? – upew nia się. – Tak, sta ram się im po ma gać.

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. Paweł Ostaszewski

(pozostałych laureatów tegorocznej edycji konkursu 
„Policjant, który mi pomógł” przedstawimy w kolejnych numerach)

ŚWIĘTO POLICJI 2014 Policjant, który mi pomógł POLICJA 997       sierpień 2014 r.12

Mój dzielnicowy

Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński i laureaci
konkursu „Policjant, który mi pomógł”: mł. asp. Katarzyna Wierzbicka,
mł. asp. Joanna Garbacik, asp. Marcin Bartosik, asp. Piotr Kubicz
i asp. sztab. Jarosław Manelski
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Po li cjan ci nie ży ją, 
win nych brak

W roz po czę tym jesz cze w 1999 r. pro ce sie 

42-let ni dziś Ma ciej U. był już dwu krot nie uzna -

wa ny za spraw cę wy pad ku dro go we go, w któ rym

27 li sto pa da 1998 r. zgi nę ło dwóch po li cjan tów

z ko mi sa ria tu na Po wi ślu: st. post. Piotr Ja siń ski

(lat 24) i st. post. Piotr Na le śnik (lat 23). 

I dwu krot nie sąd re jo no wy wy mie rzał mu ka rę 7,5 ro ku po zba wie nia

wol no ści. Sąd okrę go wy w pro ce sach ape la cyj nych uchy lał jed nak te orze -

cze nia (w su mie Ma ciej U. prze sie dział za kra ta mi 788 dni). W trze cim

i ostat nim pro ce sie, 17 stycz nia 2013 r., Ma ciej U. zo stał osta tecz nie unie -

win nio ny z za rzu tu nie umyśl ne go spo wo do wa nia wy pad ku dro go we go ze

skut kiem śmier tel nym.

Sę dzia orze ka ją cy wy rok uza sad niał, że brak jed no znacz nych do wo dów,

aby Ma ciej U. przy czy nił się do za ist nia łe go zda rze nia. Nie do strzegł też

związ ku przy czy no wo -skut ko we go mię dzy tra gicz ną śmier cią funk cjo na -

riu szy a bra wu ro wą jaz dą oskar żo ne go. W kon klu zji stwier dził, że choć

oskar żo ny wie lo krot nie zła mał prze pi sy ko dek su dro go we go, to jed nak za -
gro że nia ka ta stro fą w ru chu nie spo wo do wał, po nie waż by ła noc i uli ca by ła
pu sta. Tę opi nię po dzie li li rów nież sę dzio wie Są du Naj wyż sze go, któ rzy

nie do pa trzy li się bez po śred nie go i ra żą ce go na ru sze nia prze pi sów ru chu dro -
go we go, stwa rza ją ce go re al ne nie bez pie czeń stwo po wsta nia ka ta stro fy w ruchu
lą do wym. Uzna li, że uza sad nie nia skarg ka sa cyj nych zło żo nych przez pro -

ku ra tu rę i oskar ży cie li po sił ko wych opie ra ły się na błęd nych prze słan kach.

W re zul ta cie Ma ciej U. oczysz czo ny zo stał ze wszyst kich za rzu tów. Ta -

kie roz strzy gnię cie otwo rzy ło mu dro gę do rosz czeń od szko do waw czych,

z cze go nie omiesz kał sko rzy stać. Na po cząt ku lip ca br. zło żył sto sow ny

wnio sek do Są du Okrę go we go w War sza wie. Do ma ga się w nim astro no -

micz ne go za dość uczy nie nia (prze sie dział za kra ta mi w su mie 788 dni)

za do zna ne w aresz cie krzyw dy w wy so ko ści 2,252 mln zł (po nad 2800 zł

za każ dą do bę).

J. Pac.

Zmia ny na dro gach
Pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski pod pi sał no we li za cję usta wy o kie -

ru ją cych po jaz da mi. No we ure gu lo wa nia do pusz cza ją do jaz dy na mo -

to cy klach o po jem no ści do 125 cm³ oso by po sia da ją ce już pra wo jaz dy

ka te go rii B. Pod jed nym wa run kiem – mu szą mieć pra wo jaz dy kat. B

mi ni mum 3 la ta.

Bar dzo du żą zmia ną w prze pi sach jest znie sie nie obo wiąz ku od by cia

przez kan dy da ta na kie row cę czę ści teo re tycz nej szko le nia. Ozna cza to,

że bę dzie moż na przy stą pić do eg za mi nu pań stwo we go bez uczest ni -

cze nia w za ję ciach teo re tycz nych na kur sie na pra wo jaz dy. Obo wiąz -

ko we po zo sta ją tyl ko tzw. jaz dy, czy li 15 go dzin prak ty ki w za kre sie

pra wa jaz dy ka te go rii B+E lub 10 w za kre sie pra wa jaz dy ka te go rii AM. 

Usta wo daw ca uła twił też nie co eg za min prak tycz ny. Obec nie od by -

wa się on sa mo cho dem bę dą cym w wy po sa że niu da ne go WORD. Nowa

usta wa prze wi du je, że eg za min prak tycz ny bę dzie moż na od być sa mo -

cho dem, w któ rym od by wa ło się szko le nie.

Cał ko wi tą no wo ścią jest wpro wa dze nie na eg za mi nie prak tycz nym

ele men tów eco dri vin gu. Kan dy dat na kie row cę bę dzie mu siał wy ka -

zać się umie jęt no ścią ener go osz częd ne go po ru sza nia się po jaz dem

po dro dze.

Usta wa wcho dzi w ży cie po upły wie 30 dni od dnia ogło sze nia.

Pac (PAP)

Skar ga uwzględ nio na
W od po wie dzi na wy stą pie nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -

skich, skie ro wa ne do Ko men dan ta Głów ne go Po li cji w spra -

wie skarg po li cjan tek sa mot nie wy cho wu ją cych dzie ci,

któ rym – we dług re la cji prze ka za nej do Biu ra RPO – wy zna -

cza ne by ły służ by w po rze noc nej oraz nie dzie le i świę ta, 

Ko men dant Głów ny Po li cji gen. insp. dr Ma rek Dzia ło szyń ski

po in for mo wał, że po dzie la ar gu men ta cję RPO w spra wie 

roz kła du cza su służ by po li cjan tów (Dz.U. z 2001, nr 131,

poz. 1471). Za ra zem po le cił ko men dan tom wo je wódz kim Po -

li cji, ko men dan tom szkół po li cyj nych oraz dy rek to rom biur

KGP przy po mnie nie prze ło żo nym po li cjan tów o bez względ nym
obo wiąz ku zwal nia nia ze służ by w po rze noc nej, w go dzi nach
od 22,00 do 6,00, oraz w nie dzie le i świę ta po li cjan tów – ko biet
w cią ży oraz bę dą cych je dy nym opie ku nem dziec ka w wie ku
do lat ośmiu lub oso by wy ma ga ją cej sta łej opie ki.

Ko men dant Głów ny Po li cji wy ra ził rów nież prze ko na nie,

że obo wią zu ją ce od 1 lip ca 2014 r. w ca łej Pol sce pro ce du ry

an ty dy skry mi na cyj ne ogra ni czą w przy szło ści skar gi

do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich w ob sza rze nie rów ne go

trak to wa nia.

(jur.)

Kolejny wyrok
9 lip ca br. Sąd Okrę go wy w Po zna niu

wy dał ko lej ny wy rok w spra wie czte rech

funk cjo na riu szy służ by kry mi nal nej,

któ rzy w kwiet niu 2004 r. uczest ni czy li

w za sadz ce na zło dziei sa mo cho dów

przy ul. Bał tyc kiej w Po zna niu. Do szło

wów czas do tra gicz nej w skut kach po -

mył ki, kie dy we zwa ni do za trzy ma nia

dwaj mło dzi męż czyź ni, sie dzą cy w sa -

mo cho dzie land-ro ver, usi ło wa li uciec,

ta ra nu jąc in ter we niu ją cych po li cjan tów.

Funk cjo na riu sze uży li służ bo wej bro ni,

od da jąc w kie run ku ucie ka ją ce go sa mo -

cho du 39 strza łów, z któ rych 31 do się -

gło po jaz du. W wy ni ku ostrza łu

kie ru ją cy au tem 19-let ni Łu kasz Tar -

gosz zgi nął na miej scu, je go ko le ga i ró -

wie śnik Da wid Lis do znał cięż kich

ob ra żeń krę go słu pa i jest spa ra li żo wa ny.

W to ku po stę po wa nia oka za ło się, że obaj na sto lat ko wie nie

mie li nic wspól ne go z kra dzie ża mi sa mo cho dów i zna leź li się

tam zu peł nie przy pad ko wo. W oce nie są du po li cjan ci, uży -

wa jąc bro ni w trak cie pró by za trzy ma nia au ta, nad uży li swo -

ich upraw nień i nie do peł nili pro ce dur. Zła ma li pra wo, bo

za sto so wa na przez nich obro na nie by ła ra cjo nal na ani pro por -
cjo nal na. Zda niem są du funk cjo na riu sze mo gli prze pro wa -

dzić swo je dzia ła nia w in ny spo sób; uży wa jąc bro ni, nie

dzia ła li w sta nie wyż szej ko niecz no ści ani w sy tu acji obro ny

ko niecz nej. Bio rąc pod uwa gę te oko licz no ści, sąd ska zał

oskar żo nych po li cjan tów na ka rę po dwa la ta po zba wie nia

wol no ści w za wie sze niu na trzy la ta. Dwa po przed nie pro ce -

sy koń czy ły się wy ro ka mi unie win nia ją cy mi. Obro na za po -

wie dzia ła ape la cję.

J. Pac.
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Jednym z najważniejszych zadań Policji jest zwalczanie
przestępczości gospodarczej, która w ostatnich latach
powoduje wielomiliardowe straty Skarbu Państwa.
Jej ściganiem zajmuje się już 4 proc. policjantów,
którzy współpracują m.in. z prokuraturą, Wywiadem
Skarbowym Ministerstwa Finansów, Generalnym
Inspektorem Informacji Finansowej, Służbą Celną,
a także z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Sza ra stre fa to ob szar go spo dar ki, z któ re go pie nią dze nie tra -

fia ją do bu dże tu pań stwa, a ich prze pływ od by wa się po za ofi -

cjal nym obie giem – tłu ma czy mł. insp. Ro bert Sie radz ki,

za stęp ca dy rek to ra Cen tral ne go Biu ra Śled cze go Ko men dy Głów -

nej Po li cji. 

Cier pią na tym tak że uczci wi przed się bior cy, bo nie są w sta nie

kon ku ro wać ce no wo z pod mio ta mi dzia ła ją cy mi z na ru sze niem pra -

wa. Na przy kła d, prze myt i nie le gal na pro duk cja pa pie ro sów spo wo -

do wa ły, że w cią gu ostat nich 6 lat spa dła ilość le gal nej sprze da ży

pa pie ro sów o po nad 23 mld sztuk, czy li o 1/3. 

Sza ra stre fa jest obec na w go spo dar kach wszyst kich kra jów eu ro -

pej skich. Z ra por tu In sty tu tu Ba dań nad Go spo dar ką Ryn ko wą wy -

ni ka, że w Eu ro pie wy no si ona oko ło 2,15 bi lio na eu ro. 

STRUK TU RA 
Do sza rej stre fy za li cza się trzy ro dza je dzia łal no ści: nie le gal ną, ukry -

tą i nie for mal ną. Pierw sza ma zwią zek z po peł nia niem prze stępstw,

któ re po le ga ją m.in. na czer pa niu ko rzy ści z nie rzą du, han dlu nar ko -

ty ka mi, a tak że na prze my cie al ko ho lu i pa pie ro sów. 

– To do me na zor ga ni zo wa nych grup prze stęp czych, któ rych zwal -

cza niem zaj mu je się Cen tral ne Biu ro Śled cze. Prze stęp czość ta po -

wo du je du że stra ty Skar bu Pań stwa – wy ja śnia funk cjo na riusz CBŚ

KGP.

Dzia łal ność ukry ta po le ga na za ni ża niu ob ro tów w le gal nie dzia ła -

ją cych fir mach, że by od pro wa dzić jak naj mniej po dat ków. Ją ści ga ją

przede wszyst kim or ga ny skar bo we, czy li urzę dy skar bo we i urzę dy

kon tro li skar bo wej. Trze cia po le ga naj czę ściej na wy ko ny wa niu pra -

cy bez re je stra cji dzia łal no ści go spo dar czej. 

– Bar dzo do tkli we dla bu dże tu pań stwa są prze stęp stwa po dat ko -

we, gdzie do cho dzi do wy łu dza nia po dat ku VAT i uszczu pla nia ak -

cy zy – mó wi ofi cer CBŚ KGP, któ ry zaj mu je się zwal cza niem

zor ga ni zo wa nej prze stęp czo ści eko no micz nej. 
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Walka 
z szarą strefą

Prze stęp czość wę glo wa

2014 r. 
Funk cjo na riu sze CBŚ za trzy ma li 10 osób zaj mu ją cych kie -
row ni cze sta no wi ska w jed nej z naj więk szych w kra ju spół ek
wę glo wych. Spra wa do ty czy ła wy łu dzeń po dat ku VAT na
kwo tę co naj mniej 35 mln zł i wy pra nia po nad 22 mln zł,
które po cho dzi ły z prze stępstw. Pod czas dzia łań funk cjo -
na riu sze za bez pie czy li go tów kę, sa mo cho dy, kosz tow ne 
ma szy ny i nie ru cho mo ści o war to ści po nad 24 mln zł. 
Po dej rza nym po sta wio no za rzu ty m.in. udzia łu w zor ga ni zo -
wa nej gru pie prze stęp czej, po peł nie nia prze stępstw skar -
bo wych, oszustw przy sprze da ży wę gla, wy łu dze nia po -
dat ku VAT i pra nia pie nię dzy. 

źró dło: CBŚ KGP
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PION PG i CBŚ
W Po li cji zwal cza niem sza rej stre fy zaj mu ją się ko mór ki do wal ki

z prze stęp czo ścią go spo dar czą, któ re znaj du ją się w ko men dach wo -

je wódz kich/sto łecz nej, po wia to wych, miej skich, a tak że re jo no wych.

W KGP jest to Wy dział dw. z Prze stęp czo ścią Go spo dar czą Biu ra

Służ by Kry mi nal nej.

– Jed nym z wie lu za dań po li cjan tów z pio nu PG jest ope ra cyj ne

zbie ra nie in for ma cji oraz pro wa dze nie po stę po wań przy go to waw -

czych do ty czą cych na ru sze nia prze pi sów o cha rak te rze go spo dar -

czym, któ re znaj du ją się w po nad 100 ak tach praw nych – mó wi

insp. Eli giusz Ku bic ki, za stęp ca dy rek to ra Biu ra Służ by Kry mi nal nej.

Od stycz nia do czerw ca 2014 r. pion PG wsz czął 50 184 po stę po -

wania przy go to waw cze o prze stęp stwa go spo dar cze, tj. o 784 wię cej

niż w ana lo gicz nym okre sie 2013 r., na to miast za rzu ty przed sta wio -

no 20 594 po dej rza nym, tj. o 362 wię cej, niż w I pół ro czu 2013 r.

Naj po waż niej szy mi spra wa mi do ty czą cy mi prze stępstw na szko dę

in te re sów eko no micz nych RP zaj mu ją się po li cjan ci z Wy dzia łu

do zwal cza nia Zor ga ni zo wa nej Prze stęp czo ści Eko no micz nej Cen -

tral ne go Biu ra Śled cze go KGP.

– Na szym naj waż niej szym ce lem w wal ce z prze stęp ca mi jest po -

zba wie nie ich nie le gal nych do cho dów i od zy ska nie pie nię dzy, któ re

stra cił Skarb Pań stwa – stwier dza mł. insp. Ro bert Sie radz ki. 

W 2013 r. Po li cja za bez pie czy ła od spraw ców prze stępstw na po -

czet przy szłych kar i rosz czeń kwo tę po nad 570 mln zł. W tym

roku mo że to być kwo ta jesz cze więk sza, bo w pierw szym pół ro czu

2014 r. za bez pie czo no w pro wa dzo nych po stę po wa niach już po -

nad 423 mln zł, w tym CBŚ KGP po nad 220 mln zł.

SZKO LE NIA I WSPÓŁ PRA CA
Z po li cyj nych sta ty styk wy ni ka, że spa da licz ba prze stępstw kry mi -

nal nych, a zwięk sza się prze stępstw go spo dar czych. Ofi cer CBŚ tłu -

ma czy, że wy ni ka to ze zmia ny cha rak te ru prze stęp czo ści. Prze stęp cy

zro zu mie li, że prze le wa nie krwi jest zbyt ry zy kow ne, bo mo gą tra fić

za kra ty na wet na 25 lat. Za prze stęp stwa go spo dar cze sank cje kar -

ne są mniej sze, a zysk du żo więk szy, niż na przy kład za na pa dy z bro -

nią w rę ku. 

– Zmia na cha rak te ru prze stęp czo ści wy mu sza, by po li cjan ci cią -

gle się szko li li. Mu szą na dą żać za zmia na mi me tod dzia ła nia prze -

stęp ców – uwa ża insp. Eli giusz Ku bic ki, za stęp ca dy rek to ra Biu ra

Służ by Kry mi nal nej. 

Prio ry te tem jest or ga ni zo wa nie szko leń oraz pa ne li dys ku syj nych,

tak że z in sty tu cja mi ze wnętrz ny mi, np. z Ko mi sją Nad zo ru Fi nan so -

we go, Ge ne ral nym In spek to rem In for ma cji Fi nan so wej, a tak że or -

ga na mi kon tro li skar bo wej.

– Cią gle zmie nia ją ce się prze pi sy, któ re re gu lu ją ob rót go spo dar -

czy, nie po zwa la ją „spo cząć na lau rach” – do da je. 

W Po lce za wal kę z sza rą stre fą od po wie dzial nych jest wie le in sty -

tu cji. Dla te go ko niecz na jest ich współ pra ca. 

– Tyl ko po łą cze nie dzia łań wszyst kich służb po zwo li na sku tecz -

ne zwal cza nie sza rej stre fy. Współ pra ca jest nie zbęd na. To jest gwa -

ran cja suk ce su w wal ce z tą prze stęp czo ścią – pod kre śla po li cjant

z Cen tral ne go Biu ra Śled cze go. 
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Struktura zorganizowanej przestępczości
ekonomicznej zwalczanej przez CBŚ 

w 2013 r.

źródło: CBŚ KGP

Prze stęp czość ha zar do wa

2013 r.
826 prze szu kań, 11 za trzy ma nych osób, 1194 za bez pie czo ne
ter mi na le in ter ne to we – to efekt ak cji CBŚ i Służ by Cel nej, któ -
ra by ła wy mie rzo na w nie le gal ny ha zard. W cią gu 24 go dzin
na te re nie ca łe go kra ju funk cjo na riu sze prze szu ka li po nad 800
lo ka li ga stro no micz nych, sa lo nów gier oraz sta cji pa liw i za -
bez pie czy li pra wie 1200 ter mi na li in ter ne to wych do gry o łącz -
nej war to ści oko ło 9,5 mln zł. W ak cję za an ga żo wa nych by ło
2500 po li cjan tów. Za trzy ma no 11 osób po dej rza nych o udział
w zor ga ni zo wa nej gru pie prze stęp czej czer pią cej zy ski z nie -
le gal ne go ha zar du. Li de rzy gru py prze stęp czej, ser wi san ci
ter mi na li i wła ści cie le lo ka li mo gli uzy ski wać na wet 150 mi lio -
nów zł rocz nie. 

źró dło: CBŚ KGP

VAT
Bankowe
Papierosowe
Paliwowe
Pranie pieniędzy
Oszustwa

Pozostałe
Na szkodę spółek
Alkoholowe
Korupcja
Ubezpieczenia
Hazardowe
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Na po cząt ku 2014 r. pro ku ra tor ge ne ral ny

An drzej Se re met, mi ni ster spraw we wnętrz -

nych Bar tło miej Sien kie wicz i mi ni ster fi -

nan sów Ma te usz Szczu rek pod pi sa li

po ro zu mie nie o współ pra cy, któ re ma do pro -

wa dzić do po pra wy efek tyw no ści za po bie ga -

nia i zwal cza nia prze stęp czo ści go spo dar czej

tzw. bia łych koł nie rzy ków.

AR TUR KO WAL CZYK
zdj. CBŚ KGP
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Prze stęp czość pa pie ro so wa 

2013 r.
• CBŚ i Wy wiad Skar bo wy Mi ni ster stwa

Fi nan sów za bez pie czy li pod War sza -
wą pra wie 9 mln sztuk pa pie ro sów
i po nad 12 ton kra jan ki ty to nio wej bez
pol skich zna ków ak cy zy. Za trzy ma no
6 osób, któ re współ pra co wa ły ze so bą
od kilku na stu mie się cy. Czar no ryn ko -
wa war tość prze chwy co nych wy ro bów
to bli sko 11 mln zł. 

• Na Dol nym Ślą sku zo sta ła zli kwi do -
wa na nie le gal na fa bry ka pa pie ro sów,
gdzie za bez pie czo no 3,5 mln sztuk
pa pie ro sów i 22 to ny kra jan ki ty to nio -
wej. War tość to wa ru oraz uszczu pleń
po dat ku ak cy zo we go osza co wa no na
oko ło 33 mln zł. W spra wie za trzy ma -
no 6 osób. Gru pa zo sta ła roz bi ta przy
współ pra cy po li cjan tów z CBŚ oraz
funk cjo na riu szy Nad odrzań skie go Od -
dzia łu Stra ży Gra nicz nej i Izby Cel nej
we Wro cła wiu. 

2014 r.
• Funk cjo na riu sze CBŚ i Izby Cel nej zli -

kwi do wa li nie le gal ną fa bry kę w El blą gu,
w któ rej za bez pie czy li pra wie 4 mln
pod ra bia nych pa pie ro sów, po nad 7 ton
kra jan ki ty to nio wej, a tak że dwie kom -
plet ne li nie pro duk cyj ne. War tość to -
wa ru i ma szyn osza co wa no na oko ło
7,5 mln zł. W cza sie ak cji po li cjan ci 
za trzy ma li 14 osób, w tym 8 oby wa te li 
Pa ra gwa ju. 

• Pod ko niec lip ca funk cjo na riu sze Cen -
tral ne go Biu ra Śled cze go i Izby Cel nej
w Kra ko wie za bez pie czy li oko ło 100 ton
kra jan ki ty to nio wej oraz pra wie 3 mln
pod ro bio nych pa pie ro sów. Ujaw ni li też
dwie pro fe sjo nal ne li nie tech no lo gicz -
ne do pro duk cji i pacz ko wa nia pa pie-
ro sów. Za bez pie czo ne kom po nen ty
i ty toń by ły nie le gal nie spro wa dza ne
z Eu ro py Po łu dnio wej, a – jak usta lo no
– pro dukt fi nal ny miał tra fić za za chod -
nią gra ni cę Pol ski. War tość ryn ko wa za -
trzy ma nych nie le gal nych pa pie ro sów
wy no si ła po nad 1,5 mln zł, a war tość
ryn ko wa za bez pie czo nej nie le gal nej
kra jan ki ty to nio wej to oko ło 60 mln zł.
Po li cjan ci za trzy ma li sześć osób, któ -
rym przed sta wio no za rzu ty m.in. dzia -

ła nia w zor ga ni zo wa nej gru pie prze -
stęp czej ma ją cej na ce lu po peł nia nie
prze stępstw skar bo wych.

źró dło: CBŚ KGP

Przestępstwa gospodarcze stwierdzone, 
bez przestępstw korupcyjnych

źródło: BSK KGP

źródło: BSK KGP

Struktura przestępczości gospodarczej w 2013 r. 
– przestępstwa stwierdzone
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W Cen trum Kon fe ren cyj nym Sta dio nu Na ro do we go

w War sza wie odbyła się w czerwcu kon fe ren cja pt. Rola
prac ba daw czo -roz wo jo wych w ob sza rze bez pie czeń stwa

we wnętrz ne go pań stwa. Or ga ni za to rem by ła Pol ska Plat for ma

Bez pie czeń stwa Wewnętrznego, a part ne rem me ry to rycz nym

Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju. W kon fe ren cji wzięli

udział przed sta wi cie le służb mun du ro wych, woj ska, są dow nic -

twa, pro ku ra tu ry oraz śro do wi ska na uko we go. 

NA KON KRET NE ZA MÓ WIE NIE 
Otwie ra jąc kon fe ren cję głów ny ko or dy na tor PPBW prof. Emil Pły -

wa czew ski pod kre ślił, że w cią gu 10 lat dzia łal no ści Plat for my

zmie nił się mo del i ob szar prac ba daw czych, któ re re ali zo wa ne są

te raz na kon kret ne za mó wie nia służb. 

Ko men dant Głów ny Po li cji gen. insp. dr Ma rek Dzia ło szyń ski

przy po mniał, że naj waż niej sze jest, że by pra ce na uko we nie tra -

fia ły na pół ki, że by wspie ra ły pra cę służb. Za stęp ca Rzecz ni ka

Praw Oby wa tel skich dr Ry szard Czer niaw ski ape lo wał, aby pa mię -

tać, żeby nowoczesne technologie nie wcho dziły w sfe rę swo bód

i wol no ści oby wa tel skich.

I KON KURS NCBiR
Pod czas kon fe ren cji za pre zen to wa ne zo sta ły wy ni ki pro jek tów

re ali zo wa nych w ra mach I kon kur su Na uko we go Cen trum Ba -

dań i Roz wo ju w ob sza rze bez pie czeń stwa i obron no ści pań stwa.

Wy ni kiem pro jek tu pt. Za awan so wa ne tech no lo gie in for ma tycz ne
wspie ra ją ce pro ce sy prze twa rza nia da nych w ob sza rze ana li zy kry mi -
nal nej jest no wo cze sny pro gram kom pu te ro wy do ana li zy kry mi -

nal nej. Z ob słu gi te go pro gra mu prze szko lo no kil ku set użyt-

kow ni ków z Po li cji i Stra ży Gra nicz nej.

W Wyż szej Szko le Po li cji w Szczyt nie opra co wa no pro jekt pt. Sy -
mu la tor kie ro wa nia po jaz da mi uprzy wi le jo wa ny mi pod czas dzia łań
ty po wych i eks tre mal nych. Kie row ni kiem pro jek tu był dr inż. An -

drzej Urban z WSPol. Policjanci będą uczyć się na symulatorze

bez piecz nej jaz dy w nie ty po wych wa run kach, np. w te re nie gó rzy -

stym, w kor kach miej skich, z ła dun kiem wy bu cho wym, pod czas

za mie szek ulicz nych, z prze strze lo ną opo ną, pod czas go ło le dzi, po

plamie ole ju, no cą itp. Sy mu la tor da je moż li wość stwa rza nia naj -

róż niej szych sy tu acji, o ja kich zde cy du je in struk tor. Po li cjant za -

kła da rę ka wicz kę, któ ra prze sy ła in for ma cje o je go pa ra me trach

psy cho fi zycz nych w po szcze gól nych sy tu acjach, i m.in. na tej

pod sta wie in struk tor oce nia, czy speł nia on wa run ki do bez -

piecz ne go pro wa dze nia au ta. Urządzenie jest już go to we i od no -

we go ro ku aka de mic kie go mo że słu żyć do pro wa dze nia szko leń. 

Przed sta wi ciel ka In sty tu tu Tech no lo gii Bez pie czeń stwa Mo -

ra tex za pre zen to wa ła efek ty ba dań w ra mach pro jek tu do ty czą -

ce go prze ciw dzia ła nia po wo dziom, a przed sta wi ciel Szko ły

Głów nej Służ by Po żar ni czej w War sza wie roz wią za nia słu żą ce

ochro nie oso bi stej ra tow ni ków. 

Wy ni ki pro jek tu ba daw cze go pt. Za sto so wa nie no wych od czyn -
ni ków che micz nych do ujaw nia nia śla dów dak ty lo sko pij nych na 
róż nych pod ło żach me to dą lu mi ne scen cji opóź nio nej przed sta wił

mł. insp. inż. Krzysz tof To ma szyc ki z Cen tral ne go La bo ra to rium

Kry mi na li stycz ne go Po li cji. 

Prof. An drzej Pa cut z Na uko wej i Aka de mic kiej Sie ci Kom pu -

te ro wej przed sta wił tech ni ki bio me trycz ne w no wo cze snych do -

ku men tach toż sa mo ści i ochro nie sys te mów in for ma cyj nych,

które słu żą m.in. unie moż li wie niu fał szo wa nia do ku men tów.

Dr Ewa Ku śmie rek z Po znań skie go Cen trum Su per kom pu te -

ro wo -Sie cio we go za pre zen to wa ła sys tem au to ma tycz ne go roz -

po zna wa nia i prze twa rza nia mo wy pol skiej na tekst, na to miast

przed sta wi cie le Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej ko lej ne pro -

jek ty do ty czą ce bez pie czeń stwa po ża ro we go.

W OCZE KI WA NIU NA OCE NY
Kon fe ren cję pod su mo wał za stęp ca prze wod ni czą ce go Ra dy 

Na uko wo -Tech nicz nej przy Mi ni strze Spraw We wnętrz nych

mł. bryg. inż. Da riusz Wró blew ski. 

– Roz wój no wych tech no lo gii jest klu czo wy dla bez pie czeń -

stwa we wnętrz ne go, dla te go Ra da Na uko wo -Tech nicz na wiel ką

wa gę przy wią zu je do kon kur sów na rzecz obron no ści i bez pie -

czeń stwa – po wie dział. – Bio rą w nich udział naj lep sze kon sor -

cja na uko wo -prze my sło we oraz czo ło wi przed sta wi cie le na uki

i prak ty ki. Pod su mo wa ne zo sta ły pro jek ty do ty czą ce bez pie -

czeń stwa. Li cen cje i pro to ty py zo sta ły prze ka za ne służ bom.

Teraz Ra da Na uko wo -Tech nicz na przy MSW ocze ku je od sze -

fów służb oce ny efek tów wdro żo nych pro jek tów oraz de fi nio wa -

nia ko lej nych po trzeb.

ELŻ BIE TA SI TEK

Na uka dla bez pie czeń stwa

Pol ska Plat for ma Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go to płasz -
czy zna współ pra cy in sty tu cji od po wie dzial nych za bez pie -
czeń stwo: Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej, Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, pro ku ra -
tu ry i są dow nic twa oraz na uki i prze my słu. Pra ce na uko wo -
-ba daw cze słu żą ce bez pie czeń stwu pro wa dzą przed sta-
wi cie le świa ta na uki m.in. z ta kich uczel ni, jak: Aka de mia
Gór ni czo -Hut ni cza w Kra ko wie, Uni wer sy tet w Bia łym sto ku,
Po li tech ni ka Gdań ska, Po li tech ni ka Po znań ska, Uni wer sy tet
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, Uni wer sy tet Me dycz ny
w Po zna niu, Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu, Woj sko -
wa Aka de mia Tech nicz na w War sza wie, Szko ła Głów na 
Służby Po żar ni czej w War sza wie i Wyż sza Szko ła Po li cji
w Szczyt nie. W su mie w dzia ła niach PPBW bie rze udział po -
nad 1200 osób – człon ków ze spo łów ba daw czych, funk cjo -
na riu szy służb, przed sta wi cie li pro ku ra tu ry, wy mia ru spra -
wie dli wo ści i prze my słu.
Dzia ła nia PPBW są uni kal ną ini cja ty wą na uko wo -ba daw czą
w Unii Eu ro pej skiej i są wy so ko oce nia ne przez przed sta wi cie li
Par la men tu Eu ro pej skie go.

Nie jest możliwe efektywne i skuteczne zapewnienie
bezpieczeństwa publicznego bez udziału i wsparcia
wysoko zaawansowanych technologii i instrumentów
informatycznych – taka idea przyświeca działającej
od 10 lat Polskiej Platformie Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.
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M ie li śmy ta ki przy pa dek pod ko niec

ubie głe go ro ku – opo wia da mgr Ju sty -

na Po łom ska z Za kła du Bio lo gii Cen -

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

Po li cji. – Prze sła no nam do re je stra cji pro fil

DNA z eks hu mo wa nych zwłok. Po nie waż pro -

fil był czę ścio wy i nie nada wał się do re je stra -

cji, do ko na li śmy jed no ra zo we go prze szu ka nia

w ba zie. I wte dy po prze szu ka niu ba zy DNA

oka za ło się, że pro fil DNA ze zwłok do pa so wał

się z pro fi lem wy izo lo wa nym z rze czy oso bi -

stych za gi nio ne go. 

USTA LE NIE PO LA TACH
To był suk ces. Uda ło się. Że by mieć ab so lut ną

pew ność, pra cow ni cy la bo ra to rium kry mi na li -

stycz ne go za czę li spraw dzać oko licz no ści spra -

wy. Oka za ło się, że zga dza się czas: chło pak

za gi nął 4 mar ca 2006 ro ku, a szcząt ki zwłok

wy ło wio no z Wi sły pięć mie się cy póź niej. I za -

gi nio ny chło pak, i zwło ki męż czy zny by ły też

po dob ne go wzro stu: po szu ki wa ny chło pak

mie rzył 215 cm, sza co wa no, że zna le zio ne

zwło ki mo gły mieć 197 cm. 

Wte dy, sie dem lat te mu, nie uda ło się usta -

lić toż sa mo ści wy ło wio ne go z Wi sły męż czy zny.

Ja ko NN zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu

w Łom nej. Po sied miu la tach śled czy po sta no -

wi li wró cić do spra wy. Po cho wa ne ja ko NN

zwło ki zo sta ły eks hu mo wa ne, po bra na prób ka

wy sła na do za kła du me dy cy ny są do wej, ozna -

czo na i zgod nie z pro ce du rą prze sła na do la bo -

ra to rium kry mi na li stycz ne go do wpro wa dze nia

do ba zy. To wte dy zda rzy ło się tra fie nie. 

– Dzię ki te mu po ty lu la tach uda ło się usta -

lić, co sta ło się z za gi nio nym chło pa kiem. Ro -

dzi ce mo gli po cho wać sy na. To dla nich bar dzo

waż ne – mó wi Ju sty na Po łom ska.

OZNA CZYĆ PRO FIL DNA
Ta kich suk ce sów pra cow ni cy Za kła du Bio lo gii

CLKP ma ją na kon cie spo ro. Okre śla ją na przy -

kład pro fi le ge ne tycz ne osób za gi nio nych z ich

rze czy oso bi stych i do pa so wu ją do pro fi li osób

NN. Ba da ją ko ści nie zi den ty fi ko wa nych zwłok

i uzy ska ny pro fil po rów nu ją z ma te ria łem 

ge ne tycz nym po bra nym z rze czy osób za gi nio -

nych – np. z ma szyn ki do go le nia czy ze szczo -

tecz ki do zę bów.

– Mo że my po rów nać, czy te pro fi le są zgod -

ne al bo usta lić toż sa mość oso by, je że li ma my

pro fi le po bra ne od osób spo krew nio nych z oso -

bą po szu ki wa ną – tłu ma czy pod kom. dr inż.

Mag da le na Dęb ska z Za kła du Bio lo gii CLKP,

któ ra pro wa dzi pra cow nię ba dań ko ści.

Dzię ki jej pra cy uda ło się roz wią zać mię dzy

in ny mi spra wę za gi nię cia star sze go męż czy zny.

– Za czę ło się od te go, że ozna czy li śmy je go

pro fil DNA z rze czy oso bi stych – opo wia da

mgr Agniesz ka Pię ta z Za kła du Bio lo gii CLKP.

– Ja kiś czas po tem z tej sa mej jed nost ki Po li cji

zu peł nie nie za leż nie do sta li śmy do zba da nia

frag ment ko ści po bra ny ze zwłok NN męż czy -

zny. Ze wzglę du na znacz ny sto pień roz kła du

zwłok nie moż li wa by ła iden ty fi ka cja przez oka -

za nie i tyl ko ba da nia ge ne tycz ne umoż li wia ły

jed no znacz ną iden ty fi ka cję. 

SA TYS FAK CJA I SUK CES
– Pa mię tam, za dzwo nił po li cjant z py ta niem,

jak do star czyć do ba dań ma te riał bio lo gicz ny

w po sta ci ko ści. Po wie dział, że wcze śniej,
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Ba za da nyc

Pochodził spod Łodzi, studiował w Warszawie. Któregoś dnia wyszedł
z domu i nie wrócił. Po siedmiu latach śledczym udało się rozwiązać
sprawę jego zaginięcia. Pomogły badania DNA.

Dzięki pracownikom
Zakładu Biologii CLKP
udało się rozwiązać
wiele spraw. 
Ogromne możliwości
współczesnej genetyki
pozwalają wrócić 
do zaginięć 
sprzed 30 i 40 lat
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w jed nym z za kła dów me dy cy ny są do wej

w Pol sce, pró bo wa no ozna czyć pro fil DNA.

Nie ste ty uda ło im się ozna czyć tyl ko DNA

mi to chon drial ne, a to za ma ło do peł nej iden -

ty fi ka cji – opo wia da Mag da le na Dęb ska. – Za -

pro po no wa li śmy, że mo że my się tym za jąć. 

– Ozna czy li śmy pro fil z ko ści z ją dro we go

DNA, co umoż li wi ło re je stra cję zwłok w na szej

ba zie NN. Przy prze szu ka niu pro fil oso by za gi -

nio nej ozna czo ny z rze czy oso bi stych do pa so wał

się do pro fi lu zwłok – mó wi Agniesz ka Pię ta.

– Czy li dwie spra wy zo sta ły roz wią za ne – po -

szu ki waw cza i iden ty fi ka cyj na – dodaje Dęb ska

i przy zna je, że sa tys fak cja jest wów czas ogrom -

na. Bo nie dość, że uda ło się wy od ręb nić ją dro -

we DNA, to jesz cze był suk ces z roz wią za nia

spra wy.

CEN NA BA ZA
Ogrom nie przy dat na w roz wią zy wa niu spraw

jest wła śnie ba za DNA ze zbio rem mię dzy in -

ny mi nie zi den ty fi ko wa nych zwłok. Za czę ła

dzia łać w 2007 ro ku i do dzi siaj za re je stro wa -

nych jest w niej po nad 800 NN zwłok. Pro fi -

le od ro dzin nie są re je stro wa ne w ba zie.

– Na ra zie mo że my jed no ra zo wo prze szu -

kać ta ki pro fil na wnio sek jed no stek, czy li

prze szu ka nie ogra ni cza się do tu i te raz, nie

uwzględ nia jąc wszyst kich na stęp nych przy -

pad ków, któ re tra fią do ba zy – mó wi podi nsp.

dr n. med. Mag da le na Spól nic ka, za stęp ca

kie row ni ka Za kła du Bio lo gii CLKP. – Gdy

zmie ni się usta wa o Po li cji w tym za kre sie, bę -

dzie moż na do ba zy da nych DNA wpro wa dzać

pro fi le ozna czo ne od osób z ro dzin, któ re po -

szu ku ją swo ich bli skich. Li czy my na to, że ta

wy kryw czość ba zy bę dzie jesz cze więk sza. 

Bo to jest tak, z jed nej stro ny ma my pro fi le

DNA ozna czo ne z ma te ria łu bio lo gicz ne go

po cho dzą ce go od krew nych szu ka ją cych swo -

ich bli skich, do te go moż na wy od ręb nić pro fi -

le z rze czy co dzien ne go użyt ku oso by

za gi nio nej. Z dru giej stro ny po sia da my pro fi -

le z nie zi den ty fi ko wa nych zwłok. 

Ma jąc ta kie da ne, wy star czy prze szu kać

sys tem.

– Mo że my stwo rzyć drze wo ge ne alo gicz ne,

z wy ko rzy sta niem pro fi li krew nych osób za gi -

nio nych. Po tem tak stwo rzo nym dia gra mem

ge ne alo gicz nym mo że my prze szu kać ca łą ba zę

NN zwłok i NN osób – mó wi Mag da le -

na Dęb ska. – Prze szu ka nie to umoż li wia wy -

ko rzy sta nie pro fi li DNA wszyst kich

do stęp nych krew nych oso by za gi nio nej. Im

wię cej pro fi li ge ne tycz nych od róż nych człon -

ków ro dzi ny, tym więk sza moż li wość iden ty fi -

ka cji NN zwłok.

ZA GI NIO NY SA MO BÓJ CA
Ko lej ny przy kład. Ro dzi na po szu ki wa ła star -

sze go męż czy zny. Do za kła du bio lo gii CLKP

prze sła no pro fil bra ta, zo stał ozna czo ny, ale do -

pa so wa nie by ło ma ło wia ry god ne, więc z la bo -

ra to rium po pro szo no o rze czy oso bi ste

za gi nio ne go al bo prób ki od ro dzi ny w li nii pro -

stej – ro dzi ców lub dzie ci. Jed nost ka Po li cji,

któ ra pro wa dzi ła spra wę, usta li ła, że ży je tyl -

ko jed na cór ka. Prze sła li jej pro fil do ozna cze -

nia. Po tem oka za ło się, że są też rze czy

oso bi ste za gi nio ne go.

– Po prze szu ka niu ba zy da nych z tych

dwóch pro fi li ty po wa ły nam się zwło ki – opo -

wia da Agniesz ka Pię ta. 

Do pa so wa nie zo sta ło spraw dzo ne z oko licz -

no ścia mi zda rze nia i oka za ło się, że wy ty po wa -

na oso ba to by ły zwło ki po wie szo ne go męż -

czy zny zna le zio ne w dość nie da le kiej od le gło -

ści od miej sca za miesz ka nia za gi nio ne go. Męż -

czy zna zo sta wił list po że gnal ny, po in for mo wał

ro dzi nę, że nie da je so bie ra dy i prze ka zu je ma -

ją tek żo nie i cór ce i się z ni mi że gna. Po peł nił

sa mo bój stwo.

PRZE KO PAĆ AR CHI WUM
Po nie waż moż li wo ści współ cze snej ge ne ty ki

są ogrom ne, chce my zro bić na stęp ny krok

i wró cić do sta rych spraw, do za gi nięć

sprzed 30 i 40 lat – mó wi Mag da le na Spól -

nic ka.

Po mysł zro dził się z ini cja ty wy Fun da cji Ita -

ka – Cen trum Po szu ki wań Lu dzi Za gi nio nych.

Wspól nie wy pra co wa li plan dzia ła nia i usta li li,

że naj le piej za cząć od ma te ria łu, któ ry jest do -

stęp ny, czy li te go, co jest w ak tach spraw. 

– Pierw szy etap dzia ła nia ma my już za

sobą. Po prze pro wa dze niu ro ze zna nia w ak -

tach spraw z lat 70. i 80. wie my już, co ewen -

tu al nie nada wa ło by się do ba dań ge ne -

tycz nych – mówi Mag da le na Spól nic ka. – Są

wło sy, chu s tecz ki hi gie nicz ne, odzież, grze -

bie nie, frag men ty sznu ra wi siel cze go. Mu si -

my te raz zo ba czyć, jak wy cho dzą wy ni ki

ba dań z tak sta re go ma te ria łu i czy uda nam

się uzy skać pro fi le. 

Ty po wa niem ro dzin ma ją za jąć się pra cow -

ni cy Fun da cji Ita ka. Oni bę dą do tych ro dzin

do cie rać i pro sić o od da nie ma te ria łu do ba -

dań. 

– Bo trze ba do pro wa dzić do iden ty fi ka cji

naj krót szą dro gą – mó wi dr Spól nic ka. – Czy li

ma my ma te riał sta ry ze spraw ar chi wal nych

i ma te riał od ro dzin. Ba da my, po rów nu je my,

do cho dzi do iden ty fi ka cji. Je śli nie bę dzie

moż li wo ści iden ty fi ka cji ta ką dro gą, to w przy -

szło ści bę dzie my się za sta na wiać, skąd po zy -

skać środ ki na eks hu ma cję zwłok NN.

Po nie waż pro jekt jest kosz tow ny, Fun da cja

Ita ka i CLKP wy star to wa ły w kon kur sie in no -

wa cji spo łecz nych o do fi nan so wa nie przez Na -

ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju. 

– Li czy my, że uda nam się po zy skać środ ki

– mó wi podi nsp. dr n. med. Mag da le na Spól -

nic ka. – Dzię ki te mu pro jek to wi ro dzi ny

po wie lu la tach mo gły by uzy skać in for ma cje

o swo ich bli skich.

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. Mag da le na Dęb ska
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ych DNA i do pa so wa nie pro fi li

W Zakładzie
Biologii

CLKP robi
się też

badania
kości

nieziden-
tyfikowanych

zwłok.
Uzyskany

profil
porównuje

się z
materiałem

genetycznym
pobranym

np. z rzeczy
osób

zaginionych
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P o li cjan ci z AT dzia ła ją w wa run kach i sy tu acjach, gdy wzra sta za gro że nie dla ży cia

i zdro wia lub wy ma ga ją one uży cia spe cja li stycz ne go sprzę tu lub tech ni ki dzia ła nia.

Do ich za dań na le ży od bi ja nie za kład ni ków, za trzy my wa nie groź nych prze stęp ców,

a tak że wzmac nia nie ochro ny tzw. VIP -ów (ang. Ve ry Im por tant Per son), m.in. sze fów państw

pod czas ofi cjal nych wi zyt de le ga cji za gra nicz nych. W sy tu acjach klęsk ży wio ło wych ra tu ją

lu dzi przy uży ciu śmi głow ców i ło dzi mo to ro wych. To służ ba nie zwy kle cie ka wa, ale wy ma -

ga ją ca wie lu umie jęt no ści i za an ga żo wa nia. 

– U nas pra cu ją lu dzie z pa sją, któ rzy chcą się roz wi jać. I ta kich osób szu ka my – stwier dza

na czel nik Wy dzia łu Ko or dy na cji i Szko le nia Bo jo we go. 

Że by móc sta rać się o przy ję cie do BOA, trze ba mieć m.in.: trzy let nie do świad cze nie

w służ bie, pre dys po zy cje do pra cy w jed nost kach an ty ter ro ry stycz nych, a tak że umieć dzia -

łać w ze spo le. Choć to nie wy star czy, trze ba jesz cze przejść po stę po wa nie kwa li fi ka cyj ne,

któ re skła da się z kil ku eta pów. Roz po czy na się od zło że nia przez kan dy da ta CV i Kar ty Ewi -

den cyj nej.
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Ak ty praw ne, któ re re gu lu ją 
re kru ta cję do BOA KGP

• Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 20 mar ca
2007 r. w spra wie try bu i wa run ków
usta la nia zdol no ści fi zycz nej i psy -
chicz nej po li cjan tów do służ by na
okre ślo nych sta no wi skach lub w okre -
ślo nych ko mór kach or ga ni za cyj nych
jed no stek Po li cji

• Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We -
wnętrz nych z 9 lip ca 1991 r. w spra -
wie wła ści wo ści i try bu po stępo-
wa nia ko mi sji le kar skich pod le głych
Mi ni stro wi Spraw We wnętrz nych

• De cy zja nr 10/09 Dy rek to ra Biu ra
Ope ra cji An ty ter ro ry stycz nych KGP
z 27 sierp nia 2009 r. w spra wie okre -
śle nia wa run ków wy ma ga nych do 
re ali za cji za dań bo jo wych dla kan -
dy da tów do służ by w ko mór kach 
o na zwie bo jo we

Do bór do BOA
– Praca u nas jest ciężka, ale daje satysfakcję – mówi o służbie w Biurze
Operacji Antyterrorystycznych KGP kom. Robert Nowak, naczelnik
Wydziału Koordynacji i Szkolenia Bojowego. 
Zapewne wielu funkcjonariuszy marzy, aby zostać policjantem AT. Co trzeba
zrobić, żeby się dostać do tej jednostki, i jakie są procedury doboru?

Kto ma lęk wysokości,
niech lepiej nie próbuje

Trzeba mieć silne dłonie i przedramiona
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Przykładowe elementy testu sprawności fizycznej

Strzelanie – kan dy dat stoi na li nii od da lo nej 10 me trów od tar -
czy. Na sy gnał wyj mu je broń z ka bu ry i strze la po trzy ra zy do
każ dej tar czy. Po ostat nim strza le za bez pie cza broń i wkła da ją
do ka bu ry.
Bieg – pró ba po le ga na prze bie gnię ciu jak naj dłuż sze go dy -
stan su w ogra ni czo nym cza sie. Pró ba punk to wa na jest w za -
leż no ści od po ko na nej od le gło ści. 
Ba sen – kan dy dat mu si prze pły nąć do wol nym sty lem jak naj -
dłuż szy dy stans w okre ślo nym cza sie. Przed koń cem nur ku je
i wy do by wa z dna przed miot wska za ny wcze śniej przez in struk -
to ra. Pró ba punk to wa na jest w za leż no ści od uzy ska ne go cza -
su. Na ba se nie trze ba też za li czyć pły wa nie pod wo dą i skok
do wo dy z wie ży. 

Tor prze szkód – pró ba po le ga na po ko ny wa niu ele men tów toru
prze szkód znaj du ją ce go się na te re nie BOA. 
Wej ście po li nie – wcho dzi się na wy so kość kil ku me trów. Moż -
na uży wać tyl ko rąk. Spraw dzian za li cza do tknię cie miej sca mo -
co wa nia li ny lub miej sca wska za ne go przez in struk to ra.
Wy ci ska nie sztan gi – po le ga na zdję ciu sztan gi ze sto ja ków
do peł ne go wy pro stu ra mion, ugię ciu ra mion z do tknię ciem
sztan gą do klat ki pier sio wej i wy pchnię ciu cię ża ru w gó rę do
wy pro sto wa nych ra mion. 
Test spraw no ści „40” – pró ba za wie ra dwa ele men ty: pod cią -
ga nie na drąż ku i ugi na nie ra mion w pod po rze na po rę czach. 
Ele men ty to ru wy so ko ścio we go – test skła da się z dwóch ele -
men tów. Pierw szy po le ga na wej ściu po bal ko nach na ostat nie
pię tro wie ży wy so ko ścio wej BOA. Dru gi ele ment to wej ście po
dra bin ce spe leo na dach wie ży.
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– W tym mo men cie na stę pu je

pierw sza se lek cja. Spraw dza my, czy kan -

dy dat speł nia wy ma ga nia for mal ne – wy ja śnia

kom. Ro bert Nowak.

Ko mi sja po za po zna niu się z do ku men ta mi de cy du je o do pusz -

cze niu kan dy da ta do roz mo wy wstęp nej, któ ra ma oce nić je go do świad -

cze nie, mo ty wa cję oraz pre dys po zy cje do pra cy w AT. 

– Py ta my lu dzi, dla cze go chcą u nas pra co wać, co wie dzą o na szej jed -

no st ce i spe cy fi ce pra cy w niej. Je że li ktoś chce dostać się do BOA, to po -

wi nien się nim in te re so wać – wy ja śnia funk cjo na riusz AT, któ ry zaj mu je

się do bo rem. 

Ko lej ny mi eta pa mi są ba da nia psy cho lo gicz ne i te sty spraw no ścio we.

Do tych ostat nich trze ba mieć ak tu al ne ba da -

nia le kar skie, któ re ze zwa la ją na przy stą pie nie

do prób spraw no ścio wych. 

– Kan dy da ci ma ją do za li cze nia m.in.: strze la -

nie, tor prze szkód, bieg, pły wa nie, wej ście po

linie, wy ci ska nie sztan gi, pomp ki na po rę -

czach, pod cią ga nie, a tak że tor wy so -

ko ścio wy – wy mie nia kom.

Ro bert No wak.

– Na wnio sek

dy rek to ra BOA

moż na prze pro wa -

dzić ba da nia psy cho-

fi zjo lo gicz ne, czy li na 

wy kry wa czu kłamstw. Na

koń cu kan dy dat wy sy ła ny jest

na do dat ko we ba da nia le kar skie.

Przej ście ca łej pro ce du ry nie prze są -

dza jesz cze o przy ję ciu do służ by w tej

jed no st ce. O tym roz strzy ga dy rek tor,

któ ry po dej mu je de cy zję po ana li zie ma -

te ria łów z po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne -

go kan dy da ta. Po li cjant przy ję ty do BOA

KGP jest kie ro wa ny na spe cja li stycz ne

szko le nie, któ re trwa od 6 do 9 mie się cy.

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

Tor przeszkód

Celne oko to podstawa
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Trzecia odsłona partnerskiej kampanii społecznej Policji
i Fundacji PZU Kochasz? Powiedz STOP Wariatom
Drogowym rozpoczęła się 1 sierpnia br. Jej celem jest
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tym razem
skierowana jest przede wszystkim do osób najbliższych
kierowcom, które mogą wpłynąć na ich zachowania
podczas jazdy.

P o przed nie dwie kam pa nie Stop Wa ria tom Dro go wym zo sta ły

prze pro wa dzo ne w la tach 2005 i 2006. Z przy go to wa ne go

przez in sty tu ty Pen tor i SMG/KRC Mil l ward Brown pod su -

mo wa nia pierw szej edy cji wy ni ka ło, że z kam pa nią ze tknę ło się

64 proc. ogó łu spo łe czeń stwa i 73 proc. kie row ców. Choć nie prze -

ko na ła ona wszyst kich do bez piecz nej jaz dy, po jej za koń cze niu dało

się za uwa żyć spa dek licz by wy pad ków i ran nych.

PO STA WI LI ŚMY NA MI ŁOŚĆ
– Ce lem pierw szych dwóch edy cji kam pa nii by ło przede wszyst kim

po ka za nie kie row com za cho wań na dro dze, któ re są nie od po wie dzial -

ne i nie bez piecz ne. Kam pa nia oka za ła się nie zwy kle sku tecz na. Choć

uży cie w kam pa nii okre śle nia „wa riat dro go wy” wzbu dza ło kon tro -

wer sje i dys ku sje, po nad 88 proc. ba da nych stwier dzi ło, że jest ono

wła ści we dla kie row cy ja dą ce go nie bez piecz nie – mó wi Piotr Glen,

dy rek tor ds. za an ga żo wań spo łecz nych Fun da cji PZU. Obec nie więk -

szość ak cji zwią za nych z pro mo wa niem bez pie czeń stwa na dro dze

stra szy, dra ma ty zu je, prze ra ża, kar ci na gan ne za cho wa nia kie row ców,

czy epa tu je ludz ką tra ge dią. Pod ję li śmy de cy zję, że nie wpi sze my się

w ten trend. Zde cy do wa li śmy, że bę dzie my pro mo wać po zy tyw ne

emo cje, a nie agre sję. Po sta wi li śmy na mi łość! Uwa ża my, że pa sa że -

rom udo stęp ni my re al ne na rzę dzie wpły wu na za cho wa nia kie row -

ców i na praw dę spra wi my, że na pol skich dro gach bę dzie

bez piecz niej. Nie bie skie ser ce wrę czo ne kie row cy przez bli ską mu

oso bę, któ ra go ko cha, mo że być tym je dy nym im pul sem, któ ry spra -

wi, że kie row ca opa mię ta się na dro dze. 

NIE BIE SKIE SER CE
Moż na je po wie sić np. przy lu ster ku w sa mo cho dzie. Ma ono przy -

po mi nać kie row cy, że jest ko cha ny, że w do mu cze ka ją na niego bli -

scy i dla te go po wi nien je chać ostroż nie. Przy go to wa no róż ne wer sje

ser dusz ka, np. „Ta to, cze ka my w do mu. Ko cham, jedź ostroż nie”,

„Sa ma kre dy tu nie spła cę! Ko cham, jedź ostroż nie!”, ale po nie waż

jest to kam pa nia kre atyw na, są tak że ser dusz ka do wy peł nie nia przez

sie bie wy my ślo nym na pi sem. Czy kie row cy po wie szą so bie ta kie ser -

ca w sa mo cho dzie? Or ga ni za to rzy kam pa nii są prze ko na ni, że ich naj -

bliż si zro bią to dla nich.

– Stop Wa ria tom Dro go wym to dzia ła nie, któ re z pew no ścią sku -

tecz nie wzmoc ni pro ces bu do wa nia współ od po wie dzial no ści oby -

wa te li za bez pie czeń stwo prze strze ni pu blicz nej, w tym w ru chu

dro go wym, co jest rów nież od kil ku lat prio ry te tem pra cy pol skiej

Po li cji. Dzię ki ta kim kam pa niom, ale tak że pra cy wie lu służb,

w tym Po li cji, stan bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym z ro ku na

rok po pra wia się. W 2005 r. od no to wa no nie wie le po nad 48 tys.

wy pad ków dro go wych, w 2013 r. bli sko 36 tys., co ozna cza spa dek

na prze strze ni tych lat o 10 tys. zda rzeń – mówi mł. insp. Anna

Kuź nia, p.o. na czel ni ka Wy dzia łu Pro fi lak ty ki Biura Pre wen cji

i Ruchu Dro go we go KGP. – Dla nas bar dzo waż ne jest part ner stwo

mię dzy in sty tu cjo nal ne w bu do wa niu od po wie dzial nych po staw

spo łecz nych na rzecz bez pie czeń stwa, a te ser ca, to nie są śmie cio -

we ga dże ty do sa mo cho du, a na ła do wa ne emo cjo nal nie no śni ki

bar dzo in tym nej in for ma cji otrzy ma nej od ko goś bli skie go.

MIEJ SER CE DLA „WA RIA TÓW DRO GO WYCH”
Po li cja bie rze udział w tej kam pa nii. Pod ję ła dzia ła nia w za kre sie pre -

wen cji kry mi nal nej, pre zen tu jąc jej za sa dy w me diach i wrę cza jąc

kie row com ser dusz ka przy oka zji kon tro li dro go wych. A gdy roz pocz -

nie się rok szkol ny, bę dzie pro wa dzi ła po ga dan ki w szko łach z dzieć -

mi i ro dzi ca mi. 

Nie bie skie ser ca bę dą roz da wa ne w od dzia łach PZU i w szko łach

przez pa tro le po li cji i agen tów PZU, pod czas fe sti wa li mu zycz nych,

ja ko in ser ty do pra sy oraz na sta cjach ben zy no wych. Fun da cja PZU

ma na dzie ję, że do koń ca te go ro ku w pol skich sa mo cho dach znaj dzie

się 2 mln serc dla „wa ria tów dro go wych”.

AN DRZEJ CHY LIŃ SKI

Z NAMI Kampania Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym POLICJA 997       sierpień 2014 r.22

„Ko cha nie,
jedź wol niej”
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Zmiana formuły „Reportera Podlaskiej Policji”
z papierowej na elektroniczną, szkolenia realizowane
wspólnie z Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną
w Białymstoku oraz konkurs dla dzieci policjantów
i pracowników to najważniejsze przedsięwzięcia
realizowane w ramach komunikacji wewnętrznej
w podlaskim garnizonie. 

E fek tyw ność, ak tu al ność i do stęp ność – po pra wa tych trzech pa -

ra me trów zde cy do wa ła o za stą pie niu uka zu ją ce go się w Ko -

men dzie Wo je wódz kiej Po li cji w Bia łym sto ku pa pie ro we go

biu le ty nu mie sięcz ni kiem w wer sji elek tro nicz nej. Tak po wstał „Re -

por ter Pod la skiej Po li cji”.

NO WE SZA TY RE POR TE RA
Mie sięcz nik uka zu je się od mar ca 2014 r. Za miesz cza ny jest na stro -

nie in ter ne to wej KWP. Dzię ki te mu jest do stęp ny nie tyl ko dla każ -

de go funk cjo na riu sza i pra cow ni ka, ale wszyst kich za in te re so wa nych

ży ciem pod la skiej Po li cji. 

Pierw szym kro kiem by ło zmo bi li zo wa nie jed no stek gar ni zo nu

pod la skie go do więk szej ak tyw no ści w do star cza niu in for ma cji, ze

szcze gól nym uwzględ nie niem ofi ce rów pra so wych i ko or dy na to rów

dzia łań w za kre sie ko mu ni ka cji we wnętrz nej. Wy mia na in for ma cji

do ty czą cych bie żą cych wy da rzeń w gar ni zo nie po zwo li ła na bu do wę

bar dziej spój ne go ob ra zu pod la skiej po li cji. 

W „Re por te rze” prze czy tać moż na o re ali zo wa nych przed się -

wzię ciach pre wen cyj nych, zmia nach per so nal nych oraz uro czy sto -

ściach. W mie sięcz ni ku uka zu ją się

wy wia dy z cie ka wy mi oso ba mi: mi strza -

mi spor tu, ar ty sta mi, spo łecz ni ka mi czy

me da li sta mi kon kur sów i za wo dów po li -

cyj nych. 

Po nie waż tra fia tak że na ze wnątrz,

miesz kań cy Pod la sia na je go ła mach

prze ka zu ją po li cjan tom i pra cow ni kom

po dzię ko wa nia za za an ga żo wa nie w róż -

ne, czę sto trud ne, ży cio we spra wy kon -

kret nych oby wa te li. 

„Re por ter” re da go wa ny jest w Wy dzia -

le Ko mu ni ka cji Spo łecz nej Ko men dy 

Wo je wódz kiej Po li cji w Bia łym sto ku. 

Po cząt ki by ły trud ne, by ło wie le py tań

i wąt pli wo ści co do for mu ły czy moż li wo -

ści co mie sięcz ne go za peł nie nia ła mów

w spo sób cie ka wy dla czy tel ni ków. Po nie -

waż au tor kom, ni żej pod pi sa nym, za le ża -

ło, aby by ła to pu bli ka cja nie tyl ko

ko men dy wo je wódz kiej, ale ca łe go gar ni -

zo nu pod la skie go, klu czo we by ło prze ko -

na nie do współ pra cy ko le gów i ko le żan ki

z ko mend miej skich i po wia to wych. Nie

za wie dli. Te ma tów jest ty le, że nie któ re

mu szą po cze kać na na stęp ne wy da nie.

KO MU NI KA CJĘ TRZE BA DO SKO NA LIĆ
W tym ce lu w grud niu 2013 ro ku pod la ski ko men dant wo je wódz -

ki Po li cji nad insp. Sła wo mir Mierz wa pod pi sał po ro zu mie nia

o współ pra cy przy re ali za cji aka de mic kie go pro jek tu Pro fe sjo nal -
ny Po li cjant – Bez piecz ne Pod la sie z rek to rem Nie pań stwo wej

Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej w Bia łym sto ku dr. Mar kiem Ja siń -

skim i pre ze sem Pod la skie go Cen trum Na uko wo -Ba daw cze go

w Bia łym sto ku Ada mem Ja ko niu kiem. W ra mach pro jek tu re ali zo -

wa ne są w cy klu dwu let nim szko le nia dla funk cjo na riu szy i pra -

cow ni ków Po li cji gar ni zo nu pod la skie go. Od grud nia 2013 r.

do ma ja 2014 r. prze pro wa dzo ne zo sta ły warsz ta ty z za kre su ko -

mu ni ka cji spo łecz nej dla ka dry kie row ni czej – uczest ni cy mo gli

po znać tech ni ki in for ma cyj ne w za rzą dza niu pra cow ni ka mi. Ofi -

ce rom pra so wym, dy żur nym, dziel ni co wym i funk cjo na riu szom

oraz pra cow ni kom Wy dzia łu Ko mu ni ka cji Spo łecz nej, Wy dzia łu

Kadr i Szko le nia oraz Wy dzia łu Pre wen cji pod czas szko leń prze -

ka za ne zo sta ły m.in. za sa dy sku tecz nej au to pre zen cji oraz in for -

ma cje do ty czą ce kształ to wa nia po zy tyw ne go wi ze run ku Po li cji,

a tak że za sad ko mu ni ko wa nia się z trud ny mi roz mów ca mi.

Oprócz te ma tów z za kre su ko mu ni ka cji spo łecz nej w ofer cie

szko le nio wej zna la zły się rów nież za gad nie nia dla prze wod ni ków

psów służ bo wych, po li cjan tów służ by pa tro lo wej oraz funk cjo na -

riu szy pio nu kry mi nal ne go. Uczest ni cy szko leń, oprócz po zna nia

no wych za gad nień, mo gli le piej po znać swo ich ko le gów z in nych

jed no stek.

W dru giej czę ści szko le nia od li sto pa da 2014 r. do ma ja 2015 r.

pla no wa ne są szko le nia w dwóch blo kach te ma tycz nych: „Eks per -

ty za psy cho lo gicz na” oraz „Czyn no ści pro ce so we w po stę po wa niu

przy go to waw czym”.

PO LI CJA W OCZACH DZIE CI
Do ce nia jąc ro lę ro dzi ny w ży ciu po li cyj -

nym, ko men dant wo je wódz ki nad insp.

Sła wo mir Mierz wa, we współ pra cy z Za -

rzą dem Wo je wódz kim NSZZ Po li cjan tów

i Za rzą dem Wo je wódz kim NSZZ Pra -

cow ni ków Po li cji, ogło sił w ra mach ob -

cho dów 95. rocz ni cy po wsta nia pol skiej

Po li cji kon kurs pla stycz ny pn. „Po li cja

oczy ma na szych dzie ci”. Za pra sza jąc

do udzia łu dzie ci funk cjo na riu szy i pra -

cow ni ków Po li cji z wo je wódz twa pod la -

skie go, ko men dant pod kre ślał, że chce

w ten spo sób przy bli żyć naj młod szym

pra cę po li cjan tów, ale rów nież zin te gro -

wać po li cyj ne śro do wi sko. Re gu la min

kon kur su, opra co wa ny w Wy dzia le Ko -

mu ni ka cji Spo łecz nej KWP w Bia łym sto -

ku, zo stał za miesz czo ny na stro nach

in ter ne to wych jed no stek Po li cji woj.

pod la skie go.

EWA CI CHOŃ, 
UR SZU LA TWOR KOW SKA

Wy dział Ko mu ni ka cji Spo łecz nej
Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Bia łym sto ku

Pod la skie przed się wzię cia
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Wśród wielu rodzajów historycznych grup
rekonstrukcyjnych, policyjne są unikatowe. Jedną
z nich jest Grupa Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu
Policji Państwowej – Komisariat w Radomiu. 
Brała udział w Nocy Muzeów zorganizowanej
w Komendzie Głównej Policji.

Po raz pierw szy po ka za li śmy się pięć la ta te mu pod czas ma zo -

wiec kich ob cho dów Świę ta Po li cji – mó wi Pa weł Łuk -Mu raw -

ski, ko men dant i za ło ży ciel gru py, by ły po li cjant. – Ale na sza

przy go da z re kon struk cją hi sto rycz ną trwa 15 lat. Przed tem by ła ka -

wa le rzy ści i ko la rze Woj ska Pol skie go. Szu ka li śmy ja kie goś cie ka we -

go po my słu i ten z po li cją II RP wy da je się być tra fio ny. W se zo nie

trwa ją cym od kwiet nia do li sto pa da bie rze my udział w 18 im pre zach

w Pol sce, na nu dę więc nie na rze ka my.

DO TYK HI STO RII
Ra dom ska gru pa re kon struk to rów po li cyj nych skła da się z 10 męż -

czyzn. Są to ucznio wie, na uczy ciel hi sto rii, pra cow nik ochro ny, in -

for ma tyk, sta jen ny, pra cow nik ad mi ni stra cji pań stwo wej, ale nie ma

żad ne go po li cjan ta w służ bie czyn nej. Pa weł Łuk -Mu raw ski swo ją

pa sją za ra ził sy na, Kac pra. 16-let nie go Oska ra Szpa kow skie go do za -

ba wy w re kon struk cję hi sto rycz ną tak że wcią gnął oj ciec, Sła wo mir. 

– Ta ta był w nie miec kiej gru pie re kon struk cyj nej i jesz cze cza sem

„ro bi za Niem ca” – mó wi Oskar. – Dla mnie jest to cie ka wy spo sób

na spę dza nie wol ne go cza su i roz wi ja nie za in te re so wa nia hi sto rią.

Tyl ko o rok star szy To masz Kac przak jest uczniem kla sy mun du -

ro wej XI Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Ra do miu.

– Lek cje w prak ty ce są o wie le cie kaw sze od tych ze szko ły – do -

da je To mek. – Tu do ty ka my hi sto rii.

Ma rek Grzyb ma 52 la ta i jest au to ma ty kiem w jed nej z firm ener -

ge tycz nych. 

– Nie chcia łem sie dzieć ca ły mi dnia mi przed te le wi zo rem – mówi

Grzyb. – Po sta no wi łem zro bić coś dla sie bie i dla in nych. Gru pa re -

kon struk cyj na łą czy te dwa ce le. Zna la złem pa sję, któ rą mo gę dzie -

lić się z in ny mi, bo nie tyl ko prze bie ram się w gra na to wy mun dur

przed wo jen nej po li cji, ale tak że po tra fię coś cie ka we go na jej te mat

po wie dzieć. W do dat ku mu szę ćwi czyć. 

ORY GI NA ŁY, RE PLI KI I KO PIE
Re kon struk to rzy po li cyj ni z Ra do mia pre zen tu ją po ka zy spor to wej

szer mier ki na ba gne ty oraz two rzą je dy ny w kra ju pa trol cy kli stów

po li cyj nych.

– Przed woj ną szer mier ka na ba gne ty ka ra bi nem szer mier czym

była ele men tem szko le nia po li cji i woj ska – mó wi Pa weł Łuk -Mu -

raw ski. – Do star cza ła tak że emo cji spor to wych, bo or ga ni zo wa no 

za wo dy ogól no pol skie. My wra ca my do tra dy cji. Do czyn ne go 

upra wia nia ko lar stwa na ma wiał w 1927 ro ku ko men dant po wia to wy

w Ra do miu, któ ry wy słał w tym wzglę dzie spe cjal ne pi smo. Po li cjan -

ci po trak to wa li po waż nie za le ce nie, bo na 203 funk cjo na riu szy,

aż 128 mia ło wła sne ro we ry. Czę sto wy ko rzy sty wa li je na służ bie.

Re kon struk cja hi sto rycz na nie jest ta nim hob by. Wszyst kie mun -

du ry szy te są na mia rę. Każ dy to wy da tek od 800 do 1000 zło tych.

Do te go do cho dzą dłu gie czar ne bu ty, sznur z gwizd kiem (zwa nym

wów czas „gwiz daw ką”), re pli ki lub ory gi na ły od znak służ bo wych, re -

pli ki pa łek w po krow cach skó rza nych, wier ne ko pie ka ra bi nów, ła -

dow nic i pi sto le tów. 

– Dzię ki po mo cy ko le gów z ca łej Pol ski uda ło się od two rzyć nie

tyl ko spraw ne ka ra bi ny szer mier cze, ale tak że za sa dy tre nin gów

i roz gry wa nia za wo dów spor to wych. To, co pre zen tu je my na po ka -

zach, wy glą da ło iden tycz nie przed woj ną – wy ja śnia ko men dant.

Gru pa roz wi ja się. Te raz do pro gra mu włą czy ła po ka zy ju ken do,

czy li szer mier kę ja poń skim ka ra bi nem szer mier czym tre no wa ną

w po li cji ja poń skiej w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym i współ -

cze śnie.

BĘ DZIE NAS WIĘ CEJ
Gru pę Re kon struk cji Hi sto rycz ne III Okrę gu Po li cji Pań stwo wej

– Ko mi sa riat w Ra domiu two rzą: Pa weł Łuk -Mu raw ski, Pa weł Ma -

rzec, Mar cin Tu zi nek, Łu kasz Bo ry siuk, Kac per Mu raw ski, To masz

Kac przak, Sła wo mir i Oskar Szpa kow scy, Ma rek Grzyb oraz w re zer -

wie Piotr Ja ku bow ski. Do łą czy ła do nich pierw sza dziew czy na. 

Mię dzy po li cyj ny mi gru pa mi re kon struk cyj ny mi nie ma ry wa li za -

cji. Jest współ pra ca. Gru pa z Ra do mia po ma ga te raz no wo po wsta ją -

cej w Kro śnie, two rzo nej przez czyn nych funk cjo na riu szy miej sco wej

Ko men dy Miej skiej Po li cji. 

– Nam cho dzi o przy bli ża nie hi sto rii, a nie o zwy cię stwa na po lu

bi twy – wy ja śnia ko men dant Mu raw ski.

tekst i zdjęcie ANDRZEJ CHYLIŃSKI

U NAS Rekonstruktorzy POLICJA 997       sierpień 2014 r.24

Rowery i bagnety
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90 LAT TE MU
Sierpień 1924

• Na sku tek usil nych sta rań władz

po li cyj nych dy rek cja tram wa jów miej -

skich w War sza wie przy zna ła 100 bez -

płat nych bi le tów dla funk cjo na riu szy

po li cji śled czej oraz 60 dla po li cjan -

tów służ by in for ma cyj nej. Po trze by by ły znacz nie więk sze.

• Na wnio sek KG PP Mi ni ster stwo Skar bu przy zna ło funk cjo na -

riu szom po li cji gra nicz nej spe cjal ne die ty żyw no ścio we.

3 VIII – Wy pa dek po li cyj ne go sa mo cho du. Na ul. Lesz no w War -

sza wie, w od kry tej cię ża rów ce prze wo żą cej 44 po li cjan tów ode rwa ła

się bur ta plat for my. 38 po ste run ko wych uda ją cych się na ak cję wy -

pa dło na jezd nię, do zna jąc nie groź nych po tłu czeń. 

3–4 VIII – Na po wia to we

mia sto Stołp ce (woj. no wo gródz -

kie) na pa dła oko ło 100-oso bo wa

ban da ro syj skich dy wer san tów,

uzbro jo na w broń ma szy no wą

i gra na ty. W nie rów nej wal ce zgi -

nę ło 7 po ste run ko wych PP: Ber -

nard Foss, Igna cy Ko rziuk,

Ka zi mierz Kwa śniew ski, Pa weł

Li sie wicz, Ry szard Ma ty jasz kie -

wicz, Lu cjan Ro stek i Sta ni sław

Woj te ra. Zgi nę ły rów nież trzy

oso by cy wil ne.

5 VIII – Uka zał się Roz kaz nr 263 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji

w spra wie pra wa do ka ra nia dys cy pli nar ne go za stęp ców na sta no wi -
skach służ bo wych oraz do ko ny wa nia re wi zji w po miesz cze niach ze

sprzę tem spe cja li stycz nym. 

15 VIII – Funk cjo na riu sze Ko men dy Po wia to wej PP w Sierp cu

oraz ko mi sa ria tów w Ra cią żu, Bie żu niu i Żu ro mi nie zor ga ni zo wa li za -

ba wy ta necz ne po łą czo ne z lo te ria mi fan to wy mi, z któ rych uzy ska -

ny do chód (7200 zł) prze zna czy li w po ło wie na za kup sa mo lo tu

po li cyj ne go oraz ce le kul tu ral no -oświa to we i in we sty cyj ne swych jed -

no stek. 

26 VIII – W Nie świe żu (woj. no wo gródz kie) pod czas pa tro lu od

skry to bój czych kul zgi nę li dwaj przo dow ni cy PP: Fran ci szek Anioł,

de le go wa ny z XII Okrę gu PP (po mor skie go) oraz Wik tor Ko rzon

z woj. no wo gródz kie go. 

40 LAT TE MU
Sierpień 1974

• Tra dy cją sta ły się let nie obo zy

szko le nio we dla mło dych funk cjo -

na riu szy MO i SB, ak ty wi stów kół

Związ ku Mło dzie ży So cja li stycz nej dzia ła ją cych w MSW. Te go rocz -

ny od był się w ośrod ku wy po czyn ko wym MSW w Olec ku (woj. bia -

ło stoc kie). Wy kła dy i dys ku sje pro wa dzi li wy kła dow cy Aka de mii

Spraw We wnętrz nych. Go ściem ho no ro wym był kpt. An drzej Cze -

cho wicz, któ ry opo wie dział o swo im po by cie i pra cy w Ra diu Wolna

Eu ro pa.

• W Ko men dzie Sto łecz -

nej MO od da no do użyt ku

no wo cze sne Sta no wi sko Do -

wo dze nia, wy po sa żo ne m.in.

w miej ski mo ni to ring. Wy ko -

na li je wła sny mi si ła mi tech -

ni cy z Wy dzia łu Łącz no ści

KS MO i kil ku ko mend wo -

je wódz kich oraz Za rzą du

Łącz no ści MSW.  

5 VIII – W MSW od by ła się de ko ra cja Me da lem 30-le cia Pol ski

Lu do wej ak ty wu re sor tu spraw we wnętrz nych. Ak tu de ko ra cji do -

ko na li: mi ni ster SW Sta ni sław Ko wal czyk, wi ce mi ni ster Mie czy sław

Mi lew ski i ko men dant głów ny MO gen. bryg. Ma rian Ja nic ki. 

14 VIII – W ko men dzie miej skiej w Słup sku otwar to dru gą w woj.

ko sza liń skim izbę pa mię ci, in au gu ru jąc tym ob cho dy 30. rocz ni cy

po wo ła nia or ga nów MO i SB w tym mie ście.

20 LAT TE MU
Sierpień 1994

• Na prze pro wa dzo nym w Szko le Po -

li cji w Pi le kur sie dla dziel ni co wych po

raz pierw szy w hi sto rii szko ły przy ję to

ko bie ty. 22 funk cjo na riu szki prze szły

szko le nie w za kre sie pre wen cji, in for ma -

ty ki, pra wa kar ne go, ru chu dro go we go,

tech ni ki in ter we nio wa nia oraz strze la nia.

• W CSP w Le gio no wie od by ło się

dwu ty go dnio we szko le nie dla funk cjo na -

riu szy Po li cji, UOP i Stra ży Gra nicz nej, zaj mu ją cych się zwal cza niem

pro duk cji i dys try bu cji nar ko ty ków. Pro wa dzi li je agen ci spe cjal ni

DEA, czy li ame ry kań skiej Rzą do wej Agen cji dw. z Nar ko ty ka mi.

6–8 VIII – Re stau ra cje, skle py i ga le rie na war szaw skiej Sta rów -

ce by ły nie czyn ne. Pro te sto wa no w ten spo sób prze ciw wy mu sza niu

oku pu przez gru py prze stęp cze oraz opie sza ło ści po li cji w ich zwal -

cza niu.

11 VIII – Uka zał się Roz kaz nr 5 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji

w spra wie po stę po wa nia Po li cji po otrzy ma niu in for ma cji o pod ło że -

niu ła dun ku wy bu cho we go i w dzia ła niach mi ner sko -pi ro tech nicz -

nych.

18 VIII – Ko men dant głów ny Po li cji pod pi sał de cy zję nr 51/94

o udzie la niu po li cjan tom po mo cy w ochro nie praw nej. W KGP 

po wo ła no Ko mi sję ds. Po mo cy w Za kre sie Ochro ny Praw nej Po li -

cjan tów.

19 VIII – Sąd Wo je wódz ki w War sza wie po 2 la tach pro ce sów

unie win nił ge ne ra łów SB Wła dy sła wa Cia sto nia i Ze no na Płat ka

od za rzu tu kie ro wa nia za bój stwem ks. Je rze go Po pie łusz ki i pod że -

ga nia do tej zbrod ni. 

30 VIII – Nad zwy czaj ne po sie dze nie sej mo wej Ko mi sji Ad mi ni -

stra cji i Spraw We wnętrz nych z udzia łem mi ni stra SW An drze ja Mil -

cza now skie go. Po słów in te re so wa ła głów nie kan dy da tu ra no we go

ko men dan ta głów ne go Po li cji oraz no mi na cja ppłk. Ma ria na Za char -

skie go na sta no wi sko dy rek to ra Za rzą du Wy wia du UOP.

oprac. JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Po ste run ku”, „WSN”, ar chi wum

Ofiary bandyckiego napadu
na Stołpce pochowano we
wspólnej mogile
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W tym roku stolicą polskiej
profilaktyki był Konin. PaTowiczów
po raz pierwszy w historii ich
działalności odwiedziła żona
Prezydenta RP Anna Komorowska.
Pierwsza Dama wzięła udział
w PaTosferze, która zgromadziła
prawie 3000 uczestników. 

D la ty się cy mło dych lu dzi uczest ni czą -

cych w co rocz nym Przy stan ku PaT

pro gram „Pro fi lak ty ka a Ty” to pa sja,

si ła i ener gia, któ rą ła du je się aku mu la to ry

do dal sze go dzia ła nia. A jesz cze 8 lat te mu,

w Mi łom ły nie, na I Przy stan ku PaT by ło nie -

speł na 100 osób.

NAJ DŁUŻ SZY DZIEŃ
Przy sta nek PaT w Ko ni nie wy star to wał 

2 lip ca 2014 ro ku. Nim jed nak szef ak cji 

insp. Grze gorz Jach ogło sił roz po czę cie

IX Przy stan ku, przez dwa dni pra co wa ła stu -

oso bo wa gru pa szta bo wa, w skład któ rej

wcho dzi li Pa Tro low cy, har ce rze, li de rzy pro -

gra mu PaT, wo lon ta riu sze, a tak że po li cjan ci. 

Tra dy cją Przy stan ku jest gong, któ re go ko -

lej ne dźwię ki od li cza ją czas do roz po czę cia

naj dłuż sze go dnia w ro ku. Dnia, któ ry dla 

Pa To wi czów trwał w Ko ni nie po nad 90 go -

dzin, bo przy licz bie wy da rzeń i atrak cji dni

zle wa ją się w ca łość. 

Jesz cze te go sa me go dnia od był się kon -

cert wro cław skiej gru py Be thel, któ ra po rwa -

ła wszyst kich do wspól nej za ba wy. Pierw sze

spek ta kle, kon cer ty i roz mo wy fi lo zo ficz ne.

Pro gram za koń czył się o 3.00 nad ra nem

i nikt nie my ślał o spa niu. Po pro stu na Przy -

stan ku się nie śpi. 

SI ŁĄ AK CJI SĄ LU DZIE
To przede wszyst kim mło dzież two rzą ca

spo łecz ność pro gra mu PaT, któ ra utrzy mu je

ze so bą kon takt przez ca ły rok, a eks plo zja

tych re la cji na stę pu je na Przy stan ku. Waż ni

są też pe da go dzy, pro fi lak ty cy, in struk to rzy

i po li cjan ci. Do ro śli, któ rzy po tra fią z mło -

dzie żą nie tyl ko roz ma wiać i pro wa dzić za ję -

cia, ale też ba wić się i dzie lić ra dość z re-

ali za cji wspól nych za dań. I nie moż na nie

wspo mnieć o twór cy pro gra mu – sze fie PaT

– po li cjan cie, któ re mu do bro mło dych lu dzi

za wsze le ży na ser cu i da je nie złom ną si łę

do pra cy.  Oni wszy scy two rzą spo łecz ność

PaT. Spo łecz ność, któ rej człon kom nic nie

spra wia więk szej sa tys fak cji niż roz wi ja nie

sa me go sie bie przez mu zy kę, te atr, sport,

tech ni kę, fi lo zo fię, dzien ni kar stwo i ta niec. 

WARSZ TA TY PRO FI LAK TYCZ NE
W tym ro ku obok 23 warsz ta tów ar ty stycz -

nych pro wa dzo nych przez mi strzów z Pol ski,

Bra zy lii, Sło wa cji i Nie miec, pro wa dzo ne były

rów no le gle warsz ta ty dla li de rów, na któ rych

mó wio no o prze mo cy na sta dio nach, o uza -

leż nie niach i o prze mo cy w ro dzi nie. Po raz

pierw szy te ma tem za jęć by ły przed się bior -

czość spo łecz na i kom pe ten cja in ter per so -

nal na. Pro wa dzi li je rzecz nik praw dziec ka

Ma rek Mi cha lak i od po wie dzial na za re ali za -

cję rzą do we go pro gra mu „Ra zem bez piecz -

nej” Elżbieta Rusiniak z MSW, a także szef

wiel ko pol skiej po li cji insp. Ra fał Bat kow ski.

Mło dzi lu dzie do wie dzie li się o stan dar dach

w no wo cze snej Po li cji, któ rej dzia-

ła nie opie ra się nie tyl -

ko na no wo cze snym

sprzę cie, ale przede

wszyst kim na po li cjan -

tach, na ich otwar tym

na sta wie niu do spo łe -
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Konin 2014

Spektakl „Największy bal świata”, przygotowany przez grupę
PaT z Szamotuł, to historia młodych ludzi zmagających się
z problemami i szukających pomocy

PaTowicze 
wzięli udział

w warsztatach
profilaktycznych

z Michałem Siwkiem
– dzielnicowym 

z KMP w Koninie
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czeń stwa i ro zu mie niu, że by cie po li cjan tem

to służ ba lu dziom.

PO LI CJANT  AU TO RY TE TEM 
Kil ku set Pa To wi czów wzię ło udział w spot-

ka niu z Mi cha łem Siw kiem – dziel ni co wym

z Ko men dy Miej skiej Po li cji w Ko ni nie. Pod

ko niec czerw ca po li cjant, bę dąc po służ bie,

zo ba czył, że kil ku męż czyzn nisz czy auto.

Za re ago wał i... zo stał przez nich za ata ko wa -

ny i po bi ty. Wśród mło dzie ży roz go rza ła dys -

ku sja – po ru sza no kwe stię au to ry te tów,

pro ble mów współ cze sne go mło de go czło -

wie ka, błę dów do ro słych oraz ro li me diów.

W koń cu je den z Pa To wi czów stwier dził, 

że dziel ni co wy jest dla nie go au to ry te tem,

drugi, że mówi sta now cze NIE ban dyc kim

za cho wa niom na uli cach je go mia sta. Te

i po dob ne wy po wie dzi in nych spo tka ły się

z owa cja mi wszyst kich obec nych. Dziel ni co -

wy Mi chał Si wek pod su mo wał dys ku sję

stwier dze niem, że je go za cho wa nie nie by ło

ni czym wy jąt ko wym – za re ago wał, bo tak

po wi nien zro bić po li cjant. 

WARSZ TA TY Z MI STRZA MI
I PA TOS FE RA
Warsz ta ty z mi strza mi po pro wa dzi li: Ro -

bert Osam z TVP (wo kal ne), Ro man Holc

i Anna Wdo wiak (te atral ne i lal kar skie),

Ri car do Ma rqu es z Bra zy lii (ca po eira),

Bran ko Bie lo po toc ky ze Sło wa cji (hip -

-hop), Mar ta Szu berg z Nie miec (bęb niar -

stwo), Syl wia So cha (zum ba), So phi Ko bus

z RPA (sam ba bra zy lij ska) i Te atr FA NUM

z Sie dlec (sztu ki uli cy). Wszyst ko dzia ło

się na uli cach Ko ni na,  przy du żym za in te -

re so wa niu miesz kań ców. Na pla cu Wol no -

ści od czy ta no frag men ty Mię dzy na ro do wej
kon wen cji o pra wach dziec ka. Po wspól nym

czy ta niu ru szy ła Pa Tos fe ra. To kul mi na cyj -

ny mo ment Przy stan ku. Prawie 3000 lu dzi

prze szło uli ca mi mia sta. Wśród nich obec -

na by ła Pierw sza Da ma RP An na Ko mo row -

ska oraz rzecz nik praw dziec ka Ma rek Mi cha-

lak, se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Edu ka -

cji Na ro do wej Ta de usz Sła wec ki, a także 

Ko men dant Głów ny Po li cji gen. insp. Ma rek

Dzia ło szyń ski. By ła to naj więk sza z do tych -

cza so wych Pa Tos fer w hi sto rii Przy stan ków

i pod wzglę dem licz by uczest ni ków, i dłu go -

ści tra sy prze mar szu – 2,5 ki lo me tra. 

GA LA FI NA ŁO WA
Te go sa me go dnia od by ła się Ga la Fi na-

ło wa IX Przy stan ku PaT. Był to czas 

po dzię ko wań, wrę cza no sta tu et ki za współ -

or ga ni za cję IX Przy stan ku. Otrzy ma li je:

wo je wo da wielko pol ski Piotr Flo rek, pre zy -

dent Ko ni na Jó zef No wic ki oraz je go za -

stęp ca Sła wo mir Lo rek, re pre zen tu ją ca

mar szał ka wo je wódz twa wiel ko pol skie go

Han na Wa szak -Ru dec ka, ko men dant wo je -

wódz ki Po li cji w Po zna niu insp. Ra fał Bat -

kow ski oraz ko men dant miej ski Po li cji

w Ko ni nie mł. insp. Sła wo mir Ją drzak. 

Wy róż nie ni stwier dzi li, że po dzię ko wa nia 

na le żą się głów nie Pa To wi czom, któ rzy

stwo rzy li tak wspa nia łą at mos fe rę, szcze -

gól nie twór cy ak cji insp. Grze go rzo wi 

Ja cho wi. 

Pod czas ga li fi na ło wej naj więk szą nie spo -

dzian kę Pa To wi czom spra wił Ko men dant

Głów ny Po li cji gen. insp. Ma rek Dzia ło szyń -

ski, któ ry ogło sił, że na stęp ny, ju bi le uszo wy,

X Przy sta nek PaT od bę dzie się w War sza wie,

na Sta dio nie Na ro do wym.

SYLWESTER MARCZAK
zdj. Andrzej Tomczuk, Grzegorz Utnik
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Na koncert Jarosława Chojnackiego oczekiwali wszyscy PaTowicze. Na estradzie wystąpił
kompozytor i wykonawca hymnu Przystanku PaT do tekstu Krzysztofa C. Buszmana

Wielce wyczekiwanym gościem była
Pierwsza Dama RP Anna Komorowska,
która po raz pierwszy odwiedziła
Centralny Przystanek PaT

Rzecznik praw dziecka Marek Michalak
na warsztacie bębniarskim prowadzonym
przez Martę Schuberg z Niemiec
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– Jedziemy nad jezioro! Szybko!
Jakaś kobieta stoi w wodzie
zanurzona po szyję i nie ma z nią
kontaktu – krzyknął st. sierż. Łukasz
Mitura. Byli 30 km od miejsca
zdarzenia. Włączyli sygnały świetlne
i dźwiękowe. Siedem minut później
dojechali na miejsce.

Ja już w cza sie dro gi zdją łem pas.

Mam upraw nie nia młod sze go ra -

tow ni ka wod ne go. By ło dla mnie

oczy wi ste, że mu szę do wo dy wejść i tę pa -

nią wy cią gnąć – opo wia da Łu kasz Mi tu ra.

– No, prze cież nie bę dę stał i pa trzył, bo

wo da zim na.

NA RA TU NEK
Gdy do je cha li do je zio ra, po twier dzi ło się to,

co mó wił dy żur ny. Star sza ko bie ta za nu rzo -

na po szy ję w wo dzie sta ła ja kieś 10 me trów

od brze gu. Nie ru sza ła się, nie mó wi ła. Po li -

cjant bez wa ha nia, w mun du rze mo ro i bu -

tach, wsko czył do wo dy, pod pły nął do niej

i wy cią gnął na brzeg. Znał ją. Dwa mie sią ce

wcze śniej ro dzi na zgło si ła jej za gi nię cie. Po li -

cjan ci szu ka li jej wte dy przez dwa dni ra zem

ze stra ża ka mi i miesz kań ca mi oko licz nych

wsi. Osta tecz nie 87-let nią ko bie tę zna leź li

przy tym sa mym je zio rze, co te raz. 

– Na ro bi ło się – po wie dział po li cjant, gdy

do pły nął do star szej pani.

Nie od po wie dzia ła. Uśmiech nę ła się tyl -

ko i kiw nę ła gło wą. By ła moc no wy zię bio na.

Za nim przy je cha ło po go to wie, funk cjo na riu -

sze udzie li li jej pierw szej po mo cy, okry li su -

chym ubra niem. 

– Nie wia do mo, jak dłu go sta ła w wo dzie.

Fak tem jest, że ugrzę zła w mu li stym dnie

i bez po mo cy nie da ła by ra dy wyjść na brzeg

– mó wią po li cjan ci. – Do brze, że za raz przy -

je cha ło po go to wie i ra tow ni cy me dycz ni za -

bra li ją do szpi ta la. 

NAJ STAR SZY W ZE SPO LE
Łu kasz Mi tu ra w Po li cji jest od ośmiu lat.

Po tech ni kum bu dow la nym od ra biał woj sko

w od dziale pre wen cji w War sza wie. Po tem

słu żył w ko men dzie po wia to wej w My śli bo -

rzu w wo je wódz twie za chod nio po mor skim.

Po ślu bie ra zem z żo ną po sta no wi li za miesz -

kać w Strzel cach Kra jeń skich. I tak we wrze -

śniu ubie głe go ro ku tra fił do tu tej szej

ko men dy. 

– Je stem bar dzo za do wo lo ny – mó wi. – Ja

po pro stu lu bię to, co ro bię. Ca ły czas się coś

dzie je, nie ma mo no to nii i jest ogrom na sa -

tys fak cja z pra cy.

W li czą cym kil ka na ście osób ze spo le pa -

tro lo wo -in ter wen cyj nym jest naj star szy sta -

żem. Wszy scy, po za jed nym ko le gą, któ ry ma

trzy la ta służ by, do pie ro co za czę li przy go dę

z Po li cją. 

– Sta ram się ich uczyć, prze ka zu ję im to,

cze go się do wie dzia łem przez ostat nie osiem

lat. Mó wię, jak spo rzą dzać do ku men ta cję,

jak man dat wy pi sać, jak ro bić no tat ki służ -

bo we – tłu ma czy. – Ja też kie dyś mia łem

małe do świad cze nie i też ktoś mi po ma gał.

Ko le dzy są za do wo le ni. – Jest opa no wa ny,

po tra fi dzie lić się wie dzą – mó wi post. Ka mil

Kry siak. – Faj nie się z nim pra cu je.

TŁU MA CZYĆ JAK ŻYĆ
Tam te go dnia, gdy star sza ko bie ta we szła

do wo dy, peł ni li służ bę ra zem. Dla Ka mi la

Kry sia ka to by ła pierw sza te go ty pu in ter -

wen cja. 

– Lu dzie ko men to wa li po tem w in ter ne -

cie: jed ni z sar ka zmem, że po mnik trze ba

nam po sta wić, in ni, że od te go je ste śmy

– mó wi Kry siak. – A my prze cież nie cze ka -

my na żad ne lau ry. Dla nas ży cie ludz kie jest

naj waż niej sze.

Dla post. Ka mi la Kry sia ka by cie po li cjan -

tem to przede wszyst kim służ ba lu dziom. 

– Jeź dzi my na in ter wen cje, gdzie nie tyl ko

po ma ga my, ale słu cha my i do ra dza my – tłu -

ma czy Kry siak. – Cza sem trze ba być ad wo ka -

tem, in nym ra zem sę dzią, cza sem roz jem cą. 

W swo jej krót kiej służ bie nie raz prze ko nał

się, że 10 mi nut roz mo wy mo że po móc bar -

dziej niż man dat.

– To praw da. Czło wiek ni by nie ma du że go

do świad cze nia ży cio we go, a czę sto mu si tłu -

ma czyć in nym, jak żyć – zga dza się Mi tu ra. 

Ostat nio miał noc ną służ bę. I in ter wen cję:

mło da ko bie ta, mat ka dziec ka, któ ra miesz -

ka ła ze swo ją ma mą, chcia ła wyjść wie czo rem

z do mu, a bab cia nie chcia ła się na to zgo dzić.

Do szło do awan tu ry. Ko bie ty we zwa ły po li cję. 

– Na szą ro lą by ło uświa do mie nie tej mło -

dej ko bie cie, że sko ro ma dziec ko, to mu si

się nim opie ko wać. Po wie dzie li śmy jej, że by

po szła spać, bo ra no ma od pro wa dzić dziec -

ko do przed szko la. Zro zu mia ła – opo wia da

Mi tu ra.

W OBRO NIE NAJ SŁAB SZYCH
– Po li cjan ci są nie tyl ko od man da tów.

W koń cu przy się ga li śmy, że bę dzie my strzec

bez pie czeń stwa oby wa te li, na wet z na ra że -

niem ży cia – do da je Kry siak i opo wia da

o ostat niej swo jej in ter wen cji: 

– Mia łem służ bę z ko le żan ką. Do sta li śmy

zgło sze nie, nie wia do mo do kład nie, o co cho -

dzi ło, bo po łą cze nie zo sta ło ze rwa ne. Gdy

przy je cha li śmy na miej sce, by ło ko ło go dzi -

ny 22. W oknach dom ku jed no ro dzin ne go

pa li ło się świa tło, ale nikt nam nie otwie rał.

Wo ła li śmy, nikt nie od po wia dał.

Po ja kimś cza sie za uwa ży li, że zza do mu

wy cho dzi ma łe dziec ko. Chło piec mógł mieć

oko ło trzech lat. Ubra ny tyl ko w dres, prze -

mar z nię ty i mil czą cy. Oka za ło się, że miesz -

ka nie jest pu ste, ni ko go nie by ło też wo kół

do mu. 

– W ta kich sy tu acjach czło wie ka ser ce ści -

ska – mó wi Kry siak. – Wzię li śmy chłop ca

do ra dio wo zu, dy żur ny po wia do mił dziad -

ków. Na stęp ne go dnia spo rzą dzi łem no tat kę

do są du ro dzin ne go. Bo to nie by ło pierw szy

raz, że mat ka zo sta wi ła dziec ko bez opie ki.

Nie mo że my do pu ścić, że by ta kie sy tu acje

mia ły miej sce.

Post. Ka mil Kry siak ma 28 lat. Mi li cjan -

tem był je go dzia dek, w Po li cji słu żył je go

oj ciec. On rok te mu zde cy do wał się kon ty -

nu ować ro dzin ną tra dy cję. Dziś ża łu je, że

tak póź no.

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. KPP w Strzel cach Kra jeń skich

Pomagają, radzą i słuchają

Od lewej: st. sierż. Łukasz Mitura 
i post. Kamil Krysiak
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Spełnione marzenia
Nie daw no Szko ła Po li cji w Ka to wi -

cach, współ pra cu jąc z Fun da cją „Mam

Ma rze nie” i Szko łą Po li cji w Pi le, za -

pro si ła do sie bie 5-let nie go Woj tu sia,

cho re go chłop ca, któ ry ma rzy, by zo -

stać po li cjan tem. Woj tuś przy je chał

do szko ły z ro dzi ca mi i swo im ko le gą

Ada siem, by ła też przed sta wi ciel ka

Fun da cji „Mam Ma rze nie”. 

Chłop cy od by li jed no dnio we „szko le nie” pod sta wo we pod okiem

do świad czo nych in struk to rów. Jed nak naj waż niej szym wy da rze niem

by ło peł nie nie służ by pa tro lo wej. Pa trol pod do wódz twem Wojt ka

mu siał pod jąć in ter wen cję i za trzy mać spraw cę prze stęp stwa. Chło -

piec zbie rał też śla dy li nii pa pi lar nych, po tem wraz z ko le gą zwie -

dzi li obiek ty szko ły i oglą da li za ję cia z tech nik in ter wen cji.

Ob da ro wa ni upo min ka mi i sto sow ny mi cer ty fi ka ta mi, za do wo le ni,

od je cha li do swych do mów.

SP w Ka to wi cach

Konfiskata auta? 
10 lip ca br. w Sej mie od by ło się pierw sze czy ta nie po sel skie go

pro jek tu no we li za cji usta wy Ko deks kar ny. Pro po no wa ne zmia ny

ma ją umoż li wić sku tecz niej szą wal kę z nie trzeź wymi kierowcami

na dro gach. Prze pi sy prze wi du ją pod wyż sze nie sank cji za nie umyśl -

ne spo wo do wa nie ka ta stro fy ko mu ni ka cyj nej ze skut kiem śmier -

tel nym – do ka ry od ro ku do dzie się ciu lat po zba wie nia wol no ści.

Po dob ne za ostrze nie do ty czyć bę dzie spo wo do wa nia wy pad ku, któ -

re go skut kiem jest cięż ki uszczer bek na zdro wiu.

Au to rzy pro jek tu po stu lu ją rów nież, aby sąd ob li ga to ryj nie od -

bie rał po jaz dy lub ich rów no war tość spraw com, któ rzy w sta nie nie -

trzeź wo ści lub odu rze nia spo wo do wa li wy pa dek lub ka ta stro fę

z ofia ra mi w lu dziach. Po jaz dy tra ci li by tak że spraw cy, któ rzy ucie -

kli z miej sca zda rze nia. Wnio sko daw cy pro po nu ją, by nie trzeź wi

lub odu rze ni spraw cy wy pad ków i ka ta strof, któ rych skut kiem by -

ła śmierć czło wie ka lub cięż ki uszczer bek na zdro wiu, by li obo wiąz -

ko wo ska zy wa ni na ka ry bez względ ne go po zba wie nia wol no ści, bez

moż li wo ści jej za wie sze nia.

PAP, Pac.

Wy jąt ko wy po czet sztan da ro wy 
W pol skiej Po li cji ma ło pol ski po czet sztan da ro wy jest wy jąt ko wy.

W je go skła dzie, wraz z asp. Grze go rzem La so niem i asp. Ro ber tem

So czów ką, zna la zła się ko bie ta – sierż. Klau dia Że gleń. 

Fi li gra no wa blon dyn ka o mi łej apa ry cji wstą pi ła do Po li cji w 2011 r.

Po ukoń cze niu Szko ły Po li cji w Ka to wi cach i prak ty ce w Od dzia łach

Pre wen cji Po li cji w War sza wie tra fi ła do ma ło pol skie go gar ni zo nu 

Po li cji. 

Jak przy zna je, za wsze chcia ła pra co wać w Po li cji, a udział w kom -

pa nii ho no ro wej jest dla niej wy róż nie niem. Po cząt ki by wa ły trud ne

– ćwi cze nia wy ma ga ły nie tyl ko do brej kon dy cji i pre zen cji, ale także

wy trwa ło ści w po wta rza niu i dą że niu do per fek cji. Wy bo ru nie ża łu -

je, czu je się dum na, gdy re pre zen tu je ma ło pol ski gar ni zon Po li cji

pod czas waż nych uro czy sto ści.

KWP w Kra ko wie 

Ro we ra mi na Ja sną Gó rę
Już po raz dru gi po li cjan ci z Lu belsz czy zny, ama to rzy jed no śla dów,

piel grzy mo wa li na Ja sną Gó rę. Obok wy mia ru du cho we go piel grzym -

ki, istot ny był rów nież jej wy miar tu ry stycz no -re kre acyj ny. Uczest -

ni cy II Piel grzym ki Ro we ro wej Po li cjan tów Lu belsz czy zny

pro mo wa li bo wiem na tra sie prze jaz du nie tyl ko swój re gion, ale rów -

nież ak tyw ny spo sób spę dza nia wol ne go cza su.

W piel grzym ce, któ rej or ga ni za to ra mi by li po li cyj ni związ kow cy

oraz Sto wa rzy sze nie „Ro we ro wy Lu blin”, wzię ło udział 26 ro we rzy -

stów. W cią gu czte rech dni (19–22 lip ca), po ko na li dy stans

350 km.

(jot.)
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W jaki sposób powinna zareagować Policja
w przypadku stwierdzenia, że będący w miejscu
zamieszkania nietrzeźwy sprawca przemocy
domowej zachowuje się w sposób uzasadniający
jego izolowanie?

DO PRO WA DZE NIE DO WY TRZEŹ WIE NIA
W myśl art. 40 usta wy z 26 paź dzier ni ka 1982 r. o wy cho wa niu

w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi (Dz.U. z 2012 r.,

poz. 1356, z 2013 r., poz. 1563) oso by w sta nie nie trzeź wo ści, któ re

swo im za cho wa niem da ją po wód do zgor sze nia w miej scu pu blicz -

nym lub w za kła dzie pra cy, znaj du ją się w oko licz no ściach za gra ża ją -

cych ich ży ciu lub zdro wiu al bo za gra ża ją ży ciu lub zdro wiu in nych

osób, mo gą zo stać do pro wa dzo ne do izby wy trzeź wień lub pla ców ki,

pod mio tu lecz ni cze go al bo do miej sca za miesz ka nia lub po by tu.

A w ra zie bra ku izby wy trzeź wień lub pla ców ki mo gą być do pro wa -

dzo ne do jed nost ki Po li cji. 

Art. 40 uwzględ nia trzy od mien ne pod sta wy fak tycz ne, w któ rych

funk cjo na riusz Po li cji mo że wy ko nać tę czyn ność. Pierw sza od no si

się do za cho wa nia oso by, któ ra da je po wód do zgor sze nia w miej scu

pu blicz nym lub w za kła dzie pra cy, dru ga do ty czy znaj do wa nia się

oso by w oko licz no ściach za gra ża ją cych jej ży ciu lub zdro wiu, trze cia

zaś obej mu je ta kie za cho wa nie się oso by, któ re za gra ża ży ciu i zdro -

wiu in nych osób. Oczy wi ście ob li ga to ryj ną prze słan ką to wa rzy szą cą

wszyst kim opi sa nym za cho wa niom jest stan nie trzeź wo ści oso by,

któ ra jest do pro wa dza na. 

W pierw szym przy pad ku usta wo daw ca, de fi niu jąc prze słan ki, za -

wę ził je do miejsc pu blicz nych i za kła dów pra cy. W po zo sta łych

dwóch od niósł się wy łącz nie do za cho wa nia oso by, po mi ja jąc miej -

sce, gdzie ta kie za cho wa nie wy stę pu je. Przy jąć na le ży, że w przy -

pad ku, gdy oso ba nie trzeź wa znaj dzie się w oko licz no ściach

za gra ża ją cych jej ży ciu lub zdro wiu al bo gdy swo im za cho wa niem

spro wa dza za gro że nie dla ży cia i zdro wia in nych osób, prze słan ka

miej sca, w któ rym się to dzie je, nie ma zna cze nia dla de cy zji o za -

trzy ma niu tej osoby w ce lu do pro wa dze nia do wy trzeź wie nia.

Je że li oso ba nie trzeź wa znaj dzie się w oko licz no ściach za gra ża ją -

cych jej ży ciu lub zdro wiu, opty mal nym roz wią za niem, o ile nie ist -

nie ją prze ciw wska za nia me dycz ne, jest od da nie jej pod do zór osób

naj bliż szych, da ją cych gwa ran cję od po wied niej opie ki i wy ra ża ją cych

wo lę jej spra wo wa nia. Gdy jed nak za cho wa nie oso by nie trzeź wej

stwa rza za gro że nie dla ży cia i zdro wia in nych osób, po nie waż jest

ona agre syw na i nie re agu je na uwa gi i po le ce nia, wów czas, przy bra -

ku prze ciw wska zań me dycz nych, na le ży ją izo lo wać w izbie wy trzeź -

wień lub w po miesz cze niach dla osób za trzy ma nych.

Na le ży więc stwier dzić, że w świe tle obo wią zu ją cych ure gu lo wań

praw nych do pusz czal ne jest do pro wa dze nie oso by do wy trzeź wie -

nia tak że z miej sca jej za miesz ka nia. 

ZA TRZY MA NIE SPRAW CY PRZE MO CY DO MO WEJ
Osob ną kwe stią jest sy tu acja, w któ rej oso ba nie trzeź wa jest za ra -

zem spraw cą prze mo cy do mo wej. Usta wa z 10 czerw ca 2010 r.

o zmia nie usta wy o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie oraz nie -

któ rych in nych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 125, poz. 842), prze mo de -

lo wu jąc sys tem prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie, wpro wa dzi ła

dwie no we pod sta wy praw ne za trzy ma nia spraw cy prze mo cy: pre -

wen cyj ną i pro ce so wą. 

Pod sta wa pre wen cyj na zo sta ła wpro wa dzo na przez do da nie

do usta wy o Po li cji no we go art. 15a, za wie ra ją ce go upraw nie nie

funk cjo na riu sza Po li cji do za trzy ma nia spraw ców prze mo cy w ro -

dzi nie stwa rza ją cych bez po śred nie za gro że nie dla ży cia lub zdro -

wia ludz kie go w try bie okre ślo nym w art. 15 usta wy o Po li cji.

Prze pis art. 15a na le ży trak to wać ja ko sa mo dziel ną pre wen cyj ną

pod sta wę praw ną izo la cji spraw cy prze mo cy w ro dzi nie o cha rak -

te rze lex spe cja lis, któ rą na le ży sto so wać w sy tu acji, gdy ist nie je

bez po śred nie za gro że nie dla ży cia i zdro wia ludz kie go. Usta wa

z 10 czerw ca 2010 r. do ko na ła rów nież zmia ny w usta wie z 6 czerw -

ca 1997 r. Ko deks po stę po wa nia kar ne go (Dz.U. nr 89, poz. 555,

z póź. zm), do da jąc do art. 244 dwa no we pa ra gra fy: 1a i 1b. Fa kul -

ta tyw na pod sta wa za war ta w par. 1a da je Po li cji pra wo za trzy ma nia

oso by, gdy ist nie je uza sad nio ne przy pusz cze nie, że po peł ni ła ona

prze stęp stwo z uży ciem prze mo cy na szko dę oso by wspól nie za -

miesz ku ją cej, a za cho dzi oba wa, że po now nie po peł ni prze stęp -

stwo z uży ciem prze mo cy wo bec tej oso by, zwłasz cza gdy

po peł nie niem ta kie go prze stęp stwa gro zi. Na to miast art. 244

par. 1b k.p.k. jest pod sta wą ob li ga to ryj ne go za trzy ma nia spraw cy,

któ ry użył bro ni pal nej, no ża lub in ne go nie bez piecz ne go przed -

mio tu.

Prze słan ki za trzy ma nia za war te w par. 1a i 1b abs tra hu ją od prze -

sła nek za trzy ma nia wy mie nio nych w art. 244 par. 1 k.p.k. Aby więc

do szło do pro ce so we go za trzy ma nia spraw cy prze mo cy w ro dzi nie,

nie mu si za ist nieć oba wa uciecz ki lub ukry cia się tej oso by, al bo za -

tar cia śla dów prze stęp stwa bądź też nie moż ność usta le nia jej toż sa -

mo ści. 

Oby dwie te pod sta wy praw ne izo la cji za rów no art. 15a usta wy

o Po li cji, jak i art. 244 par. 1a i 1b k.p.k. ma ją po stać prze pi sów szcze -

gól nych o cha rak te rze lex spe cja lis, co na ka zu je pierw szeń stwo ich

sto so wa nia w przy pad ku wy stę po wa nia prze mo cy do mo wej. 

Czyli w przy pad ku stwier dze nia przez po li cjan tów po dej mu ją cych

in ter wen cje w śro do wi sku ro dzin nym fak tu sto so wa nia prze mo cy do -

mo wej przez oso bę nie trzeź wą i po twier dze nia jej wsz czę ciem pro -

ce du ry „Nie bie skie Kar ty” pod sta wę izo la cji mo gą sta no wić

wy łącz nie art. 15a usta wy o Po li cji lub art. 244 par. 1a i 1b k.p.k. Tym

sa mym pod sta wą izo la cji nie trzeź we go spraw cy prze mo cy nie mo że

być art. 40 usta wy o wy cho wa niu w trzeź wo ści, gdyż je go ce lem jest

za pew nie nie po rząd ku pu blicz ne go i po czu cia bez pie czeń stwa oby -

wa te li przez do pro wa dze nie oso by nie trzeź wej do wska za ne go miej -

sca i bez piecz ne prze trzy ma nie do cza su po wro tu do sta nu

trzeź wo ści. Na to miast za trzy ma nia o cha rak te rze lex specjalis za rów -

no pre wen cyj ne, jak i pro ce so we wpro wa dzo ne usta wą z 10 czerw -

ca 2010 r. słu żą za pew nie niu bez pie czeń stwa ofia rom prze mo cy

w ro dzi nie.

mł. insp. TO MASZ JĘ DRZEJ CZYK
na czel nik Wy dzia łu Pre wen cji w KWP w Ło dzi
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P ły nę li bez prze rwy, dzień i noc, w sys te mie szta fe to wym, ro -

biąc go dzin ne zmia ny. W ma ra to nie wzię li udział by li za wod ni -

cy, re pre zen tan ci Pol ski, ale tak że ama to rzy pły wa nia

dłu go dy stan so we go, dla któ rych sport ten stał się ży cio wą pa sją.

Wszy scy na co dzień słu żą i pra cu ją w Po li cji. 

PO MYSŁ 
Ce le po li cyj nej szta fe ty mor skiej by ły dwa – uczcić 95. rocz ni cę po -

wo ła nia Po li cji Pań stwo wej i ze brać środ ki dla Fun da cji Po mo cy Wdo -

wom i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan tach. 

– Po mysł zro dził się po nad dwa la ta te mu – mó wi Zbi gniew Saj kie -

wicz, dwu krot ny paraolim pĳ czyk, re pre zen tant Pol ski w pły wa niu

na Igrzy skach Pa ra olim pĳ skich w Arn hem w 1980 r. i w Seu lu

w 1988 r., na co dzień pra cow nik CBŚ KGP (je go syl wet kę przed sta -

wi li śmy we wrze śniu 2009 r. w ma te ria le „Ma ra toń czyk”). – W pra -

cy mam dużą ma pę Pol ski, pa trzy łem na to na sze mo rze i po my śla łem

– a dla cze go by nie po pły nąć wzdłuż ca łe go wy brze ża? Ha sło rzu ci -

łem na jed nych z na szych re sor to wych za wo dów pły wac kich. Zna leź li

się lu dzie, któ rym idea się spodo ba ła. Im pre za mia ła od być się

w ubie głym ro ku, ale nie uda ło się ze wzglę dów lo gi stycz nych. 

W przy go to wa nia do te go rocz nej im pre zy włą czył się An drzej „Puł -

kow nik” Ku czyń ski z Ga bi ne tu Ko men dan ta Głów ne go Po li cji, któ -

ry zaj mu je się ko or dy na cją im prez spor to wo -re kre acyj nych w Po li cji.

Spra wa ru szy ła z miej sca, gdy po moc za ofe ro wa ła Ma ry nar ka Wo jen -

na, prze zna cza jąc do wspar cia okręt ra tow ni czy ORP „Lech”. 

ŚMIAŁ KO WIE 
Do wal ki z fa la mi, wła sny mi sła bo ścia mi, zim nem i zmę cze niem sta -

nę ło czter na stu śmiał ków: Zbi gniew Saj kie wicz z CBŚ KGP, Bar tosz

Bo cian z KGP, Ka ta rzy na Ko wal czyk (KWP w Kra ko wie), Da riusz We -

so łow ski (KWP w Kra ko wie), Mał go rza ta Bi gos (KWP w Lu bli nie),

Ma ja Na ruk (KWP w Lu bli nie), Mar cin An ders (KWP w Po zna niu),

Kry stian Ma zur (KWP w Po zna niu), Ja ro sław Prent ki (KWP w Po -

zna niu), Ar tur Gru dziń ski (KWP w Ło dzi), Bar tło miej Ja strzęb ski

(KWP w Ło dzi), Ad rian Brzó ska (KWP w Ło dzi), Agniesz ka Bur de -

lak (KWP we Wro cła wiu) i Mar cin Kie pas (KWP w Kiel cach). 

Naj pierw przez ty dzień przy go to wy wa li się na zgru po wa niu

w Miel nie i Unie ściu. Pły wa li w mo rzu, tu prze pro wa dzi li pierw szy

noc ny tre ning. Nie ste ty na czas nie do je cha ły pian ki, a pły wa nie ma -

ra toń skie w wo dzie o tem pe ra tu rze 14 stop ni Cel sju sza nie na le ży

do mi łych do świad czeń. Za wod ni cy te sto wa li więc no wy sprzęt na je -

zio rze Kier skim, gdzie roz gry wa ne by ły Mi strzo stwa Po li cji w Pły wa -

niu Dłu go dy stan so wym. Po tem szyb ko prze mie ści li się

do Świ no uj ścia i za okrę to wa li na ORP „Lech”, któ ry na czas szta fe -

ty stał się ich do mem. 

Uro czy sty start wszyst kich pły wa ków, w obec no ści Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji gen. insp. dr. Mar ka Dzia ło szyń skie go, od był się

w po łu dnie 14 lip ca na pla ży w Świ no uj ściu. Start ostry z po kła du

okrę tu na stą pił tego sa me go dnia o godz. 15. Ma ra ton roz po czął 

je go po my sło daw ca Zbi gniew Saj kie wicz. 

WY ŚCIG Z OKRĘ TEM 
– Przy znam, że po mysł szta fe ty wy dał mi się na po cząt ku sza lo ny

– mó wi do wód ca ORP „Lech” kmdr ppor. Ro bert Peł ni kow ski. – Naj -

bar dziej nur to wał mnie pro blem noc ne go za bez pie cze nia pły wa ków.

Nie cho dzi ło tyl ko o kwe stię ase ku ra cji, ale o po roz sta wia ne sie ci,

któ re nie za wsze są wła ści wie ozna czo ne. 

Okręt ca ły czas pły nął przed pły wa kiem, bę dąc dla nie go punk -

tem od nie sie nia. Z okrę tu pil nie ob ser wo wa no za wod ni ka, szcze gól -

nie w no cy, gdy mi ga ły tyl ko stro bo sko py na boj ce cią gnię tej przez

pły wa ka i ase ku ru ją cym go pon to nie. 

Ma ry na rze pły nę li jed nym kur sem, aby dro ga by ła jak naj krót sza. 

– Pręd kość okrę tu do sto so wa li śmy do pręd ko ści pły wa ka – mó wi

kmdr ppor. Ro bert Peł ni kow ski. – Ale i tak dwóm śmiał kom uda ło

się okręt do go nić, a na wet wy prze dzić. To był Ar tur Gru dziń ski,

a ostat nie go dnia Ka sia Ko wal czyk. Od da łem im ho nor, włą cza jąc sy -

gnał ty fo nem. 

Gdy za wod ni cy ści ga li się z okrę tem, na po kła dzie po ja wi li się 

in ni pły wa cy i ma ry na rze. Wszy scy do pin go wa li ma ra toń czy ka. 

– Mi mo kor ków w uszach i szczel ne go czep ka sły sza łem wszyst ko

– Ar tur Gru dziń ski uśmie cha się. – Czu łem ra dość. Nie tyl ko dla te -

Kolejny zawodnik
opuszczany jest wraz
z pontonem, aby dopłynąć
na miejsce zmiany 

ORP „Lech” 

14 śmiałków i prawie 400 km wpław. 
Wzdłuż całego polskiego wybrzeża. 
Zakładano, że supermaraton potrwa 7, może 8 dni.
Policyjni pływacy pokonali trasę od Świnoujścia
do Krynicy Morskiej w dni pięć. 
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go, że wła śnie prze ga niam okręt, ale że na bur cie jest zgra na eki pa,

na któ rą moż na li czyć. 

– Gdy zo ba czy łam, że zbli żam się do okrę tu, po sta no wi łam jesz cze

przy spie szyć – do da je Ka ta rzy na Ko wal czyk. – Do ping wy zwo lił we

mnie spor to we go du cha. Chwi lę pły nę łam na wet przed okrę tem. 

NAJ GOR SZE BY ŁO ZIM NO 
Do szta fe ty każ dy przy go to wy wał się in dy wi du al nie: pły wa nie, bie -

ga nie, si łow nia, jaz da na ro we rze. 

– Naj waż niej szy ele ment pod czas ta kie go wy zwa nia to psy chi ka

– mó wi Mał go rzata Bi gos, na co dzień po li cyj ny psy cho log w KWP

w Lu bli nie. – Gdy bra ku je sił, to ona po zwa la nam prze trwać naj -

trud niej sze chwi le. Trze ba za jąć gło wę my śla mi, bo to uła twia po ko -

ny wa nie dłu gie go, mę czą ce go od cin ka w fa lach, zim nie

i ciem no ściach. 

– Dla mnie naj trud niej szy mo ment to by ło wcho dze nie do wo dy

nad ra nem, np. o godz. 4 – wy zna je Ka ta rzy na Ko wal czyk. – Wo da

14–15 stop ni, a tu trze ba wyjść z cie płe go łóż ka i pły nąć. Bo lą ce 

rę ce, otar cia – to wszyst ko moż na prze trzy mać, ale zim no mnie

po pro stu pa ra li żu je. Dla te go pły nę łam szyb ko, aby się roz grzać. 

Drob ne kon tu zje się zda rza ły, ale pły wa cy to twar dzi lu dzie i nikt

nie opu ścił swo jej zmia ny. 

– Nie by ło chwil zwąt pie nia – mó wi Da riusz We so łow ski. – Bar -

dziej by ła to kwe stia prze ła ma nia się. Wej ścia do ciem nej wo dy i pły -

nię cia przez go dzi nę. 

– Zwąt pie nie? Nie! – do da je Ja ro sław Prent ki. – Na po cząt ku, gdy

by ły du że fa le, do pa dła mnie cho ro ba mor ska. Koń czy łem swo ją

zmia nę i za czę ły się tor sje. Do tar łem na okręt, od po czą łem, wzią -

łem le kar stwo, zmia ny nie opu ści łem. 

DLA FUN DA CJI 
Po li cyj na szta fe ta po ko na ła dy stans oko ło 370 km w pięć dni, mel du -

jąc się na pla ży w Kry ni cy Mor skiej 19 lip ca o 15.30. Tak jak wcho -

dzi li do mo rza wszy scy ra zem, tak sa mo wy szli na brzeg. Ca ły czas

utrzy my wa li tem po po wy żej 3 km/h. Na po cząt ku by ło więk sze, bo

pcha ły ich fa le, po tem, gdy do szło zmę cze nie i prą dy wstecz ne, tro -

chę spa dło, ale ni gdy po ni żej 3 km/h. 

– Przed się wzię cie by ło trud ne – po wie dział po za koń cze niu szta -

fe ty do wód ca Dy wi zjo nu Okrę tów Wspar cia 3. Flo tyl li Okrę tów

kmdr Krzysz tof Ja siń ski, któ re mu pod le ga ORP „Lech”. – Uda ło się

je zre ali zo wać dzię ki wspól ne mu wy sił ko wi Po li cji i Ma ry nar ki Wo -

jen nej. 

Naj więk szą kwo tę na kon to Fun da cji – 10 tys. zł, wpła cił spon sor

głów ny fir ma Ro ca Tra de sp. z o.o., któ ra do star czy ła tak że pa li wo

do pon to nów ase ku ru ją cych pły wa ków. Fir ma GC Ener gy sp. z o.o.

za ofe ro wa ła 3 tys. zł. Zwią zek Za wo do wy Pra cow ni ków Cy wil nych

MSWiA wpła cił 2 tys. zł. Pły wa ków wspar ły też: KSC Pol ski Cu kier

S.A., NSZZP i Re gion IPA CBŚ, któ re ufun do wa ły pian ki i stro je dla

za wod ni ków. Po li cyj ne związ ki za ku pi ły tak że olej po trzeb ny do sil -

ni ków pon to nów. De ca th lon Tar gó wek i fir ma Kry ni ca Vi ta min do -

star czy ły na po je izo to nicz ne. Ubez pie cze niem szta fe ty za ję ły się

KBB Pol ska i Pla ti nium Bro kers. 

Głów ny mi or ga ni za to ra mi przed się wzię cia by ły: Biu ro Ga bi net 

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji, Re gion IPA CBŚ i BOA KGP. Do po -

mo cy włą czy ły się tak że: KWP w Szcze ci nie, KWP w Gdań sku i Straż

Gra nicz na. „Po li cja 997” ob ję ła przed się wzię cie pa tro na tem pra so -

wym.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 

19 lipca 2014 r. – uczestnicy policyjnej sztafety morskiej wychodzą
na plażę w Krynicy Morskiej. W tle ORP „Lech” robi galę wodną

14 lipca 2014 r. – tuż przed startem ostrym na pokładzie ORP „Lech”.
Na pierwszym planie stoją od lewej: Zbigniew Sajkiewicz, komendant
główny gen. insp. Marek Działoszyński, dowódca okrętu
kmdr ppor. Robert Pełnikowski, komendant wojewódzki w Szczecinie
insp. Jarosław Sawicki i Andrzej „Pułkowmik” Kuczyński 
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Posterunkowi Łukasz Krzykowski,
Michał Kostuch i Rafał Grabowski,
słuchacze CSP, pełniący podczas
akcji przeciwpowodziowej służbę
na Wale Miedzeszyńskim
w Warszawie, uratowali życie
mężczyźnie porwanemu przez
wezbrane fale Wisły.

A k cja prze ciw po wo dzio wa już daw no

za na mi. Wśród po li cjan tów za an ga -

żo wa nych w wal kę z ży wio łem byli

rów nież ka dra i słu cha cze szko le nia za wo -

do we go pod sta wo we go Cen trum Szko le -

nia Po li cji w Le gio no wie. 19 maja do gar ni -

zo nu lu bel skie go wy je cha ło 200 słu cha czy,

20 maja ko lej nych 100 pa tro lo wa ło wa ły na

Wi śle w Otwoc ku, Gó rze Kal wa rii i w re jo -

nie Ko men dy Re jo no wej Po li cji VII – Pra ga

Po łu dnie, a 22 ma ja 60 słu cha czy peł ni ło

służ bę w re jo nie dzia ła nia KMP w Płoc ku.

Mło dzi funk cjo na riu sze pa tro lo wa li i mo -

ni to ro wa li stan wa łów prze ciw po wo dzio -

wych, po ma ga li w ich umac nia niu, a tak że

udzie lali miesz kań com nie zbęd nej po mo -

cy oraz wspie ra li in ne służ by przy re ali za cji

EG ZA MIN ZDA LI NA PIĄT KĘ 
Słu cha cze z CSP, po ste run ko wi Łu kasz

Krzy kow ski – z KMP w So po cie, Mi chał Ko -

stuch – z KWP w Gdań sku, i Ra fał Gra bow -

ski – z OPP w Gdań sku, któ rzy sko czy li

w nurt wez bra nej rze ki na ra tu nek to ną ce -

mu, ode bra li po dzię ko wa nia od kie row nic -

twa Cen trum Szko le nia Po li cji. Za swo ją

po sta wę zo sta li, wraz z aspi ran tem Ka zi mie -

rzem Mar kow skim i Paw łem Szczep kow -

skim, uho no ro wa ni przez pre zy dent m.st.

War sza wy Han nę Gron kie wicz -Waltz.

HAN NA GRO CHOW SKA
Cen trum Szko le nia Po li cji

zdj. Ro man Ma jew ski
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Na pierwszej służbie
uratowali tonącego
Na pierwszej służbie
uratowali tonącego

Od lewej: posterunkowi Łukasz Krzykowski,
Michał Kostuch, Rafał Grabowski

ich za dań. Mi mo krót kie go sta żu służ by

peł ni li ją wzo ro wo i z ogrom nym za an ga żo -

wa niem. 

NA RA TU NEK
Pod czas ak cji zda rza ły się za ska ku ją ce 

i dra ma tycz ne sy tu acje. Trzech po ste run -

ko wych, po otrzy ma niu in for ma cji od prze -

jeż dża ją ce go wzdłuż wa łów ro we rzy sty

o krzy kach do bie ga ją cych z za la ne go te re -

nu, nie zwłocz nie pod ję ło ak cję ra tow ni czą.

Po li cjan ci bez wa ha nia sko czy li do wo dy.

Po prze pły nię ciu oko ło 60 me trów od li nii

brze go wej, po ko nu jąc sil ny nurt wzbu rzo -

nej rze ki, uj rze li prze ra żo ne go męż czy znę.

Był skraj nie wy czer pa ny i wy zię bio ny. 

Na le ża ło go jak naj szyb ciej od ho lo wać

w bez piecz ne miej sce, co w tak trud nych

wa run kach sta no wi ło nie la da wy zwa nie.

Ob ser wu ją cy z brze gu ak cję ko le dzy z pa -

tro lu post. Ewe li na Gej da, post. Ar nold

Ma sys i post. Ma te usz Kre si mon zor ga ni -

zo wa li wspar cie. Z po mo cą przy był też

Paweł Szczep kow ski, któ ry pod pły nął do

znaj du ją cych się w rzece ka ja kiem, po dał

to ną ce mu ka pok i od ho lo wał męż czyzn 

na brzeg. Mło dych po li cjan tów wspie rał

rów nież asp. Ka zi mierz Mar kow ski z KRP

War sza wa VII. 
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Odebranie dziecka rodzinie i umieszczenie go w obcym

środowisku to dla niego sytuacja traumatyczna.

Od wszystkich podmiotów uprawnionych do odebrania

dziecka rodzinie wymagana jest wyjątkowa rozwaga

i kierowanie się wyłącznie dobrem dziecka. 

Z
god nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa do ode bra nia dziec -
ka ro dzi nie przez Po li cję lub jej udzia łu w tej czyn no ści mo że
dojść w sy tu acjach:

1. Przy mu so we go ode bra nia oso by pod le ga ją cej wła dzy ro dzi ciel skiej
lub po zo sta ją cej pod opie ką przez ku ra to ra są do we go – art. 5981-14

usta wy z 17 li sto pa da 1964 r. Ko�deks�po�stę�po�wa�nia�cy�wil�ne�go�(Dz.U.
nr 43, poz. 296, z późn. zm.), zwa nej da lej „k.p.c.”.

2. Ode bra nia dziec ka z ro dzi ny przez pra cow ni ka so cjal ne go w ra zie
bez po śred nie go za gro że nia ży cia lub zdro wia dziec ka w związ ku
z prze mo cą w ro dzi nie – art. 12a usta wy z 29 lip ca 2005 r. o prze�-

ciw�dzia�ła�niu�prze�mo�cy�w ro�dzi�nie�(Dz.U. nr 180, poz. 1493, z późn.
zm).

3. W sy tu acjach kry zy so wych pod czas in ter wen cji Po li cji – art. 72
Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol skiej z 2 kwiet nia 1997 r. (Dz.U.
nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
Istot ne są róż ni ce zwią za ne z ro lą Po li cji pod czas czyn no ści opi sa -

nych w pkt 1–3.

PRZEZ KU RA TO RA
Bio rąc pod uwa gę sy tu ację opi sa ną w pkt 1, na le ży za uwa żyć, że
zgod nie z art. 7 Kon sty tu cji RP „Or ga ny wła dzy pu blicz nej dzia ła ją
na pod sta wie i w gra ni cach pra wa”.

Zgod nie z art. 48 Kon sty tu cji RP:
1. Ro dzi ce ma ją pra wo do wy cho wa nia dzie ci zgod nie z wła sny mi

prze ko na nia mi. Wy cho wa nie to po win no uwzględ niać sto pień doj -
rza ło ści dziec ka, a tak że wol ność je go su mie nia i wy zna nia oraz
jego prze ko na nia.

2. Ogra ni cze nie lub po zba wie nie praw ro dzi ciel skich mo że na stą pić
tyl ko w przy pad kach okre ślo nych w usta wie i tyl ko na pod sta wie
pra wo moc ne go orze cze nia są du.
Z ogra ni cze niem wła dzy ro dzi ciel skiej mo że wią zać się umiesz -

cze nie ma ło let nich dzie ci w róż ne go ro dza ju pla ców kach opie kuń -
czo -wy cho waw czych. W przy pad ku nie wy wią za nia się przez ro dzi ców
lub opie ku nów praw nych z obo wiąz ku do pro wa dze nia ma ło let nich
do pla ców ki wska za nej przez sąd w wy zna czo nym ter mi nie, sąd zo -
bo wią zu je ku ra to ra są do we go do ode bra nia oso by pod le ga ją cej wła -
dzy ro dzi ciel skiej lub po zo sta ją cej pod opie ką każ dej oso by, u któ rej
ona się znaj du je (art. 5988 k.p.c.). Zgod�nie�z tym�prze�pi�sem�tyl�-

ko�i wy�łącz�nie�ku�ra�tor�są�do�wy�upraw�nio�ny�jest�do ode�bra�nia

oso�by�pod�le�ga�ją�cej�wła�dzy�ro�dzi�ciel�skiej. W ta kim przy pad ku
Po li cja nie jest or ga nem upraw nio nym do oce ny za sad no ści roz strzy -
gnięć do ko na nych przez nie za wi sły sąd. 

Zgod nie z Roz po rzą dze niem Mi ni stra Spra wie dli wo ści z 12 czerw -
ca 2003 r. w spra�wie�szcze�gó�ło�we�go�spo�so�bu�wy�ko�ny�wa�nia�upraw�nień

i obo�wiąz�ków�ku�ra�to�rów�są�do�wych (Dz.U. z 2003 r. nr 112, poz. 1064,
z późn. zm.) w par. 9 okre ślo no, że ku ra tor ro dzin ny, do któ re go sąd
zwró cił się o przy mu so we ode bra nie oso by pod le ga ją cej wła dzy ro dzi -
ciel skiej lub po zo sta ją cej pod opie ką – po wia da mia o ter mi nie swo -

ich czyn no ści oso by, o któ rych mo wa w art. 5989 k.p.c. (tj. upraw nio -
ne go al bo oso by lub przed sta wi cie la in sty tu cji przez nie go upo waż -
nio nej), w ra zie po trze by żą da po mo cy od po wied nich in sty tu cji
(w tym or ga nów opie ki spo łecz nej) oraz włą cza do akt spra wy
opiekuń czej pi sem ną no tat kę z prze bie gu tej czyn no ści. 

Zgod nie z art. 59810 k.p.c. „Na żą da nie ku ra to ra są do we go Po li cja
jest zo bo wią za na do udzie le nia mu po mo cy przy czyn no ściach zwią -
za nych z przy mu so wym ode bra niem oso by pod le ga ją cej wła dzy ro -
dzi ciel skiej lub po zo sta ją cej pod opie ką”. Ozna cza to, że je że li
ku ra tor są do wy na po ty ka trud no ści przy wy ko ny wa niu czyn no ści
zwią za nych z przy mu so wym ode bra niem oso by pod le ga ją cej wła dzy
ro dzi ciel skiej lub po zo sta ją cej pod opie ką, mo że zwró cić się o udzie -
le nie mu po mo cy do Po li cji. Żą da nie ku ra to ra są do we go udzie le nia
mu po mo cy przez Po li cję mo że być uza sad nio ne rów nież praw do po -
do bień stwem wy stą pie nia trud no ści w za kre sie wy ko na nia de cy zji
są du. Ku ra tor, po wo łu jąc się na art. 59810 k.p.c., nie mo że jed nak żą -
dać od Po li cji po mo cy w po sta ci wej ścia na te ren po se sji, wy wa że nia
drzwi czy prze szu ka nia miesz ka nia.

Po moc Po li cji po win na po le gać na za pew nie niu oso bi ste go bez pie -
czeń stwa ku ra to ro wi i oso bie od bie ra nej oraz na za pew nie niu po rząd -
ku w miej scu prze pro wa dze nia czyn no ści. Czyn no ści funk cjo na riu szy
Po li cji nie mo gą na ru szać do bra oso by pod le ga ją cej wła dzy ro dzi ciel -
skiej lub po zo sta ją cej pod opie ką.

Art. 59811 par. 3 k.p.c. sta no wi, że: „Je że li zo bo wią za ny lub in ne
oso by prze szka dza ją w wy ko na niu orze cze nia w miej scu po by tu oso -
by pod le ga ją cej wła dzy ro dzi ciel skiej lub po zo sta ją cej pod opie ką,
na żą da nie ku ra to ra są do we go Po li cja usu nie te oso by z miej sca wy -
ko ny wa nia orze cze nia”. Kie ru jąc się sze ro ko ro zu mia nym do brem
dziec ka, na le ży pa mię tać, aby sto so wa nie środ ków przy mu su bez po -
śred nie go wo bec osób utrud nia ją cych praw ne dzia ła nia ku ra to ra są -
do we go ogra ni czyć do nie zbęd ne go mi ni mum. 

Pod kre ślić na le ży, że w oma wia nej sy tu acji brak prze pi sów wy ko -
naw czych oraz ugrun to wa ne go orzecz nic twa w za kre sie gra nic po -
mo cy, ja kiej zo bo wią za na jest udzie lić Po li cja na żą da nie ku ra to ra
są do we go zgod nie z art. 59810 k.p.c. 

Na le ży jed nak zwró cić uwa gę na za da nia, ja kie ma ją do speł nie nia
po szcze gól ne pod mio ty bio rą ce udział w czyn no ściach zwią za nych
z ode bra niem oso by pod le ga ją cej wła dzy ro dzi ciel skiej lub po zo sta -
ją cej pod opie ką. Za pis art. 5989 k.p.c. wy raź nie wska zu je, że
przy ode bra niu dziec ka przez ku ra to ra są do we go obec ny mu si być
upraw nio ny bądź upo waż nio na przez nie go oso ba lub przed sta wi ciel
in sty tu cji, któ rej zo sta nie prze ka za ne dziec ko. 

Prze pis art. 5989 k.p.c. wska zu je, że w przy pad ku nie sta wie nia się
żad nej z tych osób czyn ność nie bę dzie do ko na na. Wy ni ka z te go
wprost, że upra wio ny bądź oso ba przez nie go upo waż nio na ma wio -
dą cą ro lę w za pew nie niu opie ki dziec ku od mo men tu ode bra nia go
przez ku ra to ra do cza su umiesz cze nia go w ca ło do bo wej pla ców ce
opie kuń czo -wy cho waw czej lub ro dzi nie za stęp czej. 

Toż sa me sta no wi sko pre zen tu je se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, od po wia da jąc 24 ma ja 2012 r. na in ter pe -
la cję po sel ską nr 4492. Mi ni ster wska zu je, że oso bą upraw nio ną w ro -
zu mie niu art. 5989 k.p.c. mo że być np. pra cow nik so cjal ny z PCPR
lub pra cow nik pe da go gicz ny pla ców ki, w któ rej dziec ko bę dzie
umiesz czo ne. Cy tu jąc se kre ta rza sta nu Jac ka Mę ci nę: „na le ży
przy tym pod kre ślić, że pra cow nik pla ców ki opie kuń czo -wy cho waw -
czej lub po wia to we go cen trum po mo cy ro dzi nie nie ma upraw nień
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od�bie�ra�nia� dziec�ka� od ro�dzi�ców.� Je�go� ro�lą� jest� przy�ję�cie� dziec�ka

od ku�ra�to�ra�i oto�cze�nie�go�fa�cho�wą�opie�ką”.�

Po�dob�nie�spra�wa�wy�glą�da�przy prze�ka�za�niu�dzie�ci�do ro�dzin�nej

pie�czy�za�stęp�czej.�Za umiesz�cze�nie�dziec�ka�w ca�ło�do�bo�wej�pla�ców�-

ce�opie�kuń�czo�-wy�cho�waw�czej�lub�ro�dzi�nie�za�stęp�czej�od�po�wie�dzial�-

ny�jest�po�wiat�wła�ści�wy�ze�wzglę�du�na miej�sce�za�miesz�ka�nia�dziec�ka

przed umiesz�cze�niem�w sys�te�mie�opie�ki.�

PRZEZ PRA COW NI KA SO CJAL NE GO
Ko�lej�na sy�tu�acja�to�ode�bra�nie�dziec�ka�przez�pra�cow�ni�ka�so�cjal�ne�go

zgod�nie�z za�pi�sa�mi�usta�wy�z 29�lip�ca 2005�r.�o prze�ciw�dzia�ła�niu�prze�-

mo�cy�w ro�dzi�nie.�Roz�po�rzą�dze�nie�Mi�ni�stra� Spraw�We�wnętrz�nych

i Ad�mi�ni�stra�cji�z 31�mar�ca 2011�r.�w spra�wie�pro�ce�du�ry�po�stę�po�wa�nia

przy wy�ko�ny�wa�niu�czyn�no�ści�ode�bra�nia�dziec�ka�z ro�dzi�ny�w ra�zie�bez�-

po�śred�nie�go�za�gro�że�nia�ży�cia�lub�zdro�wia�dziec�ka�w związ�ku�z prze�mo�-

cą�w ro�dzi�nie sta�no�wi� w par. 4� ust. 1:� „Pro�ce�du�ra� po�stę�po�wa�nia

funk�cjo�na�riu�sza,�przy wy�ko�ny�wa�niu�przez�pra�cow�ni�ka� so�cjal�ne�go

czyn�no�ści�ode�bra�nia�dziec�ka�z ro�dzi�ny,�obej�mu�je:�

1. za�pew�nie�nie�bez�pie�czeń�stwa�oso�bi�ste�go�dziec�ku,�pra�cow�ni�ko�wi

so�cjal�ne�mu�i in�nym�uczest�ni�kom�po�stę�po�wa�nia;

2. w ra�zie�po�trze�by�udzie�le�nie�pierw�szej�po�mo�cy�i we�zwa�nie�po�go�-

to�wia�ra�tun�ko�we�go”.

Za�tem�i w tym�przy�pad�ku�ro�lą�Po�li�cji�jest�za�pew�nie�nie�bez�pie�-

czeń�stwa�oso�bi�ste�go�uczest�ni�kom�po�stę�po�wa�nia�oraz�ewen�tu�al�ne

udzie�le�nie�pierw�szej�po�mo�cy.�Nie�jest�na�to�miast�za�da�niem�Po�li�-

cji�za�pew�nie�nie�środ�ków�trans�por�tu�i umiesz�cze�nie�dziec�ka

u in�nej�nie�za�miesz�ka�łej�wspól�nie�oso�by�naj�bliż�szej,�w ro�dzi�nie

za�stęp�czej�lub�w ca�ło�do�bo�wej�pla�ców�ce�opie�kuń�czo�-wy�cho�-

waw�czej.�

W SY TU ACJI KRY ZY SO WEJ
W cza�sie�co�dzien�nej�służ�by�mo�że�dojść�do sy�tu�acji�ode�bra�nia�dziec�-

ka�pod�czas�in�ter�wen�cji�Po�li�cji�w sy�tu�acjach�kry�zy�so�wych�wy�ma�ga�ją�-

cych� za�pew�nie�nia� dziec�ku� na�tych�mia�sto�wej� opie�ki.� W ta�kim

przy�pad�ku� to� na Po�li�cji� cią�ży� obo�wią�zek� do�pro�wa�dze�nia� dziec�ka

do ro�dzi�ny�za�stęp�czej�za�wo�do�wej�peł�nią�cej�funk�cję�po�go�to�wia�ro�-

dzin�ne�go�lub�pla�ców�ki�opie�kuń�czo�-wy�cho�waw�czej�ty�pu�in�ter�wen�-

cyj�ne�go�– art. 58�i 103�usta�wy�z 9�czerw�ca 2011�r.�o wspie�ra�niu�ro�dzi�ny

i sys�te�mie�pie�czy�za�stęp�czej�(Dz.U.�z 2013�r.,�poz. 135,�z późn.�zm.).�

In�ter�wen�cja�w tym�try�bie�mo�że�być�rów�nież�pod�ję�ta�przez�Po�li�cję

na�pod�sta�wie�in�for�ma�cji�prze�ka�za�nej�przez�ku�ra�to�ra�są�do�we�go.�Może

mieć�to�miej�sce�w sy�tu�acji,�kie�dy�np.�z uwa�gi�na po�rę�dnia�nie�mógł

on�skon�tak�to�wać�się�z sę�dzią�ro�dzin�nym,�aby�ten�po wy�słu�cha�niu�re�-

la�cji�ku�ra�to�ra�mógł�wy�dać�z urzę�du�wszel�kie�po�trzeb�ne�za�rzą�dze�nia,

w tym�o umiesz�cze�niu�dziec�ka�w jed�no�st�ce�sys�te�mu�pie�czy�za�stęp�-

czej,�któ�re�bę�dzie�pod�le�ga�ło�wy�ko�na�niu�na za�sa�dzie�art. 59813�k.p.c.

Na�le�ży�wska�zać,�że�ku�ra�to�ro�wi�nie�przy�słu�gu�je�sa�mo�ist�ne�upraw�nie�-

nie�(jak�np.�pra�cow�ni�ko�wi�so�cjal�ne�mu�na pod�sta�wie�art. 12a�usta�wy

o prze�ciw�dzia�ła�niu�prze�mo�cy�w ro�dzi�nie)�do ode�bra�nia�dziec�ka�z ro�-

dzi�ny.�Po�li�cjant�po�dej�mu�ją�cy�in�ter�wen�cję�na żą�da�nie�ku�ra�to�ra�są�do�-

we�go�ma�pra�wo�ocze�ki�wać,�że�ku�ra�tor�udzie�li�mu�nie�zbęd�nej�po�mo�cy

w za�kre�sie�cho�ciaż�by�wska�za�nia�pla�ców�ki�pie�czy�za�stęp�czej,�do któ�-

rej�na�le�ży�prze�wieźć�dziec�ko.

Na�le�ży�pa�mię�tać,�że�zgod�nie�z art. 3�ust. 1�Kon�wen�cji�o pra�wach

dziec�ka „We�wszyst�kich�dzia�ła�niach�do�ty�czą�cych�dzie�ci,�po�dej�mo�wa�-

nych�przez�pu�blicz�ne�lub�pry�wat�ne�in�sty�tu�cje�opie�ki�spo�łecz�nej,�

są�dy,�wła�dze�ad�mi�ni�stra�cyj�ne�lub�cia�ła�usta�wo�daw�cze,�spra�wą�nad�-

rzęd�ną�bę�dzie�naj�lep�sze�za�bez�pie�cze�nie�in�te�re�sów�dziec�ka”.�Dla�te�-

go� też�w oma�wia�nych� sy�tu�acjach� od in�ter�we�niu�ją�ce�go� po�li�cjan�ta

ocze�ku�je�się,�że�bę�dzie�sta�rał�się�uspo�ko�ić�dziec�ko,�wy�tłu�ma�czyć�mu,

co�się�sta�ło�zro�zu�mia�łym�dla�je�go�wie�ku�i roz�wo�ju�ję�zy�kiem,�upew�-

nić�je,�że�jest�pod do�brą�opie�ką�i że�nie�gro�zi�mu�żad�ne�nie�bez�pie�-

czeń�stwo.�Na�le�ży�rów�nież�umoż�li�wić�dziec�ku�za�bra�nie�z do�mu�ulu�-

bio�nej�ma�skot�ki.�Bar�dzo�waż�ne�jest�usta�le�nie�ak�tu�al�ne�go�sta�nu�zdro�-

wia�dziec�ka�i te�go,�czy�nie�wy�ma�ga�spe�cja�li�stycz�nej�opie�ki�le�kar�skiej.

Kwe�stię�udzie�le�nia�po�mo�cy�me�dycz�nej,�kie�dy�dziec�ko�znaj�du�je�się

w sy�tu�acji�na�głe�go�za�gro�że�nia�zdro�wot�ne�go,�szcze�gó�ło�wo�re�gu�lu�je

usta�wa�z 8�wrze�śnia 2006�r.�o Pań�stwo�wym�Ra�tow�nic�twie�Me�dycz�nym

(Dz.U.�nr 191,�poz. 1410,�z późn.�zm.).

Czy�Po�li�cja�mo�że�ode�bra�ne�ro�dzi�com�dziec�ko�prze�ka�zać�in�nej�nie�-

za�miesz�ku�ją�cej�wspól�nie�oso�bie�naj�bliż�szej,�np.�dziad�kom�dziec�ka,�czy

też�in�nej�nie�spo�krew�nio�nej,�a wska�za�nej�przez�ro�dzi�ców�oso�bie?�Na�-

le�ży�pod�kre�ślić,�że�w za�kre�sie�umiesz�cze�nia�dziec�ka�w związ�ku

z prze�mo�cą� w ro�dzi�nie� u oso�by� naj�bliż�szej� w ro�zu�mie�niu

art. 115�par. 11�ko�dek�su�kar�ne�go�upraw�nie�nie�ta�kie�przy�słu�gu�-

je�pra�cow�ni�ko�wi�so�cjal�ne�mu.�Ro�dzi�się�za�tem�py�ta�nie,�czy�upraw�-

nie�nie�to�nie�roz�po�ście�ra�się�na po�zo�sta�łe�pod�mio�ty�bio�rą�ce�udział

w po�dej�mo�wa�niu�de�cy�zji�o ode�bra�niu�dziec�ka,�w tym�na Po�li�cję?�Mając

na wzglę�dzie�ge�ne�ral�ną�za�sa�dę�wy�ni�ka�ją�cą�z Kon�sty�tu�cji�RP:�„Or�ga�ny

wła�dzy�pu�blicz�nej�dzia�ła�ją�na pod�sta�wie�i w gra�ni�cach�pra�wa”�na�le�ży

stwier�dzić,�że�ta�kie�upraw�nie�nie�Po�li�cji�nie�przy�słu�gu�je.�Moż�na by

w tym�miej�scu�po�dać�w wąt�pli�wość,�czy�Po�li�cja�kie�ru�je�się�w isto�cie�do�-

brem�dziec�ka?�Wszak�u swo�ich�dziad�ków�dziec�ku�by�ło�by�do�brze.�Kie�-

ru�jąc�się�do�brem�dziec�ka,�Po�li�cja�nie�ma�in�nych�moż�li�wo�ści�praw�nych,

jak�za�pew�nie�nie�wła�ści�wej�opie�ki�dziec�ku�zgod�nie�z prze�pi�sa�mi�usta�-

wy�o wspie�ra�niu�ro�dzi�ny�i sys�te�mie�pie�czy�za�stęp�czej.�Na�le�ży�pa�mię�-

tać,�że�zgod�nie�z art. 148�usta�wy�z 25�lu�te�go 1964�r.�Ko�deks�ro�dzin�ny

i opie�kuń�czy (Dz.U.�z 2012�r.,�poz. 788,�z późn.�zm.):

„par. 1.�Nie�mo�że�być�usta�no�wio�na opie�ku�nem�oso�ba,�któ�ra�nie

ma�peł�nej�zdol�no�ści�do czyn�no�ści�praw�nych�al�bo�zo�sta�ła�po�zba�wio�-

na praw�pu�blicz�nych.

par. 1a.�Opie�ku�nem�ma�ło�let�nie�go�nie�mo�że�być�usta�no�wio�na tak�-

że�oso�ba,�któ�ra�zo�sta�ła�po�zba�wio�na wła�dzy�ro�dzi�ciel�skiej�al�bo�ska�za�-

na za prze�stęp�stwo�prze�ciw�ko�wol�no�ści�sek�su�al�nej�lub�oby�czaj�no�ści

al�bo�za umyśl�ne�prze�stęp�stwo�z uży�ciem�prze�mo�cy�wo�bec�oso�by�lub

prze�stęp�stwo�po�peł�nio�ne�na szko�dę�ma�ło�let�nie�go�lub�we�współ�dzia�-

ła�niu�z nim,�al�bo�oso�ba,�wo�bec�któ�rej�orze�czo�no�za�kaz�pro�wa�dze�nia

dzia�łal�no�ści�zwią�za�nej�z wy�cho�wy�wa�niem,�le�cze�niem,�edu�ka�cją�ma�-

ło�let�nich�lub�opie�ką�nad ni�mi,�lub�obo�wią�zek�po�wstrzy�my�wa�nia�się

od prze�by�wa�nia�w okre�ślo�nych�śro�do�wi�skach�lub�miej�scach,�za�kaz

kon�tak�to�wa�nia�się�z okre�ślo�ny�mi�oso�ba�mi� lub�za�kaz�opusz�cza�nia

okre�ślo�ne�go�miej�sca�po�by�tu�bez�zgo�dy�są�du.

par. 2.�Nie�mo�że�być�usta�no�wio�ny�opie�ku�nem�ten,�w sto�sun�ku

do ko�go�za�cho�dzi�praw�do�po�do�bień�stwo,�że�nie�wy�wią�że�się�na�le�ży�-

cie�z obo�wiąz�ków�opie�ku�na”.�

Bio�rąc�pod uwa�gę,�że�sy�tu�acje�kry�zy�so�we�w ro�dzi�nie�mo�gą�wy�stą�-

pić�w róż�nych�po�rach�dnia�oraz�brak�moż�li�wo�ści�bie�żą�cej�we�ry�fi�ka�cji

in�for�ma�cji,�o któ�rych�mo�wa�w par. 1a�cyt.�prze�pi�su,�po�wie�rze�nie�opie�-

ki�nad dziec�kiem�oso�bie�spo�krew�nio�nej,�co�do któ�rej�nie�ma 100-pro�-

cen�to�wej�pew�no�ści,�że�w prze�szło�ści�nie�do�pu�ści�ła�się�wska�za�nych

czy�nów,�jest�nie�moż�li�we.�Nie�sie�bo�wiem�ze�so�bą�ry�zy�ko�nie�tyl�ko�nie�-

wła�ści�we�go�spra�wo�wa�nia�opie�ki,�ale�wręcz�na�ra�że�nia�dziec�ka�na to,

że�sta�nie�się�ofia�rą�prze�stęp�stwa.�Za�tem�zgod�nie�z obo�wią�zu�ją�cy�mi

prze�pi�sa�mi�je�dy�ną�do�pusz�czal�ną�for�mą�po�mo�cy�dziec�ku�przez�Po�li�cję

jest�umiesz�cze�nie�go�w od�po�wied�niej�pla�ców�ce�opie�kuń�czej.�Na pod�-

sta�wie�da�nych�za�war�tych�w In�for�ma�cji�Ra�dy�Mi�ni�strów�o re�ali�za�cji

w ro�ku 2012�usta�wy�z 9�czerw�ca 2011�r.�o wspie�ra�niu�ro�dzi�ny�i sys�te�-

mie�pie�czy�za�stęp�czej�(druk�sej�mo�wy�nr 1669),�w 2012�r.�w Pol�sce

funk�cjo�no�wa�ły 543�ro�dzi�ny�za�stęp�cze�o cha�rak�te�rze�po�go�to�wia�ro�-

dzin�ne�go,�w któ�rych�prze�by�wa�ło�łącz�nie 1913�dzie�ci,�oraz 123�pla�-

ców�ki�opie�kuń�czo�-wy�cho�waw�cze�ty�pu�in�ter�wen�cyj�ne�go,�w któ�rych

prze�by�wa�ło�łącz�nie 2217�dzie�ci.

oprac. mł. insp. DA RIUSZ PRZĄD KA

rad ca Wy dzia łu Pre wen cji Biu ra Pre wen cji i Ru chu Dro go we go KGP

TYLKO SŁUŻBA Uprawnienia i zadania Policji POLICJA 997      sierpień 2014 r.36

35-36.08:Layout 6  7/31/14  10:23 AM  Strona 36



Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to jedno

z priorytetowych zadań Policji. Jego realizację

wspomagają algorytmy i kwestionariusze służące

ocenie ryzyka zagrożenia życia i zdrowia ofiar przemocy

w rodzinie.

Z
a�da�niem�al�go�ryt�mów,�kwe�stio�na�riu�szy�i to�wa�rzy�szą�ce�go�im�pod�-

ręcz�ni�ka,�z któ�re�go�po�li�cjan�ci�ko�rzy�sta�ją�od po�cząt�ku 2014�roku,

jest�po�moc�w in�ter�pre�to�wa�niu�symp�to�mów�świad�czą�cych�o za�-

gro�że�niach,�a tak�że�eli�mi�no�wa�nie�do�wol�no�ści�w dzia�ła�niach�po�dej�-

mo�wa�nych�w trak�cie� in�ter�wen�cji� (zo�bacz� „Bez�pie�czeń�stwo� ofiar

naj�waż�niej�sze”,�„Po�li�cja 997”�nr 12/2013,�s. 40).�

Zo�sta�ły�one�opra�co�wa�ne�w dwóch�wer�sjach.�Jed�na do�ty�czy�sy�tu�acji,

w któ�rej�ofia�rą�jest�do�ro�sły�(część�A),�dru�ga,�gdy�ofia�rą�jest�dziec�ko�(część

B).�W trak�cie�in�ter�wen�cji�w ro�dzi�nie,�w któ�rej�ist�nie�je�za�gro�że�nie�ży�cia

i zdro�wia,�a za�cho�wa�nie�spraw�cy�w da�nej�chwi�li�nie�wy�czer�pu�je�zna�mion

czy�nu�za�bro�nio�ne�go,�po�li�cjant�sza�cu�je�ry�zy�ko�za po�mo�cą�13 py�tań�za�war�-

tych�w kwe�stio�na�riu�szu.�Py�ta�nia�opi�su�ją�czyn�ni�ki�ry�zy�ka�i za�cho�wa�nia

świad�czą�ce�o za�gro�że�niu�dla�ży�cia�i zdro�wia�ofia�ry.�Po wy�peł�nie�niu�kwe�-

stio�na�riu�sza,�w za�leż�no�ści�od udzie�lo�nych�od�po�wie�dzi,�in�ter�we�niu�ją�cy

po�li�cjan�ci�sto�su�ją�wła�ści�wą,�przed�sta�wio�ną�w algo�ryt�mie,�pro�ce�du�rę.�

Je�śli�na�któ�re�kol�wiek�z pierw�szych�trzech�lub�w przy�pad�ku�dziec�-

ka�czte�rech�py�tań�pa�dła�po�zy�tyw�na od�po�wiedź,�po�li�cjan�ci�po�win�ni

roz�wa�żyć�za�trzy�ma�nie�spraw�cy.�Po�dob�nie�je�śli�pa�dło 5�lub�wię�cej

po�zy�tyw�nych�odpowiedzi�na po�zo�sta�łe�py�ta�nia�z kwe�stio�na�riu�sza.

Je�śli�ofia�rą�jest�dziec�ko,�po�li�cjan�ci�po�win�ni�do�dat�ko�wo�roz�wa�żyć

ode�bra�nie�dziec�ka�z ro�dzi�ny�i umiesz�cze�nie�u�in�nej�oso�by�naj�bliż�-

szej,�w ro�dzi�nie�za�stęp�czej�ty�pu�in�ter�wen�cyj�ne�go�bądź�w in�ter�wen�-

cyj�nej�pla�ców�ce�opie�kuń�czo�-wy�cho�waw�czej�(zo�bacz�„Ode�bra�nie

dziec�ka”�s.�35).�

Pod�sta�wo�wą� za�le�tą� kwe�stio�na�riu�sza� jest� je�go� jed�no�znacz�ność.

Dzię�ki�nie�mu�po�li�cjan�ci�wie�dzą,�ja�kie�py�ta�nia�mu�szą�paść�i jak�in�-

ter�pre�to�wać�uzy�ska�ne�od�po�wie�dzi.�Dzia�ła�nia�pod�ję�te�w efek�cie�roz�-

mo�wy�bę�dą�ta�kie�sa�me�bez�wzglę�du�na wie�dzę�funk�cjo�na�riu�sza,�je�go

do�świad�cze�nie�czy�in�dy�wi�du�al�ny�próg�wraż�li�wo�ści.�Dzię�ki�tym�do�-

ku�men�tom�wszyst�kie�ofia�ry�bę�dą�mo�gły�li�czyć�na ta�ką�sa�mą�po�moc

bez�wzglę�du�na oko�licz�no�ści.�

„Prak�tycz�ny�pod�ręcz�nik�dla�po�li�cjan�ta”,�kwe�stio�na�riu�sze�i al�go�-

ryt�my�zo�sta�ły�opra�co�wa�ne�z ini�cja�ty�wy�Mi�ni�ster�stwa�Spraw�We�-

wnętrz�nych� w Biu�rze� Pre�wen�cji� i Ru�chu� Dro�go�we�go� KGP� we

współ�pra�cy�z Fun�da�cją�Dzie�ci�Ni�czy�je�oraz�Ogól�no�pol�skim�Po�go�to�-

wiem�dla�Ofiar�Prze�mo�cy�w Ro�dzi�nie�In�sty�tu�tu�Psy�cho�lo�gii�Zdro�-

wia�„Nie�bie�ska�Linia”.

KK
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sierpień 2014 r.       POLICJA 997 Dobry obyczaj w Policji (20)  Z NAMI 39

N im przej dzie my do oma wia nia prak tycz nych kon se kwen cji tej

za sa dy zwróć my uwa gę na zbież ność tej dy plo ma tycz nej za sa -

dy z opi sa ną przez psy cho lo gów re gu łą za cho wań spo łecz nych. 

WY RA ZY WDZIĘCZ NO ŚCI
Re gu ła wza jem no ści jest jed ną z naj bar dziej roz po wszech nio nych re -

guł w więk szo ści spo łe czeństw. W jej myśl czło wiek, któ ry otrzy mał

od ko goś do bro, po wi nien od wdzię czyć się w po dob ny spo sób. To, że

czu je my się zo bo wią za ni do wdzięcz no ści, po zwa la na uru cha mia nie

róż ne go ro dza ju pro ce sów, któ re są do bre za rów no dla po je dyn czych

lu dzi, jak i ca łe go spo łe czeń stwa. Kto tej re gu ły nie prze strze ga, na -

ra ża się na coś w ro dza ju spo łecz ne go ostra cy zmu. Wie lu tzw. prak -

ty ków wpły wu spo łecz ne go sto su je re gu łę wza jem no ści po to, by

uzy skać okre ślo ny efekt: na le ży czło wie ko wi za ofe ro wać ja kąś przy -

słu gę, zro bić coś dla nie go, za nim wy ja wi się wła sną proś bę. Po li -

cjant ki i po li cjan ci zna ją za pew ne wię cej za sto so wań tej re gu ły przez

róż nych, mniej czy bar dziej wy ra fi no wa nych, oszu stów. W przy pad -

ku za sa dy wza jem no ści na le żą cej do ka no nu do brych oby cza jów ma

ona za sto so wa nie w kon tek ście po zy tyw nym. 

PRE ZEN TY
Za sa da wza jem no ści mó wi, że je śli ko goś ob da ro wu je my pre zen tem,

nie mo że być on zbyt dro gi. Ob da ro wa ny po wi nien mieć moż li wość,

przy naj bliż szej oka zji, wrę cze nia nam pre zen tu po dob nej war to ści.

Je śli ce na pre zen tu, któ ry wrę cza my, jest zbyt wy so ka, ob da ro wa ny

mo że ta kie go pre zen tu nie przy jąć, a w nie któ rych wy pad kach ta ka

dys pro por cja mo że znacz nie ochło dzić na sze re la cje. W przy pad ku

pre zen tów czy upo min ków prze ka zy wa nych przez przed sta wi cie li

jed nej in sty tu cji przed sta wi cie lom dru giej naj le piej po słu gi wać się

upo min ka mi, któ rych war tość nie prze kra cza 100 zło tych. Pa mię taj -

my, że pre zent czy upo mi nek jest przede wszyst kim ma te rial nym

sym bo lem na szych do brych ży czeń czy po pro stu życz li wo ści wo bec

ob da ro wa ne go. 

WE SE LA I URO CZY STO ŚCI RO DZIN NE 
Zwy czaj na ka zu je, że by na uro czy sto ści ro dzin ne za pra szać tych, któ -

rzy nas wcze śniej za pro si li. Szcze gól nie w przy pad ku we sel. Nie

zmie niał bym te go oby cza ju, ale zda rza ją się ta kie przy pad ki, że pań -

stwo mło dzi, nie mo gą, z róż nych przy czyn, wszyst kich za pro sić.

W ta kim wy pad ku na le ży po in for mo wać oso by, któ rych nie za pra sza -

my (a zgod nie z za sa dą wza jem no ści po win ni śmy), o przy czy nach

(nie wiel kie przy ję cie, naj bliż sza ro dzi na). 

Dru gą kwe stią, któ ra po ja wia się pod czas przy go to wań do te go

typu uro czy sto ści, jest war tość pre zen tu czy kwo ta pie nię dzy, któ rą

ma my po da ro wać no wo żeń com, dziec ku chrzczo ne mu czy przy stę -

pu ją ce mu do pierw szej ko mu nii świę tej. Czę sto przyj mu je się, że

war tość pre zen tu po win na być po dob na do tej, któ rą otrzy ma li śmy.

To ge ne ral nie do bra za sa da. War to je dy nie za sta no wić się, czy bo ha -

te ro wie uro czy sto ści bar dziej po trze bu ją pre zen tu (je śli tak, to ja -

kie go), czy go tów ki. 

KO RE SPON DEN CJA 
Za rów no w przy pad ku ko re spon den cji tra dy cyj nej, jak i elek tro nicz -

nej, a tak że w przy pad ku SMS-ów w do brym to nie jest od po wie dzieć

na prze sył kę, a przy naj mniej po twier dzić, że in for ma cja do tar ła.

Krót kie po dzię ko wa nie: „Dzię ku ję za in for ma cję. Po zdra wiam” jest

za rów no po twier dze niem, że wia do mość do tar ła, jak i ele ganc ką for -

mą pod trzy ma nia kon tak tu.

ZA PRO SZE NIA NA KA WĘ CZY NA OBIAD 
Tu rów nież obo wią zu je za sa da wza jem no ści. Do dat ko wo trze ba pa -

mię tać, że ten, kto za pra sza, pła ci za po si łek czy ka wę. Sfor mu ło wa -

nie: „Na stęp nym ra zem za pra szam ja”, ozna cza za rów no chęć

po now ne go spo tka nia, jak i od wza jem nie nie do bra, ja kim by ło opła -

ce nie ra chun ku. Uni ka nie zre wan żo wa nia się za pro sze niem na obiad

czy ka wę jest wy raź nym sy gna łem, że ob da ro wa ny nie chce kon ty nu -

ować zna jo mo ści.

WI ZY TY I RE WI ZY TY 
Cho dzi o za pro sze nie zna jo mych czy przy ja ciół do do mu. Dom dla

każ de go z nas jest miej scem szcze gól nym, do któ re go za pra sza my

tyl ko wy bra ne oso by Za pro sze nie do do mu jest więc ze stro ny go -

spo da rzy ogrom nym ho no rem wo bec go ści. Dla te go wy pa da zre wan -

żo wać się za pro sze niem. W przy pad ku du żej róż ni cy za moż no ści lub

nie chę ci do przyj mo wa nia ko go kol wiek w swo im do mu, moż na za -

pro sić go ści do re stau ra cji czy na wspól ną wy ciecz kę. 

ZA SA DA WZA JEM NO ŚCI NIE WPROST 
Je śli ktoś in nej oso bie wy świad czył przy słu gę, naj czę ściej nie do -

ma ga się, by od ra zu za sto so wać re gu łę wza jem no ści i na pew no

nie w tej sa mej for mie. Naj więk szą sztu ką jest pa mię ta nie, kto co

dla nas uczy nił do bre go i w od po wied nim mo men cie zre wan żo wa -

nie się. Do świad cze nie uczy, że czę sto lu dzie są nie wdzięcz ni,

albo, uj mu jąc to bar dziej dy plo ma tycz nie, za po mi na ją, co się dla

nich zro bi ło. Nie kie dy ma ły gest pa mię ci po zwa la uczy nić za dość

za sa dzie wza jem no ści. 

JAK KU BA BO GU, TAK BÓG KU BIE 
Za sa da wza jem no ści nie po win na funk cjo no wać w kon tek ście ne ga -

tyw nym. Re wan żo wa nie się złym za cho wa niem wo bec oso by, 

która się źle za cho wu je, nie tyl ko nie jest zgod ne z pro to ko łem

dy plo ma tycz nym, ale wska zu je też na brak do bre go wy cho wa nia.

Stąd, gdy na przy kład zo sta nie my oczer nie ni, nie po win ni śmy od -

pła cać tym sa mym. W ta kich sy tu acjach na le ży za cho wać zim ną

krew i nie po zwo lić, by emo cje kie ro wa ły na szym za cho wa niem.

Nie jest to ła twe, ale wła śnie w ta kich sy tu acjach za rów no my

sami, jak i ota cza ją cy nas lu dzie mo gą prze ko nać się o na szej kla -

sie i war to ści.

prof. dr hab. MICHAŁ IWASZKIEWICZ 

znawca i wykładowca protokołu dyplomatycznego 
i dobrego obyczaju. Rektor Wyższej Szkoły 

Umiejętności Społecznych w Poznaniu, 
członek Rady Konsultacyjnej 

Komendanta Głównego Policji

zdj. Andrzej Mitura

Za sa da wza jem no ści
Zasada wzajemności jest jedną z najważniejszych
obowiązujących w dyplomacji, ale także w relacjach
międzyludzkich. Najkrócej mówiąc, oznacza
odwzajemnianie zachowań drugiej strony. 
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1 lipca 2015 r. wejdzie w życie ostatnia zasadnicza
część ustawy z 27 września 2013 roku o zmianie
ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw1 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247)2. 

U sta wa wpro wa dza kil ku za sad ni czych zmian o cha rak te rze sys -

te mo wym, z któ rych naj waż niej szą jest prze mo de lo wa nie po -

stę po wa nia są do we go w kie run ku je go więk szej kon tr-

a dyk to ryj no ści, m.in. przez re duk cję zna cze nia po stę po wa nia do wo -

do we go pro wa dzo ne go na eta pie śledz twa lub do cho dze nia. Co

wynika z za ło że nia, że czyn no ści do wo do we po stę po wa nia przy go -

to waw cze go ma ją – co do za sa dy – być pro wa dzo ne nie dla są du, lecz

dla pro ku ra to ra w ce lu do star cze nia mu pod staw do spo rzą dze nia

aktu oskar że nia i po pie ra nia go przed są dem, ewen tu al nie umo rze -

nia po stę po wa nia.

Dru ga gru pa zmian ma pro wa dzić do uspraw nie nia i przy spie sze -

nia po stę po wa nia dzię ki stwo rze niu praw nych ram szer sze go wy ko -

rzy sta nia kon sen su al nych spo so bów za koń cze nia po stę po wa nia

kar ne go i w szer szym za kre sie wy ko rzy sta nia idei spra wie dli wo ści

na praw czej. Zmia ny te m.in. obej mu ją:

a) roz sze rze nie moż li wo ści wnio sko wa nia przez pro ku ra to ra o ska -

za nie bez roz pra wy na wszyst kie wy stęp ki (art. 335 k.p.k.);

b) przy zna nie oskar żo ne mu moż li wo ści wnio sko wa nia o ska za nie

bez prze pro wa dza nia po stę po wa nia do wo do we go (art. 338a

k.p.k., art. 387 § 1 k.p.k.);

c) do da nie w ko dek sie kar nym art. 59a, któ ry umoż li wia umo rze -

nie po stę po wa nia na wnio sek po krzyw dzo ne go, je że li spraw ca,

któ ry nie był uprzed nio ska za ny za prze stęp stwo umyśl ne z uży -

ciem prze mo cy, na pra wił szko dę lub za dość uczy nił wy rzą dzo -

nej krzyw dzie (umo rze nie re sty tu cyj ne).

Z punk tu wi dze nia za dań re ali zo wa nych w po stę po wa niu kar nym

przez Po li cję naj istot niej sze zmia ny to:

– prze mo de lo wa nie po stę po wa nia przy go to waw cze go, zwłasz cza

w za kre sie je go ce lów3,

– uspraw nie nie i przy spie sze nie po stę po wa nia w re zul ta cie szer -

sze go wy ko rzy sta nia kon sen su al nych spo so bów za koń cze nia po -

stę po wa nia kar ne go. 

Na le ży jed nak wy raź nie wska zać, że w po stę po wa niu przy go to -

waw czym pro wa dzo nym przez Po li cję po 1 lip ca 2015 ro ku nie ule -

ga ją zmia nie prze pi sy do ty czą ce:

1) przyj mo wa nia za wia do mie nia o prze stęp stwie, 

2) wy ko ny wa nia przez Po li cję czyn no ści w try bie art. 307 i 308

k.p.k.,

3) do ko ny wa nia po szcze gól nych czyn no ści pro ce so wych, w tym

do wo do wych tzw. nie po wta rzal nych4. 

Zno we li zo wa ny ko deks po stę po wa nia kar ne go na dal utrzy mu je

dwie for my po stę po wa nia przy go to waw cze go, tj. śledz two i do cho -

dze nie5. 

ZA KRES POD MIO TO WY I PRZED MIO TO WY ŚLEDZ TWA
No we la zmie nia za kres pod mio to wy i przed mio to wy śledz twa.

Zgod nie z brzmie niem art. 309 k.p.k. śledz two bę dzie pro wa dzo ne

w spra wach:

1) w któ rych roz po zna nie w pierw szej in stan cji na le ży do wła ści -

wo ści są du okrę go we go, 

2) o wy stęp ki – gdy oso bą po dej rza ną jest sę dzia, pro ku ra tor, funk -

cjo na riusz Po li cji, Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go,

Agen cji Wy wia du, Służ by Kontr wy wia du Woj sko we go, Służ by

Wy wia du Woj sko we go, Służ by Cel nej lub Cen tral ne go Biu ra

An ty ko rup cyj ne go, 

3) o wy stęp ki – gdy oso bą po dej rza ną jest funk cjo na riusz Stra ży

Gra nicz nej, Żan dar me rii Woj sko wej, fi nan so we go or ga nu po stę -

po wa nia przy go to waw cze go lub or ga nu nad rzęd ne go nad fi nan -

so wym or ga nem po stę po wa nia przy go to waw cze go, w za kre sie

spraw na le żą cych do wła ści wo ści tych or ga nów lub o wy stęp ki

po peł nio ne przez tych funk cjo na riu szy w związ ku z wy ko ny wa -

niem czyn no ści służ bo wych, 

4) o wy stęp ki, w któ rych nie pro wa dzi się do cho dze nia, 

5) o wy stęp ki, w któ rych pro wa dzi się do cho dze nie, je że li pro ku -

ra tor tak po sta no wi ze wzglę du na wa gę lub za wi łość spra wy.

Zgod nie z no wym brzmie niem art. 25 § 1 k.p.k. sąd okrę go wy orze -

ka w pierw szej in stan cji w spra wach o na stę pu ją ce prze stęp stwa: 

1) zbrod nie okre ślo ne w ko dek sie kar nym oraz w usta wach szcze -

gól nych, 

2) wy stęp ki okre ślo ne w roz dzia łach XVI i XVII oraz w art. 140–

142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151–154, art. 156 § 3,

art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1,

art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a,

art. 252 § 3, art. 258 § 1–3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1

i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1

w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz

art. 299 ko dek su kar ne go, 

3) wy stęp ki, któ re z mo cy prze pi su szcze gól ne go na le żą do wła ści -

wo ści są du okrę go we go.

Spo śród spraw o prze stęp stwa wy mie nio ne w art. 325a § 1 pkt 1

k.p.k., co do któ rych wła ści wą for mą bę dzie do cho dze nie, za miast

do cho dze nia bę dzie pro wa dzo ne śledz two o prze stęp stwa okre ślo ne

w ko dek sie kar nym w art. 155, art. 156 § 2, art. 157a § 1, art. 165

§ 2, art. 168, art. 174 § 2, art. 175, art. 181–184, art. 186, art. 201,

art. 231 § 1 i 3, art. 240 § 1, art. 250a § 1–3, art. 265 § 3 oraz w roz -

dzia le XXXVI, z wy jąt kiem art. 297 i art. 300, i roz dzia le XXXVII ko -

dek su kar ne go.

W spra wach o wy stęp ki prze ciw ko mie niu (bez wzglę du na za gro -

że nie ka rą) śledz two bę dzie pro wa dzo ne, gdy war tość przed mio tu

prze stęp stwa al bo szko da wy rzą dzo na lub gro żą ca prze kra -

cza 200 000 zł6.

Po nad to śledz two bę dzie pro wa dzo ne: 

1) je że li czyn na ru sza kil ka prze pi sów usta wy kar nej i choć by je -

den z nich wy ma ga pro wa dze nia śledz twa, 

PRAWO Nowelizacja POLICJA 997       sierpień 2014 r.40

Zmia ny w po stę po wa niu 
przy go to waw czym (cz. 1)

40-41.08:Layout 6  7/30/14  15:43 PM  Strona 40



2) je że li czyn zo stał po peł nio ny przez do ro słe go we spół z nie let -

nim al bo czyn ka ral ny nie let nie go po zo sta je w ści słym związ ku

z czy nem oso by do ro słej, a do bro nie let nie go nie stoi na prze -

szko dzie łącz ne mu pro wa dze niu spra wy (ob li ga to ryj ne śledz -

two pro ku ra to ra, wsz czy na ne na pod sta wie art. 16 § 1–2 usta wy

z 26 paź dzier ni ka 1982 r. o po stę po wa niu w spra wach nie let -

nich (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 382),

3) je że li prze stęp stwo skar bo we po peł nio no w wa run kach okre ślo -

nych w art. 151a al bo 151b § 1 ko dek su kar ne go skar bo we go.

CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCE FORMALNE
WSZCZĘCIE ŚLEDZTWA
Zmie ni się brzmie nie § 3 w art. 304 k.p.k., zgod nie z któ rym Po li cja

bę dzie na dal mia ła obo wią zek nie zwłocz ne go prze ka zy wa nia pro ku -

ra to ro wi za wia do mie nia o prze stęp stwie lub wła snych da nych świad -

czą cych o po peł nie niu prze stęp stwa, co do któ re go obo wiąz ko we jest

pro wa dze nie śledz twa przez pro ku ra to ra, wraz z ze bra ny mi ma te ria -

ła mi. Ozna cza to, że w przy pad ku, gdy Po li cja otrzy ma za wia do mie -

nie o prze stęp stwie (bez wzglę du na je go po stać, np. pi sem ne,

utrwa lo ne w pro to ko le, prze ka za ne za po mo cą sie ci te le in for ma tycz -

nej), wo bec któ re go jest obo wiąz ko we pro wa dze nie śledz twa
przez pro ku ra to ra al bo zgro ma dzi wła sne da ne świad czą ce o po -

peł nie niu ta kie go prze stęp stwa, nie zwłocz nie bę dzie je prze ka zy -

wać pro ku ra to ro wi, któ ry po ich roz pa trze niu po dej mo wał bę dzie

od po wied nią de cy zję pro ce so wą. 

Od 1 lip ca 2015 r. zgod nie z prze pi sem art. 305 § 3 k.p.k. po sta -

no wie nie o od mo wie wsz czę cia śledz twa wy da wał bę dzie pro ku ra -

tor al bo Po li cja, przy czym po sta no wie nie wy da ne przez Po li cję

bę dzie na dal za twier dza ne przez pro ku ra to ra. Po li cja, jak się wy da -

je, bę dzie mo gła wy dać po sta no wie nie o od mo wie wsz czę cia śledz -

twa tyl ko w od nie sie niu do prze stępstw, wo bec któ rych nie bę dzie
obo wiąz ko we pro wa dze nie śledz twa przez pro ku ra to ra. Pro -

ku ra tor, po dej mu jąc de cy zję o za twier dze niu wy da ne go przez Po li cję

po sta no wie nia o od mo wie wsz czę cia śledz twa, ba dał bę dzie w szcze -

gól no ści, czy istot nie brak pod staw do wsz czę cia śledz twa i czy Po -

li cja roz wa ży ła wszyst kie oko licz no ści pod nie sio ne w za wia do mie niu

o prze stęp stwie. 

WSZ CZĘ CIE I PRZE BIEG ŚLEDZ TWA
No we la utrzy mu je za sa dę, że Po li cja nie jest or ga nem upraw nio nym

do wsz czę cia śledz twa, ale jed no cze śnie po sze rza upraw nie nia i obo -

wiąz ki Po li cji w za kre sie je go pro wa dze nia. 

Od 1 lip ca 2015 r. po sta no wie nie o wsz czę ciu śledz twa zgod nie

z prze pi sem art. 305 § 3 k.p.k. na dal bę dzie wy da wał pro ku ra tor.

Po wsz czę ciu śledz twa pro ku ra tor bę dzie mógł, tak jak do tąd, po -

wie rzyć Po li cji prze pro wa dze nie śledz twa w ca ło ści, w okre ślo nym

za kre sie, al bo do ko na nie po szcze gól nych czyn no ści, przy czym

w śledz twie pro wa dzo nym z uwa gi na oso bę spraw cy (obo wiąz ko -
we pro wa dze nie śledz twa przez pro ku ra to ra) pro ku ra tor bę -

dzie mógł po wie rzyć Po li cji je dy nie do ko na nie po szcze gól nych

czyn no ści śledz twa (art. 309 pkt 2 i 3 k.p.k.). Na le ży zwró cić uwa -

gę na no we roz wią za nia przy ję te w art. 311 k.p.k., zgod nie z któ ry -

mi po wie rze nie Po li cji prze pro wa dze nia śledz twa w ca ło ści lub

w okre ślo nym za kre sie bę dzie mo gło obej mo wać czyn no ści zwią za -

ne z przed sta wie niem za rzu tów, zmia ną lub uzu peł nie niem po sta no -

wie nia o przed sta wie niu za rzu tów czy za mknię ciem śledz twa

(do tych czas w śledz twie po wie rzo nym za strze żo ne dla pro ku ra to ra).

Co praw da usta wa te go nie sta no wi, jed nak w śledz twie pro wa dzo -

nym z uwa gi na oso bę spraw cy, pro ku ra tor nie bę dzie po wie rzał Po -

li cji do ko ny wa nia czyn no ści zwią za nych z przed sta wie niem

za rzu tów, zmia ną lub uzu peł nie niem po sta no wie nia o przed sta wie -

niu za rzu tów czy za mknię ciem śledz twa. Zgod nie bo wiem z prze pi -

sem art. 311 § 6 k.p.k. pro ku ra tor bę dzie mógł za strzec do oso bi ste -

go wy ko na nia ja ką kol wiek czyn ność śledz twa.

W śledz twie po wie rzo nym w ca ło ści lub w okre ślo nym za kre sie

albo pod czas wy ko ny wa nia po szcze gól nych czyn no ści śledz twa Po li -

cja – tak jak do tych czas – bę dzie mo gła do ko ny wać in nych czyn no -

ści, je że li wy ło ni się ta ka po trze ba (art. 311 § 4 k.p.k.). Bę dzie to

uza sad nio ne zwłasz cza wów czas, gdy zwło ka mo gła by spo wo do wać

utra tę lub znie kształ ce nie do wo du7. Nie jest wy klu czo ne wy da wa nie

przez Po li cję po sta no wie nia, usta wa bo wiem nie za strze ga, że wy łą -

czo ne są czyn no ści wy ma ga ją ce po sta no wie nia. Po li cja bę dzie więc

mo gła wy da wać w śledz twie po sta no wie nia, np. o po wo ła niu bie głe -

go, z wy łą cze niem oczy wi ście tych, któ re są za strze żo ne dla pro ku -

ra to ra, np. dot. są do wo -le kar skiej sek cji zwłok. 

Ina czej po wie rze nie śledz twa re gu lu je usta wa z 10 wrze śnia

1999 r. Ko deks kar ny skar bo wy (Dz.U. z 2013 r. poz. 186, z późn.

zm.). Zgod nie z prze pi sem art. 151b § 2. k.k.s. pro ku ra tor, któ ry wsz -

czął śledz two, mo że po wie rzyć Po li cji (tak że in nym nie fi nan so wym

or ga nom po stę po wa nia przy go to waw cze go) je go prze pro wa dze nie

w ca ło ści lub w okre ślo nym za kre sie al bo do ko na nie po szcze gól nych

czyn no ści te go po stę po wa nia. W przy pad ku śledz twa pro wa dzo ne go

prze ciw ko funk cjo na riu szom pu blicz nym pro ku ra tor nie mo że po -

wie rzyć Po li cji (tak że in ne mu or ga no wi) czyn no ści zwią za nych

z przed sta wie niem za rzu tów, ich zmia ną lub uzu peł nie niem oraz za -

mknię ciem śledz twa. Na to miast zgod nie z brzmie niem § 3 art. 151b

k.k.s. przy po wie rze niu śledz twa w ca ło ści lub w okre ślo nym za kre -

sie, pro ku ra tor mo że za strzec do oso bi ste go wy ko na nia ja ką kol wiek

czyn ność, w szcze gól no ści wy ma ga ją cą wy da nia po sta no wie nia, zwią -

za ną z przed sta wie niem za rzu tów, ich zmia ną lub uzu peł nie niem,

po cią gnię ciem do od po wie dzial no ści po sił ko wej i zmia ną po sta no -

wie nia o po cią gnię ciu do tej od po wie dzial no ści al bo za mknię ciem

śledz twa. 

No we la utrzy mu je pod sta wo wy, 3-mie sięcz ny ter min śledz twa.

Okres śledz twa po wy żej 3 mie się cy mo że być prze dłu żo ny na dal szy

czas ozna czo ny, nie dłuż szy jed nak niż rok, przez pro ku ra to ra nad zo -

ru ją ce go śledz two lub pro ku ra to ra nad rzęd ne go nad pro ku ra to rem,

któ ry pro wa dzi śledz two. W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach

okres ten mo że prze dłu żyć na dal szy czas ozna czo ny wła ści wy pro -

ku ra tor nad rzęd ny nad pro ku ra to rem nad zo ru ją cym lub pro wa dzą -

cym śledz two.

cdn.
insp. w st. spocz. RO MAN WOJ TU SZEK

Biu ro Służ by Kry mi nal nej KGP

1 Ni niej szą usta wą zmie nia się m. in.: usta wę z 20 ma ja 1971 r. – Ko deks wy kro czeń, usta -

wę z 6 czerw ca 1997 r. – Ko deks kar ny, usta wę z 6 czerw ca 1997 r. – Ko deks kar ny wy ko -

naw czy, usta wę z 10 wrze śnia 1999 r. – Ko deks kar ny skar bo wy i usta wę z 24 sierp nia

2001 r. – Ko deks po stę po wa nia w spra wach o wy kro cze nia. 
2 W Sej mie RP trwa ją pra ce nad ko lej ny mi zmia na mi w pro ce du rze kar nej, w tym ty mi,

któ re wpro wa dza wska za na usta wa (druk sej mo wy nr 2393). 
3 Ce le po stę po wa nia przy go to waw cze go zo sta ną przed sta wio ne w ko lej nym ar ty ku le z cy -

klu ma te ria łów oma wia ją cych no we li za cję. 
4 Ma ją do nich za sto so wa nie prze pi sy do ty czą ce do wo dów, ure gu lo wa ne w dzia le V k.p.k.

oraz art. 143 k.p.k. okre śla ją cy czyn no ści, któ re wy ma ga ją spi sa nia pro to ko łu, a także

art. 311 § 3 i 5 k.p.k. i art. 325h k.p.k.
5 W za kre sie po stę po wa nia przed są do we go (obec nie przy go to waw cze go) wy raź ne roz róż -

nie nie mię dzy śledz twem a do cho dze niem wpro wa dził w Pol sce ko deks po stę po wa nia

kar ne go z 1928 r. 
6 Szcze gó ło wy ka ta log prze stępstw, o któ re wsz czy na się śledz two, po opra co wa niu w Biu -

rze Służ by Kry mi nal nej KGP zo sta nie prze ka za ny do jed no stek or ga ni za cyj nych Po li cji, zo -

sta nie tak że umiesz czo ny na stro nie BSK KGP. 
7 No wy art. 311 k.p.k. nie za wie ra prze pi su ta kie go, ja ki jest w obec nym sta nie praw nym,

zgod nie z któ rym „pro ku ra tor mo że za strzec do oso bi ste go wy ko na nia ja ką kol wiek czyn -

ność śledz twa, a w szcze gól no ści czyn no ści wy ma ga ją ce po sta no wie nia”.
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TYLKO SŁUŻBA Wypadki w służbie POLICJA 997       sierpień 2014 r.42

Ustalanie przyczyn i ok  
Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje nowa ustawa 
z 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach
odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku
lub choroby pozostających w związku ze służbą 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 616) oraz wydane na jej podstawie

rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych 
z 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz
Biurze Ochrony Rządu. (Dz.U. z 2014 r. poz. 863)

Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło podczas: 1) wykonywania lub w związku 
z wykonywaniem obowiązków służbowych albo poleceń przełożonych. 2) wykonywania lub w związku z wykonywaniem czynności w interesie
służby, nawet bez polecenia przełożonych. 3) uczestniczenia lub w związku z uczestniczeniem w obowiązkowych zajęciach podnoszących
kwalifikacje zawodowe i sprawność fizyczną. 4) wykonywania lub w związku z wykonywaniem funkcji lub zadań zleconych przez działający

w służbie związek zawodowy funkcjonariuszy albo organizacje zawodowe lub społeczne. 5) ratowania lub w związku z ratowaniem ludzi 
z grożącego niebezpieczeństwa lub ratowaniem mienia Skarbu Państwa przed zniszczeniem lub zagarnięciem. 6) udzielania lub w związku 

z udzielaniem przedstawicielowi organu państwowego pomocy przy wykonywaniu przez niego czynności urzędowych.

Poszkodowany, jeżeli pozwala na to stan jego zdrowia i okoliczności, niezwłocznie zawiadamia o tym bezpośredniego

przełożonego, który niezwłocznie zawiadamia kierownika jednostki organizacyjnej.

Kierownik m.in. wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Powołuje komisję

powypadkową i udostępnia jej informacje i materiały niezbędne do

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Poszkodowany ma prawo wglądu do akt

postępowania na każdym jego etapie oraz

do sporządzania notatek i odpisów.

Jeżeli w sprawie wypadku prowadzone

postępowanie karne lub dyscyplinarne,

a jego wynik może mieć wpływ na prawo

do odszkodowania, kierownik, na wniosek

przewodniczącego komisji, może zawiesić

postępowanie do zakończenia postępowania

prowadzonego przez właściwy organ.

Komisja w ramach postępowania wyjaśniającego ustala okoliczności i przyczyny wypadku i jego związek ze służbą. W tym
celu: 1) dokonuje oględzin miejsca wypadku, maszyn lub urządzeń, oceny ich stanu technicznego oraz bada warunki

pełnienia służby i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ lub związek z wypadkiem. 2) w razie potrzeby sporządza szkice
i zdjęcia miejsca wypadku. 3) przyjmuje wyjaśnienia od poszkodowanego, świadków i innych osób. 4) zasięga opinii
specjalistów lub biegłych. 5) występuje o udostępnienie akt postępowania karnego lub dyscyplinarnego oraz innych

dokumentów dotyczących wypadku i jego skutków. 6) występuje do poszkodowanego* o udostępnienie dokumentacji
medycznej dotyczącej skutków wypadku. 7) zbiera inne dowody mające związek z wypadkiem lub jego skutkami.

Komisja powinna zakończyć postępowanie i sporządzić protokół w terminie do 14 dni od zawiadomienia członków
komisji o jej powołaniu. Jeśli postępowanie nie może być zakończone w tym terminie, przyczyny opóźnienia 

podaje się w protokole powypadkowym.

Komisja po ustaleniu, że wyłączną przyczyną wypadku było umyślne lub rażąco niedbałe działanie (zaniechanie) poszkodowanego, naruszające przepisy lub pozostające
w sprzeczności z rozkazami, wykazuje wyłączny związek tego działania (zaniechania) z powstaniem wypadku, a także wskazuje: 1) przepis, który został naruszony, lub rozkaz, który nie
został wykonany. 2) czy i w jaki sposób jego przełożeni zapewnili warunki do stosowania przepisów lub wykonywania rozkazów, czy sprawowali właściwy nadzór nad przestrzeganiem
przepisów lub wykonywaniem rozkazów, a także czy był on przeszkolony w zakresie znajomości przepisów. 3) czy poszkodowany posiadał umiejętności do wykonywania określonych

czynności mających związek z wypadkiem.

Komisja po ustaleniu, że wyłączną przyczyną wypadku było zachowanie poszkodowanego spowodowane jego stanem po spożyciu alkoholu, środków odurzających, substancji
psychotropowych lub innych o podobnym działaniu albo że uraz lub śmierć poszkodowanego zostały spowodowane przez niego umyślnie, wykazuje związek tego zachowania

z powstaniem wypadku.

Kierownik powołuje komisję powypadkową, w której skład wchodzą co najmniej dwie osoby: przewodniczący i członek komisji.
Członkami nie mogą być świadkowie wypadku oraz osoby, których bezstronność może budzić wątpliwości. Dzień powołania

komisji jest dniem wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Kierownik niezwłocznie kieruje funkcjonariusza na badanie zawartości w organizmie

alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji

o podobnym działaniu, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że do wypadku

przyczyniło się zachowanie funkcjonariusza spowodowane stanem po spożyciu

wymienionych substancji, chyba że stan jego zdrowia albo okoliczności wypadku nie

uzasadniają przeprowadzenia takiego badania.

UWAGA! Z ustawowej definicji

wypadku wypadł punkt, który

włączał do niej zdarzenia

zaistniałe w drodze bezpośrednio

do miejsca i z miejsca

wykonywania czynności

określonych w definicji.

* Jeżeli funkcjonariusz zmarł lub z innych przyczyn nie może wykonywać czynności, jego prawa mogą realizować uprawnieni członkowie jego rodziny z uwzględnieniem ograniczeń

wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych.

WYPADEK

ZAWIADOMIENIE

BADANIE

POWOŁANIE KOMISJI

KIEROWNIK

KOMISJA

ZAWIESZENIE

USTALENIA
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   okoliczności wypadków

Zatwierdzony przez kierownika protokół może być podstawą ustalenia prawa

do odszkodowania w postępowaniu w sprawie przyznania świadczenia odszkodowawczego

opisanym w rozdziale 6 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących

w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Po dokonaniu dodatkowych ustaleń albo wyjaśnień i uzupełnień komisja: 1) w przypadku

gdy wyjdą na jaw istotne nowe okoliczności, sporządza nowy protokół, zapoznaje z nim

poszkodowanego i poucza go o prawie zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do jego treści oraz

przedstawia go kierownikowi albo 2) ponownie przedstawia kierownikowi niezmieniony

protokół wraz z pisemnym stanowiskiem odnośnie do zgłoszonych uwag i zastrzeżeń. 

W tym przypadku kierownik zatwierdza protokół powypadkowy. 

Komisja wykonuje opisane czynności w terminie 7 dni od dnia dokonania dodatkowych

ustaleń albo wyjaśnień i uzupełnień.

Kierownik zatwierdza protokół powypadkowy albo

zwraca komisji niezatwierdzony protokół w celu dokonania dodatkowych ustaleń,

jeżeli uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie zostały dostatecznie wyjaśnione, albo

zwraca komisji powypadkowej niezatwierdzony protokół powypadkowy w celu wyjaśnienia

treści i uzupełnienia tego protokołu przez komisję powypadkową, jeżeli do jego treści

poszkodowany zgłosił uwagi i zastrzeżenia. Kierownik powyższe czynności wykonuje 

w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez komisję protokołu.

Po upływie 7 dni na złożenie uwag i zastrzeżeń komisja niezwłocznie przedstawia kierownikowi

protokół, do którego dołącza uwagi i zastrzeżenia wniesione przez poszkodowanego,

oraz zdanie odrębne, jeżeli zostało złożone przez członka komisji.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku komisja sporządza protokół i zawiadamia o tym

funkcjonariusza, który uległ wypadkowi.

Poszkodowany może zgłaszać uwagi

i zastrzeżenia w terminie 7 dni

od dnia zapoznania się z nim albo

od dnia jego doręczenia. Uwagi

i zastrzeżenia wnosi się pisemnie

do kierownika za pośrednictwem

przewodniczącego komisji.

Komisja zapoznaje funkcjonariusza

z protokołem przed jego zatwierdzeniem

oraz poucza go o prawie zgłaszania uwag

i zastrzeżeń do jego treści.

Zatwierdzony protokół przekazuje się po jednym egzemplarzu: 

1) poszkodowanemu za pisemnym potwierdzeniem odbioru 

2) właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi spraw wewnętrznych.

Przypominamy, jak wygląda procedura poprzedzająca

ewentualne postępowanie w sprawie przyznania świadczenia

odszkodowawczego za wypadek powstały 

w związku ze służbą.

PROTOKÓŁ

De�fi�ni�cje�

z usta wy z 4 kwiet nia 2014 r. o świad�cze�niach

od�szko�do�waw�czych�przy�słu�gu�ją�cych�w ra�zie

wy�pad�ku�lub�cho�ro�by�po�zo�sta�ją�cych�w związ�-

ku�ze�służ�bą:�

Za�kres – okre śla za sa dy i tryb: 

1) przy zna wa nia i wy pła ty: a) jed no ra zo we go od -

szko do wa nia przy słu gu ją ce go w ra zie wy pad ku

po zo sta ją ce go w związ ku ze służ bą, zwa ne go

da lej „wy pad kiem”, lub cho ro by po zo sta ją cej

w związ ku ze szcze gól ny mi wa run ka mi lub wła -

ści wo ścia mi służ by, zwa nej da lej „cho ro bą”,

b) od szko do wa nia za przed mio ty oso bi ste go

użyt ku utra co ne, znisz czo ne lub uszko dzo ne

wsku tek wy pad ku – zwa nych da lej „świad cze nia -

mi od szko do waw czy mi”;

2) usta la nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ku

oraz związ ku cho ro by ze szcze gól ny mi wa run ka -

mi lub wła ści wo ścia mi służ by.

Uraz – uszko dze nie tka nek cia ła lub na rzą dów

wsku tek dzia ła nia czyn ni ka ze wnętrz ne go (art. 3

ust. 2)

Kie�row�nik�jed�nost�ki�or�ga�ni�za�cyj�nej – kie row nik

jed nost ki or ga ni za cyj nej, w któ rej funk cjo na riusz

peł nił służ bę w chwi li wy pad ku lub usta le nia

uszczerb ku na zdro wiu do zna ne go wsku tek cho -

ro by (art. 5).

Upraw�nio�ny�czło�nek�ro�dzi�ny – mał żo nek, mał -

żon ka, z wy jąt kiem przy pad ku orze czo nej se-

pa ra cji, dzie ci wła sne, dru gie go mał żon ka, przy -

spo so bio ne oraz przy ję te na wy cho wa nie i utrzy -

ma nie przed osią gnię ciem peł no let no ści, w tym

rów nież w ra mach ro dzi ny za stęp czej, wnu ki, 

ro dzeń stwo i in ne dzie ci, je że li w dniu śmier ci

funk cjo na riu sza speł nia li wa run ki wy ma ga ne

do uzy ska nia ren ty ro dzin nej, a tak że ro dzi ce,

oso by przy spo sa bia ją ce, ma co cha i oj czym, je -

że li w dniu śmier ci funk cjo na riu sza pro wa dzi li

z nim wspól ne go spo dar stwo do mo we lub je że li

funk cjo na riusz bez po śred nio przed śmier cią zna -

czą co przy czy niał się do ich utrzy ma nia (art. 8).

Wy�ga�śnię�cie�upraw�nień – jed no ra zo we od szko -

do wa nie przy słu gu je, je że li funk cjo na riusz al bo

funk cjo na riusz zwol nio ny ze służ by:

1) do znał uszczerb ku na zdro wiu lub zmarł wsku -

tek wy pad ku w cią gu 3 lat od dnia wy pad ku;

2) do znał uszczerb ku na zdro wiu wsku tek cho -

ro by nie póź niej niż w cią gu 3 lat od dnia zwol nie -

nia ze służ by;

3) zmarł wsku tek cho ro by w cią gu 3 lat od dnia

usta le nia uszczerb ku na zdro wiu wsku tek tej cho -

ro by, nie póź niej jed nak niż w cią gu 3 lat od dnia

zwol nie nia ze służ by.

oprac. KK
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To by ła naj trud niej sza spra wa, ja ką pro -

wa dzi łam – wspo mi na Gra ży na Bi -

skup ska, dziś już eme ryt ka po li cyj na,

wów czas ko mi sarz w wy dzia le do cho dze nio wym

ko men dy re jo no wej na war szaw skim Żo li bo rzu.

– Nie ze wzglę du na sto pień skom pli ko wa nia,

ale na roz miar okru cień stwa...

POŻEGNALNE OGNISKO
MATURZYSTÓW
Park Mło ciń ski to uro czy za ką tek na pe ry fe riach

War sza wy. W let nie dni war sza wia cy lu bią spę -

dzać tu wol ny czas. W piąt ko wy wie czór z 13

na 14 czerw ca 1997 ro ku na po la nie ba wi ło się

spo ro osób. Mię dzy in ny mi oko ło 30 mło dych

lu dzi z bie lań skie go li ceum, któ rzy zor ga ni zo -

wa li tu po że gnal ną im pre zę po ma tu rze. 

Przed pół no cą po ja wi ła się gru pa pi ja nych

dre sia rzy z ki ja mi bejs bo lo wy mi i wsz czę ła

awan tu rę. Za ata ko wa ni ma tu rzy ści roz bie gli się

po par ku. Ban dy ci prze nie śli się na par king i za -

czę li roz bi jać for da, w któ rym sie dzie li chło pak

z dziew czy ną. Chło pak włą czył sil nik i uciekł,

uszka dza jąc po dro dze au to na past ni ków. Ci

wró ci li na po la nę i żą dali od ma tu rzy stów ad re -

su kie row cy for da. Mło dzi nie wie dzie li, o co

cho dzi, na past ni cy po now nie rzu ci li się na nich

z ki ja mi. Ma tu rzy ści roz bie gli się i ko rzy sta jąc

z ciem no ści, cho wa li się w krza kach. Na po la -

nie za czę ła się za dy ma, wie le osób by ło pod -

chmie lo nych, za czę ły się bi ja ty ki.

TRZY OD RĘB NE ZDA RZE NIA 
Oko ło dru giej w no cy w so bo tę 14 czerw ca dy -

żur ny żo li bor skiej ko men dy ode brał zgło sze nie

o na pa dzie od męż czy zny, któ ry zo stał za ata ko -

wa ny w for dzie. Po li cyj ny pa trol udał się do par -

ku Mło ciń skie go, ale ni ko go tam już nie by ło.

Po li cjan ci po je cha li do po bli skich Ło mia nek

i tam ich uwa gę zwró ci li idą cy uli cą dwaj męż -

czyź ni w po krwa wio nych ko szu lach. Za trzy ma li

ich i przy wieź li do ko men dy.

– W so bo tę ra no mia łam dy żur – wspo mi na

Gra ży na Bi skup ska. – Kie dy za po zna łam się ze

spra wą noc ne go na pa du na kie row cę for da,

wszyst ko wska zy wa ło, że spra wa nie ro ku je

wy kry cia. W chwi li zda rze nia by ło ciem no, 

po krzyw dzo ny nie był w sta nie opi sać na past -

ni ków. 

Da lej na stą pi ły dwa ko lej ne zda rze nia, któ re

choć po zor nie róż ne, wią za ły się z tym sa mym

miej scem. Od ko le gi do sta ła in for ma cję, że

męż czyź ni za trzy ma ni w Ło mian kach bra li

udział w bi ja ty ce w par ku Mło ciń skim. 

– Po sta no wi łam do kład nie ich prze słu chać

– opo wia da Gra ży na Bi skup ska. – We szłam

w tym ce lu do dy żur ne go i usły sza łam, jak ja kaś

za pła ka na ko bie ta opo wia da, że jej syn To mek

nie wró cił na noc do do mu, że spraw dzi li już

szpi ta le i te raz przy szli z mę żem zgło sić za gi -

nię cie. Kie dy po wie dzia ła, że jej syn miał się ba -

wić przy ogni sku w par ku Mło ciń skim, za pa li ło

mi się świa teł ko…

Po li cjant ka za pro si ła do swo je go po ko ju ro dzi -

ców chłop ca i szcze gó ło wo prze słu cha ła. Oka -

za ło się, że oko ło 4.00 ra no mat ka Tom ka

ode bra ła dziw ny te le fon. Ja kaś ko bie ta py ta ła,

czy To mek Ja wor ski jest jej sy nem i czy był na

ogni sku na Mło ci nach, a po tem się roz łą czy ła. 

– W tym mo men cie po czu łam, że mam

do czy nie nia ze spra wą o wie le po waż niej szą niż

tyl ko na paść na kie row cę for da – wspo mi na Gra -

ży na Bi skup ska. – By ło po łu dnie, za dzwo ni łam

do sy na, że by dzi siaj zjadł obiad sam, bo ja nie

wiem, kie dy wró cę, a po tem do ko le gi z wy dzia -

łu kry mi nal ne go. Nie miał te go dnia dy żu ru,

szy ko wał się wła śnie na we se le przy ja cie la. Od -

po wie dział krót ko: „Za raz bę dę!”. Po wia do mił

jesz cze dwóch ko le gów i wkrót ce wszy scy trzej

zja wi li się w ko men dzie. W gar ni tu rach i pod

kra wa ta mi, bo przy je cha li pro sto ze ślu bu. Ca łą

noc mie li ba wić się na we se lu…

KIM JEST „BIA ŁY”?
Za czę li od te go, że prze ana li zo wa li wszyst ko, co

w tym mo men cie wia do mo by ło o za gi nię ciu

Tom ka Ja wor skie go. By ło te go nie wie le. In for -

ma cja, któ ra po mo gła ru szyć spra wę z miej sca,

po cho dzi ła od jed ne go z za trzy ma nych w Ło -

mian kach, któ ry ze znał, że bi ja ty kę na Mło ci -

nach za czę ła gru pa męż czyzn, któ rzy przy je cha li

po lo ne zem i ma łym fia tem w ko lo rze bor do. Za -

pa mię tał, że w fia cie by ło trzech męż czyzn i ko -

bie ta, blon dyn ka. Do jed ne go z męż czyzn

zwra ca ła się „Bia ły”. Świa dek ze znał, że kie dy

pod ko niec bi ja ty ki fiat wy jeż dżał z par ku, wi -

dział w środ ku za krwa wio ne go chło pa ka. 

Od tej po ry dla po li cjan tów za czął się praw -

dzi wy wy ścig z cza sem. Kry mi nal ni ru szyli

w teren, że by usta lić, kim jest „Bia ły”, do cho -

dze niow cy wzy wa li na prze słu cha nie ko le gów

Tom ka, uczest ni ków ogni ska. W nie dzie lę

przed po łu dniem kry mi nal ni zdo by li in for ma -

cję, że „Bia ły” to Ro bert W. Nie za sta li go

w domu, mat ka po wie dzia ła, że nie wró cił od

piąt ku. Prze stra szo na, że syn wplą tał się w jakąś

po dej rza ną hi sto rię, zo bo wią za ła się, że gdy

tylko po ja wi się w do mu, oso bi ście przy wie zie

go do ko men dy. 

Fo to gra fie Ro ber ta W. po li cjan ci oka zali

dwóm za trzy ma nym w no cy męż czy znom, któ -

rzy bez wąt pli wo ści stwier dzi li, że jest to ten

sam czło wiek, któ re go wi dzie li w fia cie. 

ŚWIE ŻO UMY TA POD ŁO GA 
Po szu ki wa nia Tom ka Ja wor skie go trwa ły non

stop. Po li cjan tów, któ rzy pra co wa li już po -

nad do bę, w nie dzie lę wie czo rem za stą pi li ko -

le dzy. W po nie dzia łek ra no w ra diu i te le wi zji

po ja wi ły się ko mu ni ka ty o po szu ki wa niu chłop -

ca. Prze łom w śledz twie na stą pił w po nie dzia -

łek wie czo rem, kie dy do ko men dy zgło sił się

„Bia ły”, czy li Ro bert W. Je go mat ka do trzy ma -

ła sło wa. Pod czas prze słu cha nia kłamał, gdzie

spędził noc z piąt ku na so bo tę, ale policjanci

szybko zdobyli in for ma cję, że Ro bert wraz z in -

ny mi prze by wał przez dwie no ce w miesz ka niu

Mo ni ki Sz. na Bród nie. 

– Ru szy li śmy tam na tych miast, z na dzie ją, że

znaj dzie my Tom ka… 

W miesz ka niu by ła Mo ni ka Sz. i dwóch męż -

czyzn. Ca łą trój kę za trzy ma no, a lo kal prze szu -

ka no. Ni gdzie nie by ło śla dów, któ re mo gły by

wska zy wać, że ko goś tu prze trzy my wa no. Po li -

cjan ci zwró ci li jed nak uwa gę, że w brud nym

i za nie dba nym miesz ka niu by ła świe żo umy ta

pod ło ga. Tech nik kry mi na list ki nie zna lazł żad -

nych śla dów, ale by ło ewi dent ne, że coś tu za -

cie ra no. Pod ło ga no si ła ślad, że wcze śniej le żał

na niej dy wan. Po li cjan ci zna leź li go pod czas

prze szu ka nia piw ni cy. By ły na nim świe żo 

za pie ra ne pla my oraz wło sy ta kie go ko lo ru, 

jak Ja wor skie go. Na tych miast za wie zio no je

do eks per ty zy, któ ra pa rę dni póź niej po twier -

dzi ła, że są to wło sy Tom ka.

Mo ni kę i jej dwóch kom pa nów oka za no męż -

czy znom za trzy ma nym w Ło mian kach. Bez cie -

nia wąt pli wo ści roz po zna li w nich oso by, któ re

wi dzie li w no cy w fia cie.

Roz po czę ły się dłu gie go dzi ny prze słu chań,

dzia łań ope ra cyj nych i na rad, pod czas któ rych

gru pa kie ro wa na przez Bi skup ską wią za ła ze

sobą uzy ska ne in for ma cje w lo gicz ną ca łość. 
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Za trzy ma ni kła ma li i wie lo krot nie zmie nia li ze -

zna nia. Mo ni ka przy ci śnię ta do mu ru in for ma -

cją, że są śla dy świad czą ce, iż To mek był w jej

miesz ka niu, od po wie dzia ła, że ow szem, był, bo

przy wio zła go, że by mu opa trzyć ra ny, ale po -

tem chło pak wy szedł. 

ZADZIAŁAŁA ZAGRYWKA
OPERACYJNA
Po pra wie 40 go dzi nach prze słu chań po li -

cjan ci wie dzie li już bar dzo du żo. Z wy jąt -

kiem jed ne go – gdzie jest po rwa ny chło piec?

W śro dę 18 czerw ca do wie dzie li się i te go… 

– Za dzia ła ła za gryw ka ope ra cyj na. Je den z za -

trzy ma nych pękł i po wie dział, że To mek nie

żyje, a je go zwło ki zo sta ły za ko pa ne w po bli żu

Ka na łu Że rań skie go – wspo mi na Bi skup ska.

We wska za ne miej sce po je cha ła eki pa po li -

cjan tów, pro ku ra tor, tech ni cy kry mi na li sty ki

i le karz są do wy. 

– Miej sce roz po zna li śmy ła two po świe żo ru -

sza nej zie mi. Kry mi nal ni ko pa li przez pół go -

dzi ny. Im głę biej, tym sil niej sza by ła woń

ben zy ny. W pew nej chwi li zo ba czy li śmy ka wa -

łek dżin sów. Chło pa ki odło ży li ło pa ty i że by nie

uszko dzić cia ła, da lej od grze by wa li go ły mi rę -

ka mi… Kie dy uka za ły się zwło ki chłop ca,

z prze ra że nia znie ru cho mie li śmy... – Gra ży na

Bi skup ska jesz cze dziś prze ży wa tam ten wi dok. 

Chło piec miał cał ko wi cie znie kształ co ną

twarz, ogo lo ną gło wę, kil ka ran kłu tych klat ki

pier sio wej i czę ścio wo spa lo ne spodnie. 

Ale ko mi sarz Bi skup ską cze ka ło jesz cze trud -

niej sze za da nie – obie ca ła mat ce Tom ka, że ją

po wia do mi na tych miast po od na le zie niu sy na. 

– Mu sia łam to zro bić szyb ko, bo kie dy od ko -

py wa li śmy zwło ki, nie wia do mo skąd w po bli żu

zna la zła się eki pa te le wi zyj na. Byłoby strasz ne,

gdy by ro dzi ce chłop ca do wie dzie li się o wszyst -

kim z te le wi zji. Po je cha li śmy do nich z Jar kiem.

Ca łą dro gę za sta na wia łam się, jak im o tym po -

wie dzieć… O re ak cji ro dzi ców na wet nie chcę

mó wić… Mu sie li śmy wzy wać po go to wie... Ja -

rek po mógł znieść oj ca Tom ka do ka ret ki…

„WY RWA LI ŚMY CHWA STA”
Z ze znań trój ki ban dy tów: Mo ni ki Sz., To ma -

sza K. i Mar ka Sz., choć kła ma li, krę cili i zmie -

nia li wy ja śnie nia, za czął się ry so wać ob raz

ge hen ny, ja ką prze żył po rwa ny chło piec. 

Po przy wie zie niu go do miesz ka nia Mo ni ki

ban dy ci urzą dzi li so bie li ba cję: je dli, pi li, oglą -

da li te le wi zję, upra wia li seks i w tzw. mię dzy -

cza sie tor tu ro wa li Tom ka. Bi li go ki jem

bejs bo lo wym, ob ci na li wło sy, gro zi li ta sa kiem,

przy wią zy wa li do ka lo ry fe ra. Po kil ku go dzi nach

Mo ni ka zde cy do wa ła: „Trze ba z nim skoń czyć,

bo w tej spra wie mo że być du żo szu mu!”.

W so bo tę wie czo rem na po le ce nie Mo ni ki

na peł ni li ka ni ster ben zy ną, za bra li sznu rek, ło -

pa tę i wy pro wa dzi li chłop ca do sa mo cho du.

Po je cha li nad Ka nał Że rań ski. Mo ni ka cały

czas kie ro wa ła ak cją, ka za ła kum plom ko pać

dół, sama za ga dy wa ła Tom ka w sa mo cho dzie.

Po tem da ła To ma szo wi K. nóż i kazała mu za -

bić chłop ca. Męż czyź ni wy pro wa dzi li ofia rę

do wy ko pa ne go do łu. To masz K. za dał mu

czte ry śmier tel ne cio sy w oko li ce ser ca. Cia ło

Tom ka ob la li ben zy ną i pod pa li li. Nie do pa lo ne

zwło ki za sy pa li zie mią. Po po wro cie do miesz -

ka nia kon ty nu owa li li ba cję.: „Wy rwa li śmy

chwa sta”– stwier dził Ma rek Sz., opo wia da jąc

póź niej o tym Ro ber to wi W. „Bia łe mu”.

MOC NY MA TE RIAŁ DO WO DO WY
Kie dy od na le zio no zwło ki, naj waż niej sze stało

się zna le zie nie na rzę dzia zbrod ni. To masz K.

twier dził, że wy rzu cił nóż do Ka na łu Że rań skie -

go. Eki pa płe two nur ków z od dzia łu an ty ter ro ry -

stycz ne go ko men dy sto łecz nej po kil ku

go dzi nach po szu ki wań zna la zła nóż na dnie. Był

w skó rza nej po chwie, dzię ki cze mu za cho wa ły

się na nim śla dy krwi. 

Roz po czął się etap żmud ne go zbie ra nia i za -

bez pie cza nia do wo dów. Trwa ły ko lej ne prze słu -

cha nia, oka za nia, kon fron ta cje i eks per ty zy.

Nie któ re pro to ko ły prze słu chań miały po kil ka -

na ście stron. Po raz dru gi i trze ci prze pro wa dza -

no oglę dzi ny miesz kań wszyst kich spraw ców.

Pod ło gę w miesz ka niu Mo ni ki Sz. ba da no od -

czyn ni kiem do wy kry wa nia krwi, któ ry da wał

efekt tyl ko w cał ko wi tej ciem no ści.

Do są du tra fił moc ny ma te riał do wo do wy.

„BEZ PRZY KŁAD NE BE STIAL STWO”
Rok póź niej, w ma ju 1998 ro ku, przed Są dem

Wo je wódz kim w War sza wie roz po czął się pro -

ces oskar żo nych o za bój stwo Tom ka Ja wor skie -

go. Na ła wie oskar żo nych sie dzia ło dzie więć

osób. Mo ni ce Sz., To ma szo wi K. i Mar ko wi Sz.

pro ku ra tor za rzu cił do ko na nie za bój stwa, po zo -

sta łym sze ściu oskar żo nym za rzu co no m.in.

udział w roz bo ju, upro wa dze nie, nie po wia do -

mie nie o za bój stwie. Pod czas roz praw są do -

wych 24-let nia Mo ni ka Sz., mat ka dwój ki

dzie ci, nie oka zy wa ła żad nej skru chy. Z du żą

pew no ścią sie bie prze ko ny wa ła sąd, że by ła ofia -

rą ko le gów, że nie prze ciw sta wia ła się ich prze -

mo cy wo bec Tom ka, gdyż ba ła się o sie bie

i o swoje dzie ci. Do koń ca za prze cza ła, ja ko by

bra ła udział w za bój stwie, twier dzi ła, że o za -

mor do wa niu chłop ca do wie dzia ła się do pie ro

od po li cjan tów. Bie gli psy cho lo go wie okre śli li ją

ja ko oso bę o po nad prze cięt nej in te li gen cji i sil -

nej, do mi nu ją cej oso bo wo ści. 

To masz K. przy znał się, że to on za dał ofie -

rze śmier tel ne cio sy no żem i pro sił ro dzi ców

Tom ka o prze ba cze nie. Ma rek Sz. przy znał się

tyl ko do upro wa dze nia i prze trzy my wa nia Tom -

ka i do te go, że był na miej scu zbrod ni. Oby dwaj

kon se kwent nie pod trzy my wa li, że to Mo ni ka

Sz. by ła or ga ni za tor ką zbrod ni. W trak cie pro -

ce su są do we go wy szło na jaw, że Mo ni ka by ła

od po wie dzial na tak że za upro wa dze nie i praw -

do po dob nie za bój stwo w 1995 ro ku swo jej by łej

przy ja ciół ki Ane ty D., co po twier dzi ło póź niej -

sze śledz two. 

19 li sto pa da 1998 ro ku kil ka na ście sta cji te le -

wi zyj nych i ra dio wych trans mi to wa ło ogło sze -

nie wy ro ku. Mo ni ka Sz. i To masz K. zo sta li

ska za ni na ka rę do ży wot nie go wię zie nia, wo bec

Mar ka Sz. za sto so wa no nad zwy czaj ne zła go dze -

nie ka ry, po nie waż ujaw niał waż ne dla spra wy

in for ma cje i ska za no go na 15 lat wię zie nia,

na 12 lat po zba wie nia wol no ści ska za no Ro ber -

ta W. za udział w po rwa niu.

Ska za ni od wo ła li się od wy ro ków. Mo ni ka Sz.

na pi sa ła w ape la cji „ska za no mnie pod wpły -

wem po mó wień współ o skar żo nych, a sąd uległ

ocze ki wa niom spo łecz nym”. Osta tecz nie sąd

utrzy mał do ży wo cie dla Mo ni ki Sz. i To ma -

sza K., a w przy pad ku Mar ka Sz. sąd stwier dził,

że nie za cho dzą prze słan ki do nad zwy czaj ne go

zła go dze nia ka ry, gdyż „współ pra cu jąc z or ga na -

mi ści ga nia, do zo wał in for ma cje w ta ki spo sób,

by by ło to dla nie go ko rzyst ne”, i w efek cie 

Ma rek Sz. rów nież zo stał ska za ny na 25 lat 

wię zie nia. Uza sad nia jąc wy rok, sę dzia Mał go -

rza ta Moj kow ska po wie dzia ła:– Żad na zbrod nia

nie znaj du je uza sad nie nia, ale ta kie na gro ma -

dze nie okru cień stwa, wy ra cho wa nia i bez przy -

kład ne go be stial stwa za słu gu je na po tę pie nie

szcze gól ne.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. Mieczysław Szewczak
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J est kie row nik dru ży ny i tre ner, zwa ny

Puł kow ni kiem, czyli in spek tor Po li cji

w sta nie spo czyn ku An drzej Ku czyń ski.

To on wpadł na po mysł, by zbu do wać pił kar -

ską re pre zen ta cję Po li cji. Są po ma ga ją cy mu

w tym tre ne rzy asy sten ci: asp. sztab. w sta -

nie spo czyn ku Ka zi mierz Kotas, pod kom.

Grze gorz Si tek, pod kom. Krzysz tof Mi ło sza

i asp. Piotr Ko besz ko. Oczy wi ście są i pił ka -

rze. Kie dyś spor to we ka rie ry po rzu cili dla

po li cyj ne go mun du ru. Dziś pra cu ją w ko -

men dach wo je wódz kich Po li cji w ca łym kra -

ju, w Ko men dzie Sto łecz nej Po li cji oraz

Biu rze Ope ra cji An ty ter ro ry stycz nych KGP

i Cen tral nym Biu rze Śled czym KGP. Ma ją

służ bo we obo wiąz ki, nie są spor tow ca mi

na po li cyj nych eta tach. Tak by ło kie dyś, nie

te raz… 

WRA CA MY DO GRY!
Każ dy z nich ma rzył o grze z or łem na pier -

si oraz o hym nie przed me czem. Dziś ma ją

cięż ką pra cę i gdy po go dzi li się z my ślą, że

ich mło dzień cze pla ny nie speł nią się, do -

stali dru gą szan sę. Dla te go do brze wie dzą,

co ozna cza okrzyk Ku czyń skie go: „Wra ca my

do gry!”.

– Ni gdy nie bra ko wa ło pił kar skich dru żyn

po li cyj nych, ale tak na praw dę nie wie le

z tego wy ni ka ło – mó wi An drzej Ku czyń ski,

ko or dy na tor Ko men dan ta Głów ne go Po li cji

ds. im prez spor to wo -re kre acyj nych. – Brak

ure gu lo wa nia spraw zwią za nych z or ga ni za -

cją i ko or dy na cją przed się wzięć o cha rak te -

rze spor to wo -re kre acyj nym w kra ju i za gra-

ni cą skut ko wał m.in. du blo wa niem zgła sza -

nia róż nych jed no stek Po li cji do tur nie jów.

Pod czas me czów wi dzia łem świet nie gra ją -

cych funk cjo na riu szy. Tak na ro dził się po -

mysł na po li cyj ną re pre zen ta cję zło żo ną

z funk cjo na riu szy z ca łej Pol ski. Ko men dant

Głów ny Po li cji gen. insp. dr Ma rek Dzia ło -

szyń ski po parł tę ini cja ty wę i od grud nia

ubie głe go roku na sza dru ży na wy stę pu je 

ofi cjal nie ja ko Re pre zen ta cja Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji w Pił ce Noż nej.

„PUŁ KOW NIK”
An drze ja Ku czyń skie go zna ją wszy scy, któ rzy

uczest ni czą w im pre zach spor to wych i re kre -

acyj nych Po li cji, bo od 2002 ro ku więk szość

z nich to on or ga ni zu je. Ma tak że do świad -

cze nie tre ner skie. Od 2002 ro ku pro wa dził

re pre zen ta cje BOA KGP, CBŚ KGP i pił kar -

ską dru ży nę Po li cji gra ją cą w War szaw skiej

Li dze Old bo jów. Do naj więk szych suk ce -

sów pro wa dzo nych przez nie go dru żyn 

za li czyć na le ży trze cie miej sce w Mi strzo -

stwach Służb Mun du ro wych w Cze chach

w 2004 roku, dwu krot ne wi ce mi strzo stwo

Eu ro py dru żyn po li cyj nych w Wil nie zdo by -

te w la tach 2012 i 2013, trze cie miej sce

w Mi strzo stwach Pol ski Służb Mun du ro -

wych w Miel nie w 2011 ro ku. Dwu krot nie

zdo był pu char dla naj lep szej dru ży ny oraz

w 2013 ro ku trze cie miej sce w moc no 

ob sa dzo nym Mię dzy na ro do wym Tur nie ju

Służb Mun du ro wych w Piłce Nożnej 

im. pod kom. An drze ja Stru ja w War sza wie

i mi strzo stwo Pol ski w X Halowych Mi -

strzo stwach Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz -

nych w Piłce Nożnej w Miel nie w 2013

ro ku. Do tych suk ce sów na le ży do dać zwy -

cię stwa w me czach mię dzypań stwo wych

z Mi li cją ukra iń ską w 2011 roku i Żan dar -

me rią Wa ty kań ską 2012 ro ku.

– Sport to pa sja „Puł kow ni ka”, a je go po -

li cyj ny au to ry tet po łą czo ny z po zy tyw nym

na sta wie niem do ży cia spra wia ją, że wspa -

nia ła at mos fe ra, ja ką ma my w dru ży nie, to

głów nie je go za słu ga – mó wi asp. Piotr Ko -

besz ko, ka pi tan re pre zen ta cji. – Pił kar ska

szat nia rzą dzi się swo imi re gu ła mi i w na szej

nie jest ina czej. Ale na bo isku stop nie nie

gra ją i za wsze jest „je den za wszyst kich,

wszy scy za jed ne go”.

NA BÓR
W lip cu ubie głe go ro ku na ła mach mie sięcz -

ni ka „Po li cja 997” uka za ło się ogło sze nie

o na bo rze do pił kar skiej re pre zen ta cji pol -

skiej Po li cji. Przy szło kil ka set zgło szeń. Wy -

bra no 64 pił ka rzy.

– Po te stach po zo sta ło 33 – mó wi Andrzej

Ku czyń ski. – Po nie waż nasz ze spół ma grać

za rów no na bo iskach peł no wy mia ro wych,

czyli po je de na stu, jak i na tzw. Or li kach lub

w ha li, gdzie jest in na spe cy fi ka gry i mniej

licz ne dru ży ny, tak mu sie li śmy kom ple to wać

skład, by w każ dej sy tu acji móc wy sta wić

peł no war to ścio wy ze spół. 

– Praw dę mó wiąc, by łem cie kaw, jak nas

z Ka to wic czy Kra ko wa przyj mą chło pa ki

z War sza wy, ale oka za ło się, że nie by ło 

z tym pro ble mu i na praw dę je ste śmy zgra -

ną pacz ką – mó wi 37-let ni asp. Ro bert Kucz-

ma szew ski z KWP w Ka to wi cach, któ ry

w wieku 15–18 lat grał w re pre zen ta cji Pol -

ski ju nio rów. 

NA BO ISKU ZO STA WIĄ SER CE
Aspi rant Piotr Ko besz ko z KWP w Ka to wi -

cach, od 11 lat w służ bie. Za czy nał grać

w ROW Ryb nik. W 1998 ro ku z ju nio ra mi

Od ry Wo dzi sław zdo był mi strzo stwo Pol ski,

U NAS Reprezentacja Komendanta Głównego Policji w Piłce Nożnej POLICJA 997       sierpień 2014 r.46

St p nie nie gra ją
Jest ich trzydziestu trzech. Zostali wybrani z wielu chętnych. Za nimi setki
godzin treningów. Gdy wychodzą na boisko, to ani ich policyjne stopnie, ani
to, co robią na służbie, nie ma znaczenia. Łączy ich pasja i duma z gry
w Reprezentacji Komendanta Głównego Policji w Piłce Nożnej.
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a po tem przez pięć se zo nów wy stę po wał

w pierw szym ze spo le tej dru ży ny. 

– Jak każ dy chło pak ko pią cy pił kę, ma rzy -

łem o wiel kich me czach w re pre zen ta cji Pol -

ski – mó wi Piotr Ko besz ko – Wstą pi łem do

Po li cji i na dal gra łem w li dze. Mam 35 lat

i już my śla łem, że to wiel kie spor to we ma -

rze nie ni gdy się nie speł ni. Te raz do sta łem

dru gą szan sę. 

Sier żant Piotr Pa chol ski, 26 lat, z KWP

w Ka to wi cach, miał być – tak jak więk szość

męż czyzn w je go ro dzi nie – gór ni kiem. 

– To Pio trek Ko besz ko na mó wił mnie,

bym nie szedł do ko pal ni – mó wi Pa chol ski.

– Gra łem wte dy w II li dze, za ra bia łem cał -

kiem nie źle. Dziś pew nie bym już fe dro wał,

ale 3 la ta te mu wy bra łem pra cę w Po li cji.

Gra w tej re pre zen ta cji to dla mnie praw dzi -

wy za szczyt.

Po ste run ko wy Piotr Dęb ski z KWP w Po -

zna niu, 26 lat, dru gi rok służ by w Po li cji. 

– Pra cu ję na trzy zmia ny i cza sa mi po

nocy je stem moc no zmę czo ny, ale ro bię

wszyst ko, by pra cę go dzić z grą w pił kę

– mó wi Dęb ski. Ta dru ży na da je jesz cze coś

wię cej niż oka zję do po gra nia… Po li cjan tem

je stem do pie ro dru gi rok. Do brze wie dzieć,

że można na ko goś li czyć i w ra zie po trze by

po ra dzić się. 

Naj star szy, bo ma 38 lat, jest sier żant Mar -

cin Kry siń ski z KWP w Ło dzi. Ro ze grał

59 spo tkań w Eks tra kla sie, w ze spo łach ŁKS

Łódź i Od ry Wo dzi sław. 

– Wiem, że ode mnie bę dzie się du żo wy -

ma ga ło – mó wi Kry siń ski. – Ten ze spół nie

po trze bu je gwiazd, a do brej at mos fe ry, któ ra

bu du je jej si łę. 

MIĘ DZY NA RO DO WY TUR NIEJ 
PIŁ KAR SKI „BEZ GRA NIC”
W dniach 26–27 lip ca, w ra mach ob cho dów

Świę ta Po li cji w War sza wie, ro ze gra ny zo stał

dwu dnio wy Mię dzy na ro do wy Tur niej Pił kar -

ski „Bez gra nic”. Zwy cię ży ła Re pre zen ta cja

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji, któ ra w fi na le

po ko na ła Re pre zen ta cję Po li cji Nie miec kiej

1:0. W me czu o 3. miej sce dru ży na IPA Pol ska

wy gra ła z Re pre zen ta cją Po li cji Li tew skiej 5:2.

Fi na ło we me cze prze pro wa dzo no na 

bło niach sta dio nu Ary ko la. By ła to jed na z

wie lu atrak cji pik ni ku ro dzin ne go dla funk -

cjo na riu szy, pra cow ni ków Po li cji oraz ich 

ro dzin. Pił ka rzy przed me cza mi wy pro wa -

dza ła dzie cię ca eskor ta.

Wszyst kie spo tka nia by ły nie zwy kle za cię -

te i wy rów na ne. Re pre zen ta cji Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji udał się re wanż za ubie gło -

rocz ną po raż kę z nie miec ki mi po li cjan ta mi.

Zwy cię skie go go la strze lił w pierw szej po ło -

wie ka pi tan dru ży ny asp. Piotr Ko besz ko z

KWP w Ka to wi cach.

Naj lep szym pił ka rzem tur nie ju został 

Si mo n Wer ne ra z Re pre zen ta cji Po li cji Nie -

miec kiej, a za naj lep sze go bram ka rza uzna -

no post. Ma cie ja Szkut nic kie go z KWP w

Po zna niu, któ ry nie wpu ścił żad nej pił ki do

siat ki.

Na gro dy wszyst kim uczest ni kom tur nie ju

wrę czał gen. insp. Ma rek Dzia ło szyń ski, Ko -

men dant Głów ny Po li cji.

AN DRZEJ CHY LIŃ SKI
zdj. autor
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Drużyna
Sztab szkoleniowy
1. insp. w stanie spoczynku Andrzej Kuczyński 

– Gabinet Komendanta Głównego Policji – kierownik
i I trener drużyny

2. asp. sztab.w stanie spoczynku Kazimierz Kotas
– Komenda Stołeczna Policji – II trener

3. asp. Piotr Kobeszko – grający asystent trenera, kapitan
drużyny

4. podkom. Grzegorz Sitek – Centralne Biuro Śledcze KGP – asystent
trenera ds. technicznych

5. podkom. Krzysztof Mikosza – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
– trener bramkarzy

Skład reprezentacji
1. asp. Andrzej Grudziński – Komenda Główna Policji 
2. asp. Jakub Ciesielski – Komenda Główna Policji
3. st. asp. Łukasz Matulka – Komenda Główna Policji
4. mł. asp. Mariusz Berliński – Komenda Główna Policji
5. mł. asp. Kamil Drob – Komenda Główna Policji
6. sierż. Karol Ponikiewski – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
7. asp. Mariusz Wróbel – Komenda Stołeczna Policji
8. sierż. Kamil Całek – Komenda Stołeczna Policji
9. st. sierż. Artur Jaguszewski – Komenda Stołeczna Policji

10. post. Piotr Urban – Komenda Stołeczna Policji
11. podkom. Arkadiusz Kotas – Komenda Stołeczna Policji
12. post. Łukasz Matyśkiewicz – Komenda Stołeczna Policji
13. podkom. Mateusz Kocyk – Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą

w Radomiu
14. st. post. Bartosz Dobroński – Komenda Wojewódzka Policji

w Olsztynie
15. post. Maciej Szkutnicki – Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
16. post. Piotr Dębski – Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

17. Robert Rosiński – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu 
18. st. sierż. Roman Przekaza – Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
19. sierż. sztab. Jacek Herok – Komenda Wojewódzka Policji

w Katowicach
20. asp. Edward Kowalczyk – Komenda Wojewódzka Policji

w Katowicach
21. sierż. Piotr Pacholski – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
22. asp. Robert Kuczmaszewski – Komenda Wojewódzka Policji

w Katowicach
23. sierż. sztab. Łukasz Łągiewka – Komenda Wojewódzka Policji

w Katowicach
24. sierż. sztab. Daniel Kamieński – Komenda Wojewódzka Policji

w Katowicach
25. st. sierż. Konrad Ziółkowski – Komenda Wojewódzka Policji

w Katowicach
26. st. post. Tomasz Juraszek – Komenda Wojewódzka Policji

w Katowicach
27. mł. asp. Rafał Windak – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
28. asp. sztab. Maciej Buch – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
29. mł. asp. Tomasz Przeniosło – Komenda Wojewódzka Policji

w Krakowie
30. asp. sztab. Bartosz Żurawski – Komenda Wojewódzka Policji

w Gdańsku
31. sierż. Marcin Krysiński – Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 
32. sierż. sztab. Marek Pawlak – Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 
33. st. sierż. Karol Sitek – Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
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Tra sy 43. Ogól no pol skie go Raj du Gór skie go „Szla ka mi obroń ców

gra nic” Be skid Są dec ki 2014 wio dły pa smem Ja wo rzy ny Kry nic kiej.

Po nad 300 osób przy je cha ło 22 czerw ca br. do Mu szy ny Złoc kie go,

aby wal czyć o pierw sze miej sce i zdo być Sta tu et kę Po gra nicz ni ka

– na gro dę prze chod nią dla zwy cięz ców. W ry wa li za cji wzię ły udział

23 dru ży ny re pre zen tu ją ce Straż Gra nicz ną, Po li cję, Woj sko Pol skie,

klu by i ko ła tu ry stycz ne i in ne or ga ni za cje. 

Lau ry zwy cię stwa w raj dzie trwa ją cym do 28 czerw ca przy pa dły

dru ży nom: I miej sce ex aequo – Ko ło PTTK nr 8 przy KSP – Klub

Gór ski Or ły II i „Fre ga ta” z Mor skie go Od dzia łu SG, II miej sce – De -

-Pta ki z CBŚ KGP Gdańsk, III – miej sce „Gry fi ci I” z Mor skie go 

Od dzia łu SG Ko ła nr 39 PSG w Szcze ci nie. 

W trak cie raj du przy zna no łącz nie 59 Gór skich Od znak Tu ry stycz -

nych PTTK (31 po pu lar nych, 17 brą zo wych, 8 srebr nych i 3 zło te).

AGNIESZ KA KUR MA NOW SKA 
zdj. au tor 

Mi strzo wie kick bo xin gu 
Pod ko niec czerw ca od by ły się w Rze szo wie II Mi strzo stwa Pol ski

Służb Mun du ro wych w Kick Bo xin gu. Za wod ni cy, wśród któ rych by li

tak że po li cjan ci, ry wa li zo wa li w dwóch for mu łach: po int fi gh ting

(PF) i kick -li ght (KL). Naj lep szą za wod nicz ką mi strzostw po pod -

su mo wa niu dwóch for muł zo sta ła Mar ta Wa li czek (KWP w Ka to wi -

cach), a naj lep szym za wod ni kiem Ma te usz Hi ki ze Służ by

Wię zien nej z No wej So li. 

Po li cjan ci, któ rzy za ję li pierw sze miej sca, to: Al bin Pu dlic ki (KMP

w Lesz nie), któ ry trium fo wał wśród we te ra nów w ka te go rii KL

+ 94 kg i PF +94 kg, Szy mon Ba jor (KWP w Rze szo wie) KL +94 kg,

Pau li na Bieć (KMP we Wro cła wiu) KL +70 kg i PF +70 kg, Mar ta

Wa li czek (KWP w Ka to wi cach) KL -60 kg i PF -60 kg, Da niel Grzyb

(KSP) PF -74 kg.

P. Ost. 

Siat ków ka pla żo wa w Tur ku 
36 dru żyn z Pol ski i za gra ni cy wzię ło udział w Mię dzy na ro do -

wych Mi strzo stwach Po li cji w Siat ków ce Pla żo wej „Tu rek 2014”.

W za wo dach, któ re od by wa ły się od 26 do 29 czerw ca br., w ka te -

go rii ko biet trium fo wa ły za wod nicz ki z KWP we Wro cła wiu i 3.

Skrzy dła Lot nic twa Trans por to we go w Po wi dzu. W ka te go rii

męż czyzn pierw sze miej sce za ję ła dru ży na KG PSP.

P.O. 

Brąz w mi strzo stwach świa ta 
Pod insp. Hen ryk Ton de rys z Wy dzia łu Pre wen cji KWP we Wro cła -

wiu zdo był brą zo wy me dal w kon ku ren cji ka ta dru ży no we na ro ze gra -

nych w Po zna niu Mi strzo stwach Świa ta Ka ra te Sho to kan.

P. Ost. 

Trze ci w Pol sce 
Post. Wi to sław Krzak z KP w Ko sa ko wie zdo był brą zo wy me dal na

Mi strzo stwach Pol ski w Strze lec twie Spor to wym, ro zgrywa nych od

3 do 6 lip ca br. we Wro cła wiu. Po li cjant ry wa li zo wał w kon ku ren cji

„pi sto let do wol ny”, któ ra jest dys cy pli ną olim pĳ ską – strze la się

z bro ni o ka li brze 5,56 mm do tar czy od da lo nej o 50 m.

P.O. 
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Ku czci gen. Mar ka Pa pa ły 
5 lip ca br. na ma low ni czej tra sie w oko li cach Pruch ni ka zor ga ni zo -

wa no Zlot Ro we ro wy im. gen. Mar ka Pa pa ły. Im pre za od by ła się w ra -

mach ma ra to nów ro we ro wych „Cy klo kar pa ty”. Za wod ni cy mo gli

ry wa li zo wać na trzech pod sta wo wych tra sach: Hob by o dłu go ści

20 km, Me ga 40 km i Gi ga 69 km. Spe cjal ne dy stan se przy go to wa -

ne by ły dla naj młod szych ro we rzy stów. Ogó łem na star cie im pre zy

sta nę ło 350 za wod ni ków. W ka te go rii „Po li cja OPEN” trium fo wa li:

na tra sie Hob by – Ja nusz Za le śny, na dy stan sie Me ga – Krzysz tof Po -

lak, w rywalizacji Giga – Sła wo mir Skó ra. 

Na zlo cie obec ni by li przed sta wi cie le pod kar pac kiej po li cji oraz

ro dzi na zmar łe go tra gicz nie nad insp. Mar ka Pa pa ły.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. Mar cin Grąz 

Pierw szy w Au strii 
Sierż. sztab. Ma riusz Ru dziń ski z KWP w Byd gosz czy zwy cię żył

w Otwar tych Mię dzy na ro do wych Mi strzo stwach Au strii Shin ky oku -

shin w ka te go rii se nio rów +35 lat OPEN. Po li cyj ny ka ra te ka na co

dzień pra cu je w wy dzia le kry mi nal nym byd go skiej ko men dy.

P.O. 

Szla ka mi obroń ców gra nic
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Mistrzostwa policyjnych
ratowników 

W Słup sku i Gdań sku od by ły się II Ogól no pol skie Za wo dy Ra tow -

ni ków Po li cyj nych z Kwa li fi ko wa nej Pierw szej Po mo cy. Pierw sze

miej sce za ję ła re pre zen ta cja KWP w Gdań sku w skła dzie: Mi chał

Mać ko wiak i Jan Te le żyń ski, dru gie dru ży na KWP w Kra ko wie (Prze -

my sław Pa naś i Pa weł Za le ski), a trze cie ra tow ni cy z KWP w Ka to -

wi cach (Da ria Szew czyk i An na Kar kosz ka).

P. Ost. 

Ko lar stwo prze ła jo we 
25 czerw ca br. od by ły się prze ło żo ne z ma ja Ogól no pol skie Za -

wo dy Po li cji w Ko lar stwie Prze ła jo wym Ła zy 2014. Tra sy wy ty -

czo no na te re nie ka mie nio ło mu Nie go wo ni ce. 

Na pięt na sto ki lo me tro wej tra sie pierw sze miej sce zdo był Adam

Dziuk z KPP w Mysz ko wie, któ ry wy prze dził Paw ła Szy mań skie -

go z KPP w Bu sku–Zdro ju i To ma sza Stęp nia z KPP w Wo dzi sła -

wiu Ślą skim.

P. Ost. 

Bi twa Na ro dów 
W po ło wie czerw ca w Tro gir

w Chor wa cji od by ła się Bi twa Na ro -

dów, czy li mi strzo stwa świa ta w peł -

no kon tak to wych wal kach ry cer skich

(nie my lić z po ka za mi! – przyp. au -

tor). Wśród czter dzie sto oso bo wej pol -

skiej re pre zen ta cji zna la zło się 4

po li cjan tów: Łu kasz Pła za, ka pi tan

po lo wy dru ży ny 21 (jed no cze śnie

ście ra się po 21 ry ce rzy z dwóch re -

pre zen ta cji), Piotr Pi tu ra, za wod nik dru ży ny 21, Sła wo mir Smo lar -

czyk, ka pi tan piąt ki bo hur to wej „Pol ska 3” i Sła wo mir Zy se ras,

za wod nik piąt ki bo hur to wej „Pol ska 1”. 

Piąt ka „Pol ska 1” za ję ła 6. miej sce na 44 dru ży ny, a „Pol ska 3”

miej sce 7. Dru ży na 21 upla so wa ła się na 4. miej scu. O spo rcie ry cer -

skim i po li cjan tach – ry cer zach na pi sze my w jed nym z naj bliż szych

nu me rów „Po li cji 997”. 

P. Ost. 
zdj. z ar chi wum S. Smo lar czy ka 

Wpław przez Kie krz 
Już po raz dwu na sty na Je zio rze Kier skim ko ło Po zna nia od by ły się

Mię dzy na ro do we Mi strzo stwa Po li cji w Pły wa niu Dłu go dy stan so wym.

12 lip ca br. 31 po li cyj nych pły wa ków ry wa li zo wa ło na trzy ki lo me tro -

wej tra sie. Po li cyj ny bieg od był się w ra mach 47. Mię dzy na ro do we go

Ma ra to nu Pły wac kie go „Wpław przez Kie krz”. 

Pierw szy na me tę ma ra to nu przy pły nął Da niel Osik, by ły już po li -

cjant KWP w Po zna niu, któ ry zwy cię żył rów nież w ka te go rii eme ry tów

po li cyj nych. Wśród czyn nych funk cjo na riu szy naj lep sza oka za ła się

Agniesz ka Bur de lak z KPP w Oła wie, któ ra zo sta ła rów nież naj szyb szą

ko bie tą na tra sie ma ra to nu. W ka te go rii męż czyzn do 35. ro ku ży cia

trium fo wał Łu kasz Przy był z KPP w Sza mo tu łach, z któ rym na za wo -

dy przy je chał ca ły re wir dziel ni co wych, dziel nie do pin gu jąc swo je go

za wod ni ka. Dziel ni co wi ubra ni w jed no li te ko szul ki z na pi sem „Pa me -

la Go Go” (Pa me la to ksyw ka sza mo tul skie go pły wa ka) stwo rzy li barw -

ną gru pę ki bi ców. 

Zwy cięz cą ka te go rii męż czyzn do 45 lat zo stał Mar cin Kie pas z KWP

w Kiel cach. Naj lep szym pły wa kiem po wy żej 45 lat oka zał się Ry szard

Sa me lak z KWP w Po zna niu. Pu char dla naj lep sze go pra cow ni ka Po li cji

otrzy mał Zbi gniew Saj kie wicz z CBŚ KGP.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 

Spor to we za po wie dzi 
W sierp niu pla no wa na jest jed na im pre za z har mo no gra mu cen -

tral ne go: 

– Mi strzo stwa Pol ski Po li cji w Bie gu na 10 km, or ga ni zo wa ne

przez KPP w Gó rze.
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miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji

KRZYŻÓWKA NR 8Ob ja śnie nia ha seł zo sta ły po da ne w po rząd ku al fa be -
tycz nym – są pierw szy mi i ko lej ny mi li te ra mi od ga dy -
wa nych wy ra zów, któ re na le ży wpi sać we wła ści we
miej sca. Cy fry w na wia sach okre śla ją licz bę li ter w wy -
ra zie. W dia gra mie ujaw nio no wszyst kie li te ry D. 
• ro pu cha ol brzy mia (3) • ok. 4047 mkw. po wierzch -
ni (3) • wśród ple mion Afry ki Zach. (4) • sta ły za -
miesz ka nia (5) • tka ni na weł nia na na ko stiu my,
gar ni tu ry (5) • An glia po etyc ko (6) • peł na le ków (6)
• chu s tecz ka na szy ję (7) • Mi ko ła ja – si wa i dłu ga
(5) • tru ją cy gaz z pie ca (4) • trep, ła peć (6) • ro sły
i wy so ki, nie zbyt mi ły (4) •... Bar ry mo re, ak tor ka
ame ry kań ska, ja ko dziec ko gra ła w „ET” (4) • wió ry
le cą, gdy je rą bią (4) • po ko nał Go lia ta (5) • bu dzą
się, gdy ro zum śpi (6) • kar ta z wi ze run kiem bła zna
(6) • ro dzaj ob ra zu, da je wra że nie głę bi (7) • tej na -
zwy rze ka i uzdro wi sko w Niem czech (3) • ko niec fil -
mu, czy li The... (3) • czę sto w pa rze z wy cho wa niem
(8) • gdy au striac kie – to bzdu ry (7) • wiel bio ny przez
tłu my (4) • z Del hi (5) • ludz ka – to czło wiek (6) • na
śmie ci (4) • ofi cer ska, na ro do wa w pił ce noż nej (5)
• łódź pła sko den na (5) • zwa na pu sty nią ko tli na,
głów nie w Bot swa nie (Afry ka) (8) • pną cze z dżun gli
(5) • ma te riał na płaszcz (5) • ora tor (5) • ucze ni mę -
żo wie (6) • le wy do pływ Wi sły (4) • do mło do ści
wiesz cza Ada ma (3) • w po bli żu, czy li... (4) • nie gdyś
(4) • deszcz lub śnieg (4) • woj sko ta tar skie (4) • ko -
lor po ma rań czo wy (5) • skrzy nia (4) • jasz czur ka
bez no ga, chro nio na (7) • me czu – wal ko we rem,
wnio sku – pod gło so wa nie (8) • Od ra lub War ta (5)
• ta ta, ma ma i dzie ci (7) • au to po li cyj ne (8) • po le -
ce nie dla psa (4) • du ża cię ża rów ka (3) • ssak z trą -
bą, ale nie słoń (5) • de fekt, uster ka (4) • to H
w wo dzie (5) • na koń cu ma krop kę (6) • przej ście
na stro nę wro ga (6) • skła da ne w śledz twie (8)
Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać hasło,
które tworzą litery w kratkach oznaczonych w pra-
wym dolnym rogu cyframi od 1 do 23:

(...........)  (......)  (...........)  (............................................)  (..........)  (...........................)
1   2   3    4   5     6   7   8    9   10  11   12  13  14  15  16    17   18    19  20  21  22  23
BO ŻE NA CHMIE LEW SKA
Roz wią za nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kart kach pocz to wych (nie de cy du je
data stem pla pocz to we go) pod ad re sem re dak cji lub e -ma ilem (ga ze ta.li sty@po li -
cja.gov.pl) do 19 sierpnia 2014 r. W e -ma ilu pro si my o po da nie imie nia i na zwi ska oraz

ad re su za miesz ka nia. Wśród Czy tel ni ków, któ rzy na de ślą pra wi dło we roz wią za nia, roz -
lo su je my na gro dy: książ ki Wy daw nic twa Znak.
Na de sła nie przez Czy tel ni ka roz wią za nia ozna cza, że wy ra ża on zgo dę na pu bli ka cję
swo je go imie nia i na zwi ska oraz miej sca za miesz ka nia w ra zie wy gra nej. Peł ny re -
gu la min do wglą du w re dak cji.
Roz wią za nie krzy żów ki nr 7: „Zawsze na posterunku”. 
Na gro dę, książ ki Wy daw nictwa W.A.B., wy lo so wa li: Mar cin Jó ze fo wicz z Ko sza li na,
Ta de usz Ga daw ski z Tar no brze ga, Mak sy mi lian Sta chu ra z Wo dzi sła wia Ślą skie go.

Reklama: Klaudiusz Kryczka (22 60-115-13)
klaudiusz.kryczka@policja.gov.pl

Dział foto: Andrzej Mitura
andrzej.mitura@policja.gov.pl (22 60-115-96)

Studio graficzne:
Krzysztof Zaczkiewicz, Krystyna Zaczkiewicz

(22 60-135-46)
Korekta: Elżbieta Mirowska (22 60-121-87)

Kolportaż: Krzysztof Chrzanowski (22 60-160-86)
Druk i oprawa: „Zapolex” Sp. z o.o.

Nakład: 30 000 egz.
Numer zamknięto: 31.07.2014 r.

Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 
za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia re dak cyj ne go
tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo nie od płat ne go 
pu bli ko wa nia li stów. Re dak cja za strze ga so bie rów nież moż -
li wość nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko wa nych ma-
 te ria łów na wła snej stro nie in ter ne to wej. Za treść za miesz -
czo nych re klam, ogło szeń, li stów i ma te ria łów spon so ro wa -
nych re dak cja nie od po wia da.

Zamówienia na prenumeratę:
Re dak cja Cza so pi sma „Po li cja 997”

ul. Do ma niew ska 36/38, 02-514 War sza wa 12
tel. 22 60-160-86, 22 60-161-26, faks 22 60-168-67

e -ma il: krzysztof.chrza now ski@po li cja.gov.pl
Ce na pre nu me ra ty rocz nej mie sięcz ni ka 

„Po li cja 997” – 36 zł
Płat ni ków VAT pro si my o po da nie nu me ru NIP. 

Za mó wie nie zo sta nie zre ali zo wa ne po opła ce niu wy sła nej
do Za ma wia ją ce go fak tu ry lub po do ko na niu przez 

Za ma wia ją ce go wpła ty na kon to:
Ko men da Głów na Po li cji 

ul. Pu ław ska 148/150, 02-624 War sza wa
NBP O/O War sza wa 

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000
W ty tu le wpła ty pro si my wpi sać: 

„Pre nu me ra ta Po li cji 997”.
Wpła ty nie po prze dzo ne za mó wie niem bę dą zwra ca ne 

bez re ali za cji.

Rada Programowa Czasopisma „Policja 997”
Nadinsp. Krzysztof Gajewski – pierwszy Zastępca

Komendanta Głównego Policji, reprezentujący pion
prewencji Policji

Nadinsp. Wojciech Olbryś – Zastępca Komendanta
Głównego Policji, reprezentujący pion logistyki

Policji
Nadinsp. Mirosław Schossler – Zastępca

Komendanta Głównego Policji, reprezentujący pion
kryminalny Policji

Insp. Kornela Oblińska – Zastępca Dyrektora
Gabinetu Komendanta Głównego Policji

Insp. dr Tomasz Szankin  – Zastępca Dyrektora
Gabinetu Komendanta Głównego Policji
Insp. dr Mariusz Sokołowski – Rzecznik

Komendanta Głównego Policji
Insp. Grzegorz Jach – Pełnomocnik Komendanta
Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa

publicznego i współpracy z organizacjami
pozarządowymi.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.
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w Sieradzu
Trudne i odpowiedzialne zadanie zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom województwa łódzkiego
wykonujecie w sposób zasługujący na wyróżnienie
i uznanie – powiedział 17 lipca br. w Sieradzu
gen. insp. dr Marek Działoszyński, Komendant Główny
Policji, podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji.

U ro czy sto ści roz po czę ły się od mszy świę tej. Po niej uro czy ście

nada no sztan da r Ko men dzie Po wia to wej Po li cji w Sie ra dzu. – To

wiel kie wy da rze nie nie tyl ko w ży ciu jed nost ki, ale tak że w ży ciu

każ de go po li cjan ta. Sztan dar zo bo wią zu je bo wiem do prze strze ga nia ety -

ki za wo do wej, ho no ru i god no ści po li cjan ta. Wy ha fto wa ne na pła cie

sztan da ru sło wa: „Oj czy zna i pra wo” niech sta ną się dla was mot tem ży -

cio wym – mó wił szef Po li cji. 

– Je ste śmy dum ni, bo zo sta li śmy do war to ścio wa ni za pra cę na rzecz

spo łecz no ści lo kal nej – po wie dział insp. Krzysz tof Wo skow ski, ko men -

dant po wia to wy Po li cji w Sie ra dzu. Pod kre ślił, że chce, aby miesz kań cy

zie mi sie radz kiej czu li się jesz cze bez piecz niej. 

Pod czas uro czy sto ści po li cjan ci z gar ni zo nu łódz -

kie go otrzy ma li awan se na wyż sze stop nie po li cyj -

ne, a tak że od zna cze nia re sor to we i pań stwo we.

Póź niej od by ły się de fi la da i po kaz musz try pa rad -

nej. Otwar to wy sta wę ar ty stycz ną „Blue Art Vi sion”.

Po niej roz po czął się pik nik dla miesz kań ców Sie ra -

dza, na któ rym za pre zen to wa no m.in. po li cyj ne sa -

mo cho dy, ko nie, umun du ro wa nie oraz sprzęt

pi ro tech ni ków z AT. W cza sie im pre zy roz strzy gnię -

to tak że ple bi scyt „Dzien ni ka Łódz kie go” na Po li -

cjan ta Ro ku 2014. Zwy cięz cą w gar ni zo nie łódz kim

zo stał aspi rant sztabowy Wło dzi mierz Ty ral ski

z KPP w Brze zi nach. Na za koń cze nie pik ni ku wy -

stą pi ła or kie stra po li cyj na.

ARTUR KOWALCZYK
zdj. autor

w Płocku
Podczas obchodów Święta Policji na Mazowszu
otwarto nową siedzibę Komendy Miejskiej Policji
w Płocku. Powstała ona w ramach Programu
standaryzacji komend i komisariatów Policji. 

Bu do wę no wej sie dzi by KMP w Płoc ku roz po czę to w 2011

ro ku, a za koń czo no w ma ju 2014. Bu dy nek skła da się

z dwóch obiek tów: biu ro wo -ad mi ni stra cyj ne go i szkol no -

-go spo dar cze go. Po li cjan ci bę dą mieli do dys po zy cji tak że no wo -

cze sną strzel ni cę, sa lę ćwi czeń, si łow nię i sau nę. Na miej scu są

sta cja pa liw i sta cja kon tro li po jaz dów. War tość in we sty cji to bli -

sko 52 mln zł. Po nad 20 mln zł po cho dzi ło z Pro gra mu stan da ry -
za cji ko mend i ko mi sa ria tów Po li cji. Urząd Mia sta w Płoc ku

do fi nan so wał in we sty cję kwo tą po nad 10 mln zł. 

No wa płoc ka ko men da za pew nia kom fort pra cy funk cjo na riu -

szom i pra cow ni kom Po li cji, ale przede wszyst kim ma od po wied -

nie wa run ki do przyj mo wa nia interesantów zgła sza ją cych się do

Po li cji. 

– Cie szę się, że dziś sto imy przed no wą ko men dą, któ ra jest

do wo dem, jak rzą do wy pro gram stan da ry za cji sie dzib jed no -

stek Po li cji jest re ali zo wa ny – po wie dział mi ni ster spraw we -

wnętrz nych Bar tło miej Sien kie wicz. – Po li cjan ci za słu gu ją na

god ne i wła ści we wa run ki swo jej pra cy. I ten obiekt jest tego

do wo dem.

Nad insp. Woj ciech Ol bryś, zastępca Komendanta Głównego

Policji, pod kre ślił do bre efek ty służ by po li cjan tów z gar ni zo nu

ma zo wiec kie go, wpły wa ją ce na po pra wę bez pie czeń stwa oraz

na bar dzo wy so ką oce nę i za ufa nie spo łe czeń stwa do Po li cji. Insp.

Ce za ry Po pław ski, ma zo wiec ki ko men dant wo je wódz ki Po li cji,

po dzię ko wał funk cjo na riu szom i pra cow ni kom Po li cji za ich co -

dzien ne za an ga żo wa nie. 

Po uro czy stym ape lu i otwar ciu no wej sie dzi by Ko men dy Miej -

skiej Po li cji w Płoc ku od był się fe styn ro dzin ny dla miesz kań ców

mia sta.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Andrzej Chyliński
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