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Policjantki, Policjanci, Pracownicy Policji!
Z okazji Âwi´ta Policji ˝yczymy Wam
wytrwa∏oÊci, si∏y ducha i satysfakcji
z tego, co robicie. O dobrych warunkach
pracy i p∏acy oraz màdrych prze∏o˝onych
nie wspominamy, bo tego ˝yczymy
Wam stale.
Redakcja miesi´cznika „Policja 997”

Oficjalne zarobki policjantów by∏y zawsze wy˝sze
od Êredniej krajowej. Ârednia policyjna
w ubieg∏ym roku wynosi∏a 2927 z∏ (brutto)
i przewy˝sza∏a krajowà o 600 z∏otych.
Tylko kto jà widzia∏?

Gdzie jest Êrednia?!
W

komisariacie w Solcu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie) policjant zarabia przeci´tnie 2107 z∏ (netto), w Komendzie Powiatowej w Miechowie (woj. ma∏opolskie) – 2105 z∏, w KPP
w Lesku (Bieszczady) – 2164 z∏, w warszawskich komisariatach oko∏o 2160–2250 (wraz z dodatkiem sto∏ecznym). Tysiàce policjantów dostajà 1600–1900 z∏
miesi´cznie do r´ki i wszelkie statystyczne dane
na ten temat tylko ich – ∏agodnie mówiàc – denerwujà. Jak wynika z badaƒ OBOP przeprowadzonych
na zlecenie NSZZP w 2004 r., 67 proc. policjantów
jako êród∏o niezadowolenia wymienia niskie p∏ace
(wyprzedza je tylko biurokracja – 72 proc.).

PIENIÑDZE – èRÓD¸O STRESU
– Od 10 lat nie zrealizowano zawartych z nami porozumieƒ p∏acowych – mówi Antoni Duda, przewodniczàcy NSZZP. – Chcemy doprowadziç do zrównania
naszych zarobków z wojskiem. Obawiamy si´, ˝e bez
akcji protestacyjnej nie mamy szans na popraw´ sytuacji materialnej policjantów. Do koƒca maja mieliÊmy
dostaç za∏o˝enia programu modernizacji systemu p∏ac
w Policji. Nie dostaliÊmy.
Ze wszystkich danych i badaƒ przeprowadzanych zarówno na Êwiecie, jak i w Polsce wynika, ˝e zawód policjanta nale˝y do najbardziej stresujàcych. Nara˝anie ˝ycia i zdrowia, du˝e wymagania i cz´sto z∏e traktowanie

przez prze∏o˝onych – to bolàczki dotyczàce wszystkich
funkcjonariuszy. W Polsce do tego nale˝y dodaç: wspomnianà ju˝ biurokracj´, s∏abe wyposa˝enie i wyszkolenie ludzi oraz nieustajàce reorganizacje Policji powodujàce brak poczucia bezpieczeƒstwa i stabilizacji.
Wydawa∏oby si´, ˝e lekarstwem na te problemy powinny byç zarobki. Tymczasem – jak twierdzi podinsp.
Ma∏gorzata Chmielewska, psycholog koordynator
z KGP – sà one kolejnym êród∏em stresu.
– Znamy kondycj´ finansowà paƒstwa, która rzutuje na bud˝et Policji – mówi pani psycholog. – Nikt
wi´c nie wymaga, ˝eby funkcjonariusze zarabiali du˝o
wi´cej ni˝ lekarze, nauczyciele czy inne grupy zawodowe. Trudno jednak zrozumieç, dlaczego policjanci,
b´dàc na co dzieƒ na wojnie, dostajà mniej od ˝o∏nierzy, którzy tylko si´ do niej przygotowujà? Ponadto
˝o∏nierzy bez przerwy si´ nie ucywilnia.

ILE I ZA CO?
– Niezwykle wa˝ne jest przeliczenie „co za co” – kontynuuje podinsp. Chmielewska. – Ile czasu poÊwi´cam pracy, jak bardzo jest ona niebezpieczna i ile
za nià dostaj´. Od policjantów wymaga si´ dyspozycyjnoÊci przez ca∏à dob´, nieodp∏atnego poÊwi´cania prywatnego czasu, który powinien byç przeznaczony dla
rodziny, nierzadko nara˝ania w∏asnego ˝ycia. Wówczas
budzà si´ oczekiwania, ˝e za takà harówk´ nale˝a∏oby
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chocia˝by przyzwoicie zarabiaç. Tymczasem policjant,
który dostaje na r´k´ 1600 z∏ miesi´cznie, nie jest
w stanie utrzymaç bliskich. I nagle uÊwiadamia sobie,
˝e atut sta∏ej pracy i regularnego otrzymywania poborów jest niewystarczajàcy, bo rodzina, dla której nie
ma czasu, za brak m´˝a i ojca w domu chcia∏aby chocia˝, by wystarczy∏o jej do pierwszego.
Pojawia si´ wi´c pytanie: co robiç, ˝eby przynieÊç
wi´cej pieni´dzy. Mo˝e uczyç si´, doskonaliç zawodowo? Ale w Policji nie ma Êcie˝ek czytelnego awansu.
Wszystko zale˝y od stosunków z prze∏o˝onym.
Dodatkowa praca? JeÊli nawet wystarcza na nià czasu, trzeba mieç zgod´ prze∏o˝onego. Poza tym nie ka˝de zaj´cie licuje z policyjnym mundurem.
Czekanie na podwy˝k´? To tylko êród∏o kolejnych
frustracji. „Góra” zapowiada podwy˝ki, policjanci zaczynajà marzyç: „Mo˝e dziecko zapiszemy na dodatkowe lekcje j´zyka obcego, mo˝e kupi mu si´ buty
na zim´”. I w koƒcu przychodzi podwy˝ka... 12,50 z∏
(Êrednia 27 z∏, jak w br.).

POLICYJNE TRAGEDIE

ciç zaleg∏e p∏atnoÊci. Znam przypadki, kiedy 10 tys. z∏
d∏ugu przeros∏o odpornoÊç policjanta. KtoÊ, kto zarabia 3–5 tys., nigdy nie zrozumie, jak z powodu takiej
kwoty mo˝na odebraç sobie ˝ycie, ale dla zarabiajàcych 1600 z∏ w bardzo stresujàcej pracy okazuje si´ to
wystarczajàcà przyczynà.

25 Z¸OTYCH ZA GWIAZDK¢
– Dla mnie jako prze∏o˝onego tych m∏odych, naprawd´ dobrze pracujàcych ludzi – mówi nadkom. Marek
Walczak, komendant komisariatu Policji na
warszawskim ˚oliborzu – najgorsze jest to, ˝e nie mog´ im przedstawiç ˝adnej realnej perspektywy awansu. Mam wspania∏ego dzielnicowego z 15-letnim sta˝em. Zarabia tyle, co pozostali, bo nie ma w tej formacji rozró˝nienia na dzielnicowych starszych i m∏odszych. ˚eby podnieÊç mu pensj´, nale˝a∏oby go awansowaç na jakieÊ wy˝sze stanowisko. Ale po pierwsze –
nie mam wolnego etatu, po drugie – spo∏eczeƒstwo
straci wówczas bardzo dobrego opiekuna.
Podstawowà sprawà, by ten stan zmieniç, jest stworzenie klarownych Êcie˝ek awansu i idàcych za tym podwy˝ek p∏ac. By ka˝dy policjant wiedzia∏, ˝e je˝eli zainwestuje w siebie, skoƒczy kurs, szko∏´, uczelni´, b´dzie
mia∏ osiàgni´cia w pracy, zyska na tym finansowo.
Kolejna sprawa to motywacyjny system p∏ac i pokazanie w d∏u˝szej perspektywie rzeczywistej mo˝liwoÊci wzrostu poborów dla wszystkich policjantów.
– Praktycznie, mimo dopiero 10-letniego sta˝u pracy,
osiàgnà∏em ju˝ swój pu∏ap zarobków – mówi dzielnicowy
z komisariatu w Warszawie. Mój prze∏o˝ony

3500 z∏

Ârednia zarobków policjantów

3000 z∏

Ârednia zarobków w gospodarce narodowej

2500 z∏

Ârednia zarobków ˝o∏nierzy WP

▲

Ka˝dy cz∏owiek potrzebuje rozrywki. Ale kiedy bilety
do kina czy muzeum dla ca∏ej rodziny to jedna dziesiàta miesi´cznej pensji, pozostaje piwo lub inny tani alkohol.
– Spora cz´Êç samobójstw policjantów – mówi Ma∏gorzata Chmielewska – ma pod∏o˝e finansowe. ˚eby
wystarczy∏o do pierwszego, zaczyna si´ po˝yczaç.
Po pewnym czasie wpada si´ w takà spiral´ zad∏u˝enia, ˝e bierze si´ kredyt z banku tylko po to, by sp∏a-
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▲

bardzo mnie chwali, da∏ mi wi´c ju˝ wszystko, co
móg∏. Dostaj´ do r´ki 2040 z∏ miesi´cznie (wraz z dodatkiem sto∏ecznym – w br. 292 z∏) i mog´ liczyç jeszcze
na 75 z∏ – jak za kilka, kilkanaÊcie lat awansuj´ z m∏odszego na starszego aspiranta (przelicznik wynosi Êrednio 25 z∏ za gwiazdk´).

lipiec 2006 r.

Trudno odmówiç racji przeciwnikom i zwolennikom
dodatku sto∏ecznego. Nigdzie nie ma takiego stresu,
jak np. w ÂródmieÊciu, gdzie spotykajà si´ wszystkie
manifestacje niezadowolonych, gdzie jest najwi´ksze
zagro˝enie terrorystyczne, gdzie dzia∏ajà przest´pcy
z ca∏ego kraju. Ale policjanci w innych du˝ych miastach w Polsce te˝ lekko nie majà.

DODATEK STO¸ECZNY
– Za ten dodatek bardzo nas nie lubià – mówià policjanci z KSP. – Wystarczy poczytaç forum internetowe
(www.ifp.pl). Ale koszty utrzymania w stolicy sà znacznie wy˝sze ni˝ gdzie indziej. Wynaj´cie byle jakiego
pokoju kosztuje 700 z∏ miesi´cznie, kawalerki ponad 1000 z∏, dro˝sze sà mieszkania i ró˝ne Êwiadczenia.
– No a jak ktoÊ doje˝d˝a? – pyta policjant z Otwocka. – Te˝ mu si´ nale˝y? Czy id´ na interwencj´
u siebie czy w stolicy, ryzyko ponosz´ takie samo.

Lekarze 3120 z∏
Piel´gniarki 1710 z∏
Nauczyciele 4326 z∏ (akademiccy)
Nauczyciele 2605 z∏ (szko∏y ponadpodstawowe)
Nauczyciele 2444 z∏ (szko∏y podstawowe i przedszkola)
Sekretarki 2157 z∏
Górnicy 3367 z∏
Rolnicy 1761 z∏
Budowlaƒcy 1951 z∏
Kierowcy 1878 z∏

Ârednie zarobki
poszczególnych
grup spo∏ecznych
(dane z paêdziernika 2004 r.)

Kolejarze 2261 z∏
Pocztowcy 1863 z∏
Marynarze 2926 z∏

NA KREDYT?
We wspomnianych badaniach OBOP zaledwie 13 proc.
policjantów przyzna∏o, ˝e ich rodzina nie musia∏a podejmowaç ˝adnych dodatkowych dzia∏aƒ, aby móc zaspokoiç swoje potrzeby materialne. Najcz´stszym sposobem
radzenia sobie z problemami finansowymi jest zaciàganie
po˝yczek (szeÊç na dziesi´ç gospodarstw domowych). Co
druga rodzina funkcjonariusza musia∏a rezygnowaç z niezb´dnych wydatków, prosiç o pomoc rodzin´ bàdê krewnych. Stosunkowo najrzadziej korzystano z pomocy socjalnej (przyznawa∏o si´ do tego 10 proc. badanych) i podejmowano dodatkowe prace zarobkowe (7 proc.).
– Pracuj´ drugi rok w Policji, jestem absolwentkà
Uniwersytetu Warszawskiego (resocjalizacja i politologia), dostaj´ do r´ki 1600 z∏. Gdyby nie to, ˝e mieszkam z rodzicami, nie starczy∏oby mi na ˝ycie. O kredycie na mieszkanie nawet nie marz´ – zwierza si´
m∏oda, bardzo chwalona przez swojego prze∏o˝onego,
policjantka.
– Podawane w prasie przez komendanta g∏ównego
dane dotyczàce pensji dla nowo przyj´tych do pracy
funkcjonariuszy sà zupe∏nie nieprawdziwe – dziwi si´
Antoni Duda. – Nie wiemy, skàd si´ one biorà.
Jakie szanse ma w du˝ym mieÊcie funkcjonariusz
wchodzàcy w ˝ycie zawodowe w wieku dwudziestu
kilku lat? Wziàç kredyt na mieszkanie? Zostanie
mu 500–700 z∏ na ˝ycie. A jest to cz∏owiek wykszta∏cony, bo tylko takich przyjmuje si´ obecnie do Policji,
poÊwi´cajàcy s∏u˝bie du˝o wi´cej czasu i zdrowia ni˝
przedstawiciele innych zawodów.
– Pracuj´ dwa lata w Policji – mówi starszy posterunkowy z wroc∏awskiej patrolówki. – W szkole dostawa∏em 1200 z∏, teraz mam 1650 z∏ do r´ki. Za wynaj´cie pokoju pod Wroc∏awiem p∏ac´ 400 z∏ miesi´cznie,
obiad w sto∏ówce to 10 z∏ (ok. 300 z∏ miesi´cznie),
dojazd do pracy 7 z∏ w obie strony (oko∏o 150 z∏ miesi´cznie) – zostaje mi 800 z∏. Jak za to wziàç kredyt
na mieszkanie i utrzymaç rodzin´?

KIM JESTEM?
– Wi´kszoÊç policyjnej kadry to m´˝czyêni w wieku 30–40 lat. To dobry czas na zrobienie bilansu: kim jestem, co mog´, co robi´ i co za to mam? – mówi podinsp.
Ma∏gorzata Chmielewska. – No i okazuje si´, ˝e mam
niewiele, nic nie mog´ na to poradziç i nie wiem, co dalej. Do tego dochodzà codzienne rozmowy w domu
o tym, na co nie wystarcza pieni´dzy, z czego zrezygnowaç. Uderza to w poczucie wartoÊci, rolà m´˝czyzny jest
przecie˝ zapewnienie rodzinie godziwej egzystencji. I w tym znaczeniu policyjne zarobki zamiast roz∏adowywaç problemy, dolewajà tylko oliwy do ognia. ■
TADEUSZ NOSZCZY¡SKI
zdj. Anna Michejda

êród∏o: GUS (kwoty brutto)
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Co do kasy – wszyscy zgodni
„Policja 997” o zarobki pyta decydentów:
Marek Bieƒkowski,
komendant g∏ówny Policji:
• czerwiec 2006
Policjanci faktycznie kiepsko zarabiajà.
Wieloletnich zaniedbaƒ w tej dziedzinie
nie sposób naprawiç, opierajàc si´ na zapisach ustawy bud˝etowej. Dlatego przygotowujemy za∏o˝enia nowego, motywacyjnego systemu p∏ac. Zamiast obietnic podj´liÊmy prace nad rozwiàzaniami systemowymi. Najpierw trzeba dokoƒczyç przebudow´ etatowà Policji. Sukcesywnie zmniejszamy do niezb´dnego minimum (3–4
proc.) liczb´ funkcjonariuszy zatrudnionych w s∏u˝bie wspomagajàcej. Wi´cej osób
musi pracowaç w „produkcji”, mniej
w „nadzorze”. Nowa siatka p∏ac powinna
równie˝ zak∏adaç wi´ksze szanse awansu
poziomego. Dobry dzielnicowy nie b´dzie

szuka∏ pracy w pionie kryminalnym ani
awansu w stopniu, aby lepiej zarabiaç.
W miar´ up∏ywu lat, z uwagi na coraz wi´ksze doÊwiadczenie i post´py w pracy, stanie
przed szansà awansu finansowego.
Sporo pieni´dzy chcemy te˝ ulokowaç
w funduszu nagrodowym. Ju˝ w tym roku
wzrós∏ on dwukrotnie w stosunku do ubieg∏ego i wynosi obecnie ponad 1000 z∏otych
na osob´.
Zdaj´ sobie spraw´, ˝e bardzo ma∏o zarabiajà policjanci, którzy patrolujà ulice, których ˝ycie i zdrowie jest codziennie nara˝one na niebezpieczeƒstwo. Zw∏aszcza ich
uposa˝enie musi wzrastaç.
Warto te˝ zastanowiç si´ nad w∏àczeniem w pensj´ zasadniczà wszystkich dodatków: „sufitówki” „urlopowego”, podró˝y, „mundurówki” itp. To w sumie kilkaset
z∏otych miesi´cznie zwi´kszajàce podstaw´ do innych naliczeƒ.

W∏adys∏aw Stasiak, wiceminister,
sekretarz stanu w MSWiA:
• styczeƒ 2006
W Policji jest wiele przedsi´wzi´ç
do zrealizowania, które wymagajà kilkuletniego, stabilnego finansowania. Chcemy
skonstruowaç ustaw´ gwarantujàcà dop∏yw
zaplanowanych pieni´dzy w czasie trwania
tych zmian.
✩
Pose∏ Marek Kuchciƒski,
przewodniczàcy Komisji Administracji
i Spraw Wewn´trznych:
• 7 grudnia 2005 r.
Oprócz przebudowy Komendy G∏ównej
Policji rzàd proponuje dofinansowanie jej
struktur powiatowych i wprowadzenie motywacyjnego systemu p∏ac. Sà to zmiany
oczekiwane i wymagajàce zwi´kszenia Êrodków finansowych w bud˝ecie Policji… ■
T.N.

Podwy˝ka ograniczona

B´dzie demonstracja?

Z

Protest policyjnych zwiàzkowców trwa ju˝
od maja. Oflagowanie nie zmieni∏o niczego
w sprawie realizacji postulatów p∏acowych i tych
dotyczàcych modernizacji Policji. W momencie,
kiedy drukujemy ten numer miesi´cznika, wa˝à
si´ losy dalszych form protestu. Zwiàzkowcy
liczà jeszcze na to, ˝e wicepremier Ludwik
Dorn spotka si´ z nimi i przedstawi program
modernizacji Policji.
JeÊli do tego nie dojdzie, na 12 lipca NSZZ Policjantów zapowiada manifestacj´ w Warszawie.
Wezmà w niej udzia∏ równie˝ zwiàzkowcy ze
Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
i wi´ziennictwa oraz pracownicy cywilni Policji.
– Na pewno pójdziemy pod Sejm, który tego
dnia b´dzie obradowa∏ – mówi Antoni Duda,
przewodniczàcy NSZZ Policjantów. – Zamierzamy wr´czyç pos∏om petycj´ z naszymi
postulatami.
Mundurowi b´dà te˝ demonstrowaç
przed siedzibà prezydenta RP. – Niech g∏owa
paƒstwa dowie si´, ˝e oprócz s∏u˝b bezpieczeƒstwa zewn´trznego, których jest zwierzchnikiem, jest w Polsce nie mniej liczna grupa tych,
którzy dbajà o bezpieczeƒstwo wewn´trzne,
a ich problemy nie sà dostrzegane – wyjaÊnia
Duda. – Z pewnoÊcià przejdziemy te˝ pod
Kancelari´ Premiera, bo tam zapadajà istotne
dla nas decyzje. ■
IF

apowiedzi podwy˝ek p∏ynàce z komendy g∏ównej, zamieszczone tak˝e na stronie
www.policja.pl, wprowadzi∏y nieco zamieszania wÊród funkcjonariuszy.
Wzrost wynagrodzenia przynios∏o Rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z 24 maja 2006 r. (Dz.U. nr 89, poz. 624).

NIE WSZYSTKIM UROÂNIE
Zgodnie z tym przepisem nie wszystkim policjantom mno˝nik kwoty bazowej,
od którego zale˝y wysokoÊç uposa˝enia zasadniczego, wzroÊnie o zapowiadane 0,02.
– Tabela za∏àczona do nowego rozporzàdzenia nie przewiduje nowych wartoÊci maksymalnych wskaêników dla grup zaszeregowania – mówi m∏. insp. Pawe∏ Reicher z Biura Finansów
KGP. – Je˝eli policjant przed wejÊciem w ˝ycie rozporzàdzenia osiàgnà∏ ju˝ górnà granic´
mno˝nika, teraz nie obejmie go regulacja. Gdy brakowa∏o mu 0,01, otrzyma tylko po∏ow´ zapowiadanej wartoÊci, tj. 0,01. Nag∏aÊniano tak˝e, ˝e wzrost mno˝nika o 0,02 da podwy˝k´
uposa˝enia zasadniczego Êrednio o ok. 30 z∏. Tymczasem, jak wykazujà obliczenia sprawdzajàce efektywnoÊç obecnej regulacji, w niektórych przypadkach mamy do czynienia ze wzrostem o 20, a nie 30 z∏. Wynika to z zasady zaokràgleƒ uposa˝enia zasadniczego.
Ponadto nie wszyscy w grupach 1–7 odczujà w portfelach zapowiadane Êrednio 24 z∏,
wynikajàce ze wzrostu dodatku s∏u˝bowego.
Takiego dodatku nie majà z mocy prawa nie tylko policjanci, którzy nie ukoƒczyli jeszcze szkolenia podstawowego, ale i niektórzy prze∏o˝eni. WÊród najni˝szych grup zaszeregowania sà tak˝e stanowiska kierownicze. Kierownik ogniwa czy kierownik rewiru dzielnicowych np. majà dodatek funkcyjny, a nie s∏u˝bowy. Obecna podwy˝ka wyraênie zaÊ odnosi si´ tylko do dodatku s∏u˝bowego.

SZTYWNI KURSANCI I KOMENDANCI
Kursanci te˝ nie mogà liczyç na podwy˝k´ mno˝nika, który jest wielkoÊcià sztywnà.
Nie ma ˝adnej rozpi´toÊci i wynosi 0,70. Jedynà pociechà dla policjantów z 1. grupy
mo˝e byç fakt, ˝e sytuacja taka dotyczy tak˝e stanowisk z grupy 17., czyli zast´pców
komendanta g∏ównego, których mno˝nik równie˝ jest sztywny i wynosi 4,00. ■
P. Ost.
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Niewinni
9 czerwca br. przed warszawskim Sàdem
Okr´gowym zakoƒczy∏ si´ proces
bezprecedensowy w historii polskiej Policji.

T

roje oficerów oskar˝onych o sprowadzenie niebezpieczeƒstwa dla ˝ycia i zdrowia policjantów
oraz o niedope∏nienie obowiàzków zwiàzanych
z akcjà zatrzymywania bandytów w Magdalence
w marcu 2003 roku zosta∏o uniewinnionych przez sàd.

ZDARZENIE
W nocy z 5 na 6 marca 2003 roku, podczas zatrzymywania na posesji w Magdalence dwóch groênych przest´pców odpowiedzialnych m.in. za Êmierç policjanta
w Parolach, dosz∏o do wybuchu bomby pu∏apki. 16 policjantów z oddzia∏u antyterrorystycznego zosta∏o rannych, jeden zginà∏ na miejscu, drugi zmar∏ po kilku
dniach w szpitalu. Natychmiast pod tym zdarzeniu
Komenda G∏ówna Policji powo∏a∏a niezale˝nà komisj´
ekspertów z∏o˝onà ze specjalistów od dzia∏aƒ antyterrorystycznych. W jej sk∏ad wchodzili genera∏ S∏awomir
Petelicki i p∏k Roman Polko oraz emerytowani oficerowie Edward Misztal i Pawe∏ Kuczyƒski. Komisja orzek∏a, ˝e akcja by∏a przygotowana i prowadzona prawid∏owo, a u˝ycia przez bandytów bomby pu∏apki nie
mo˝na by∏o przewidzieç.
Kilka dni póêniej komendant g∏ówny powo∏a∏ drugà komisj´, z∏o˝onà z funkcjonariuszy KGP. Ta orzek∏a, ˝e na etapie przygotowania i prowadzenia akcji
pope∏niono liczne b∏´dy. Zacz´∏o si´ szukanie winnych. W∏àczyli si´ politycy, atmosfer´ podsyca∏y media. Spraw´ prowadzi∏a prokuratura w Ostro∏´ce,
która w sierpniu 2004 r. postawi∏a zarzuty trojgu oficerom: podinsp. Gra˝ynie Biskupskiej – by∏ej szefowej Wydzia∏u dw. z Terrorem Kryminalnym KSP,
insp. Janowi Polowi – by∏emu zast´pcy komendanta
sto∏ecznego Policji i m∏. insp. Kubie Ja∏oszyƒskiemu
– by∏emu zast´pcy dyrektora CBÂ, dowódcy antyterrorystów.
Proces sàdowy trwa∏ do po∏owy br.

OSKAR˚YCIEL: „b∏´dy i niedociàgni´cia”
W akcie oskar˝enia prokurator Andrzej O∏dakowski
przedstawi∏ akcj´ w Magdalence jako pasmo b∏´dów

i niedociàgni´ç. Jego zdaniem wystàpi∏y one zarówno
na etapie przygotowaƒ, jak i realizacji akcji. I tak: zabrak∏o dok∏adnej obserwacji posesji („policjant, który zrobi∏ szkic, widzia∏ posesj´ tylko przez kilkanaÊcie sekund, przeje˝d˝ajàc obok niej samochodem”),
nie przewidziano innego wariantu dotarcia do budynku („policjanci szli przy Êcianie i przest´pcy mogli
strzelaç do nich jak do kaczek”), ewakuacja rannych
by∏a bardzo trudna, bez os∏ony ognia, „bo kto mia∏ jà
daç, skoro wszyscy byli przy Êcianie”, nie wiadomo
by∏o, dokàd ewakuowaç rannych, bo nikt nie wiedzia∏, gdzie jest karetka pogotowia. Antyterrorystom
zabrak∏o amunicji, wysiad∏a ∏àcznoÊç, bo roz∏adowa∏y
si´ baterie. Zapanowa∏ chaos. Opanowano go dopiero, gdy przyby∏ na miejsce BTR, który pomóg∏ wycofaç rannych. Dwóch policjantów zgin´∏o, 16 dozna∏o
obra˝eƒ. Prokurator powo∏a∏ si´ na opini´ bieg∏ego
lekarza, który stwierdzi∏, ˝e by∏aby szansa uratowania
Dariusza Marciniaka, gdyby uzyska∏ natychmiastowà
pomoc.
– Komisja Petelickiego dysponowa∏a niepe∏nymi danymi, a jej zadania by∏y jednoznaczne: chroniç Policj´
– stwierdzi∏ oskar˝yciel.
Akt oskar˝enia prokurator O∏dakowski opar∏
na ustaleniach drugiego zespo∏u powo∏anego w KGP,
a zw∏aszcza trzeciego powo∏anego przez prokuratur´.
– Ich ocena jest mia˝d˝àca – oÊwiadczy∏.

OSKAR˚YCIEL: „Biskupska zas∏ania si´
mitycznà dekonspiracjà”
Wed∏ug prokuratora najwa˝niejsze b∏´dy pope∏nione
podczas przygotowania akcji przez Gra˝yn´ Biskupskà
to: nieprzes∏uchanie – w celu rozszerzenia informacji
o obiekcie – w∏aÊciciela posesji, przerwanie na kilka
godzin obserwacji budynku, brak planu awaryjnego
na wypadek, gdyby nie uda∏o si´ wejÊç do Êrodka, brak
planu ewakuacji z miejsca zagro˝enia, brak jasnej
struktury dowodzenia, niezapewnienie zabezpieczenia medycznego.
– Karetka pogotowia powinna byç na miejscu akcji
przez ca∏y czas – stwierdzi∏ prokurator – a zas∏anianie
si´ ryzykiem mitycznej dekonspiracji nie ma poparcia
w dowodach.
Zdaniem prokuratora Gra˝yna Biskupska „przez
podj´cie decyzji o sposobie i czasie zatrzymania podejrzanych, w sytuacji zasadniczych braków w infor-

POLICJA 997

lipiec 2006 r.

macji i braku planu akcji, wywar∏a negatywny wp∏yw
na dalsze dzia∏ania i ich skutek”.

OSKAR˚YCIEL: „Ja∏oszyƒski nie dowodzi∏,
ale (...) dowodzi∏”

udzia∏ we wszystkich przygotowaniach, by∏ na miejscu akcji, jemu zg∏aszano gotowoÊç bojowà. Nie sà to
zatem czynnoÊci osoby biernej. Skoro aprobowa∏, poleca∏, przekazywa∏, to znaczy, ˝e dowodzi∏” – konkludowa∏ prokurator.

OSKAR˚YCIEL: „Pol odstàpi∏ od polecenia
opracowania pisemnego planu akcji”
Jan Pol, zdaniem prokuratury, bezzasadnie odstàpi∏
od polecenia opracowania pisemnego planu akcji,
w którym by∏yby jasno okreÊlone jej warianty, plan
awaryjny, dowodzenie. Zastrzeg∏ dla siebie decyzj´
o momencie rozpocz´cia akcji, wyda∏ jà, ale potem
nie przejà∏ dowodzenia. Oskar˝yciel powo∏a∏ si´
na orzeczenie bieg∏ych wojskowych w innej sprawie, z którego – zdaniem prokuratury – wynika∏o,
˝e to Pol, najwy˝szy rangà, powinien byç dowódcà
akcji.

OSKAR˚YCIEL: „Winni”
5 czerwca br. prokurator wniós∏ o uznanie wszystkich
trojga za winnych pope∏nienia przest´pstw z art. 231
par. 1 k.k., 165 par. 1 k.k. pkt 5, par. 2

▲

Kubie Ja∏oszyƒskiemu prokurator zarzuci∏, ˝e nie
dokona∏ analizy wiadomoÊci operacyjnych, przyjà∏
je bez weryfikacji, nie przewidzia∏ u˝ycia dodatkowej amunicji i karabinów, nie wzià∏ pod uwag´ innego wariantu akcji, a przecie˝ „nie by∏o potrzeby
wchodzenia do budynku, wystarczy∏o wrzuciç granat ∏zawiàcy”, przesuwanie si´ antyterrorystów
przy samej Êcianie domu nara˝a∏o ich na ostrza∏.
Zdaniem oskar˝yciela Ja∏oszyƒski niezasadnie odstàpi∏ od u˝ycia zespo∏ów obserwacyjno-strzeleckich, nie uwzgl´dni∏ posiadanej wiedzy o determinacji bandytów, nie zapewni∏ w∏aÊciwej ∏àcznoÊci,
nie przyjà∏ w sposób zrozumia∏y dla podw∏adnych
dowodzenia akcjà.
Prokurator nie próbowa∏ rozró˝niç poj´ç dowodzenie, nadzór, koordynowanie, stwierdzajàc, ˝e nie jest
to istotne. Wed∏ug niego Kuba Ja∏oszyƒski wprawdzie nie dowodzi∏ akcjà w Magdalence, ale „bra∏
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i za˝àda∏ kary dwóch lat pozbawienia wolnoÊci z warunkowym zawieszeniem na pi´ç lat.

OBRO¡CY: „biegli o wàtpliwych
kompetencjach”
Akt oskar˝enia obroƒcy poddali totalnej krytyce.
Zarzucili prokuratorowi, ˝e sporzàdzi∏ go „na podstawie protoko∏ów zespo∏u bieg∏ych o wàtpliwych
kompetencjach” i nie popar∏ innymi dowodami. Mówili o atmosferze, jaka panowa∏a po akcji w Magdalence, o poszukiwaniu winnych za wszelkà cen´ i cytowali „Gazet´ Policyjnà”, która jako jedyna protestowa∏a
przeciwko nagonce medialno-politycznej. Potem
punkt po punkcie zbijali argumenty prokuratury.

OBRO¡CA: „Biskupska nadzorowa∏a
czynnoÊci procesowe, a nie akcj´”
Mecenas Jacek Gutkowski podkreÊla∏, ˝e w zwiàzku
z tym nie by∏a ona odpowiedzialna za stan ∏àcznoÊci
ani za dzia∏ania oddzia∏ów antyterrorystycznych.
Obali∏ tez´ prokuratury, ˝e pogotowie powinno byç
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wczeÊniej powiadomione o planowanej akcji. „Z materia∏ów operacyjnych wynika∏o, i˝ podejrzani korzystajà z us∏ug medycznych lekarzy z Piaseczna, wi´c
wczeÊniejsze powiadomienie pogotowia grozi∏o prawdziwà, a nie mitycznà dekonspiracjà” – powiedzia∏.
Zarzuci∏ prokuraturze, ˝e nie zapozna∏a si´ z materia∏ami operacyjnymi, a biegli nawet nie wiedzieli
o ich istnieniu. Jeden z nich, Pawe∏ M., tu˝ po akcji
w Magdalence wyst´powa∏ w telewizji, krytycznie wyra˝ajàc si´ o dowodzàcych nià oficerach, co powinno
go wykluczyç jako bieg∏ego z powodu braku obiektywizmu.
Przypomnia∏, ˝e inni eksperci dzia∏ania Biskupskiej
ocenili jako prawid∏owe i zarzuci∏, ˝e prokuratura wybra∏a tylko te materia∏y, które przemawia∏y na niekorzyÊç oskar˝onej.

OBRO¡CA: „Szukano materia∏ów
na Ja∏oszyƒskiego”
– Gdybym mia∏ postawiç zarzut Kubie Ja∏oszyƒskiemu, to tylko taki, ˝e by∏ zbyt zaanga˝owany w prac´

Powiedzieli po wyroku
Gra˝yna Biskupska – emerytowana podinspektor Policji:
– W trakcie trwania post´powania zweryfikowali mi si´ przyjaciele i prze∏o˝eni. Wspiera∏
mnie zwiàzek zawodowy policjantów KSP,
od którego dosta∏am pomoc prawnà i finansowà,
zawsze mog∏am liczyç na komendanta sto∏ecznego genera∏a Siewierskiego. Niestety, nie mog´ tego powiedzieç o moich prze∏o˝onych w KGP, do której po pewnym czasie
zosta∏am przeniesiona. Nie tylko nie dotrzymali s∏owa i umieÊcili mnie na znacznie ni˝szym etacie, ale ca∏y czas dawali mi
do zrozumienia, ˝e jestem tam niepotrzebna, niewygodna. Zwolni∏am si´ ze s∏u˝by, bo nie by∏o dla mnie roboty. Czy chcia∏abym
teraz wróciç do Policji? JeÊli dostan´ takà propozycj´, to z pewnoÊcià jà rozwa˝´.

Jan Pol – emerytowany inspektor Policji:
– Od poczàtku uwa˝a∏em, ˝e zostaliÊmy koz∏ami ofiarnymi wystawionymi na odstrza∏ politykom i mediom. Nakr´cono nagonk´ przeciwko
nam. Dobrze, ˝e chocia˝ policyjna prasa broni∏a
nas od poczàtku. Dzia∏ania Policji sà ciàgle oceniane w kategoriach sukcesu albo pora˝ki, bo sà
one potrzebne politykom. Dopóki tak b´dzie, Policja nigdy nie
stanie si´ apolityczna. Z chwilà, gdy postawiono nam zarzuty, komenda g∏ówna przesta∏a si´ tym interesowaç. Na rozprawach nie
by∏o jej przedstawiciela, a przecie˝ ta sprawa powinna byç dla Policji lekcjà.

Kuba Ja∏oszyƒski – emerytowany m∏. insp. Policji:
– Nie czuj´ si´ skrzywdzony przez Policj´, lecz przez ludzi, którzy nià wtedy kierowali. Nie bronili nas, zachowali si´ asekurancko, dbali tylko o w∏asne sto∏ki. Odszed∏em z Policji, bo zosta∏em
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do tego zmuszony. Pyta∏em ówczesnego zast´pc´ komendanta g∏ównego, genera∏a Pad∏o, czy
mam si´ podaç do dymisji. Us∏ysza∏em zapewnienia, ˝e absolutnie nie ma takich przes∏anek.
Trzy dni póêniej wezwa∏ mnie genera∏ Kowalczyk
i zmusi∏ do dymisji, zas∏aniajàc si´, ˝e to nie jego
decyzja, tylko wola ministra. Roz∏o˝y∏ gazety
i pokaza∏ mi, co wypisujà, jak nas atakujà. To mia∏y byç argumenty, ˝ebym si´ zwolni∏. W tej sytuacji honor oficera nie pozwoli∏ mi
postàpiç inaczej…
Czy chcia∏bym wróciç do Policji? Przez ca∏e lata by∏a to dla mnie
nie tylko praca, ale pasja, wi´c chyba tak. Ale to zale˝y nie tylko
ode mnie.

Nadinsp. Ryszard Siewierski – zast´pca
komendanta g∏ównego Policji, w 2003 r. komendant sto∏eczny:
– Ca∏y czas wierzy∏em w ich uniewinnienie.
Po wyroku sàdu czuj´ wielkà ulg´. I gorzkà satysfakcj´, bo tej sprawy w ogóle nie powinno
byç. Ale by∏a – z powodów politycznych. Powiedzia∏em to sàdowi podczas przes∏uchania. Od razu po tragedii
zacz´∏y si´ naciski, pytania, kto winien. Nikt nie podnosi∏ poziomu zagro˝enia, specyfiki tej sprawy, szczególnej konspiracji
itd. Szukano tylko winnych, od pierwszego dnia. Negatywnà rol´ w tym wzgl´dzie odegra∏a cz´Êç mediów, s∏abo dzia∏a∏y nasze
s∏u˝by prasowe. Ministerstwo udost´pni∏o dziennikarzom film
operacyjny z akcji. Ten film w ogóle nie powinien ujrzeç Êwiat∏a
dziennego jako materia∏ operacyjny, a tymczasem zosta∏ wybiórczo wyemitowany w telewizji i skomentowany przez niefachowców. Ja z tej sprawy by∏em wy∏àczony, prowadzi∏a jà komenda
g∏ówna, potem prokuratura. W tym czasie podobna sytuacja wydarzy∏a si´ w Niemczech i tam minister spraw wewn´trznych
poda∏ si´ do dymisji. Chodzi∏y s∏uchy, ˝e pojawià si´ analogicz-
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Obroƒca podwa˝y∏ kompetencje tej komisji, stwierdzajàc, ˝e w jej sk∏ad wchodzili tacy „fachowcy” od antyterroryzmu, jak specjalista bhp albo oficer, którego
wyznaczono do komisji tylko dlatego, ˝e mieszka blisko siedziby KGP.

Prokurator Andrzej O∏dakowski przedstawi∏ akcj´
w Magdalence jako pasmo b∏´dów i niedociàgni´ç.
Obroƒcy punkt po punkcie zbijali argumenty prokuratury.
Sàd uzna∏ racje obrony.
Poruszenie na sali sàdowej wywo∏a∏o stwierdzenie
obroƒcy, ˝e prokuratura wywiera∏a presj´ na policjantów AT, ˝eby uzyskaç dowody przeciwko Kubie Ja∏oszyƒskiemu, który to zarzut obroƒca popar∏ cytowanymi fragmentami zeznaƒ jednego ze Êwiadków.
Bieg∏y Pawe∏ M., by∏y podw∏adny Ja∏oszyƒskiego,
telefonowa∏ do innego by∏ego antyterrorysty z propozycjà, aby przy∏àczy∏ si´ do zespo∏u ekspertów, „bo
jest okazja przy∏o˝yç Kubie”.

▲

i tego dnia znalaz∏ si´ w Magdalence, chocia˝ nawet
nie mia∏ s∏u˝by. Gdyby zosta∏ w domu, nie siedzia∏by
dziÊ na ∏awie oskar˝onych – mówi∏ obroƒca mec. Marek Ma∏ecki.
Zarzuci∏ prokuratorowi, ˝e nie odró˝nia okreÊlenia
dowódca w znaczeniu prze∏o˝ony od dowódca, czyli
kierujàcy dzia∏aniami i podkreÊli∏, ˝e Kuba Ja∏oszyƒski
nie by∏ dowódcà ani grupy szturmowej, ani ca∏ej akcji,
lecz prze∏o˝onym, który jedynie z troski o swoich ludzi by∏ na miejscu, aby jà nadzorowaç. Przytoczy∏ s∏owa jednego ze Êwiadków – antyterrorysty, który powiedzia∏ przed sàdem: „Chc´ podzi´kowaç Kubie Ja∏oszyƒskiemu, ˝e by∏ wtedy na miejscu, bo gdyby nie to,
mog∏oby byç wi´cej ofiar”.
Wnioski drugiej komisji, która dopatrzy∏a si´ b∏´dów
w dzia∏aniach oskar˝onych, adwokat okreÊli∏ jako powierzchowne i pe∏ne sprzecznoÊci. – By∏y one spe∏nieniem oczekiwaƒ prze∏o˝onych – powiedzia∏ i zacytowa∏
s∏owa przewodniczàcego tej komisji Zdzis∏awa Bartuli:
„BezpoÊrednich nacisków nie by∏o, ale mia∏em ÊwiadomoÊç, ˝e chodzi o uratowanie ministra Janika”.
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ne ˝àdania w stosunku do mininistra Janika, ˝e mo˝e zaczàç si´
na niego nagonka.

Genera∏ S∏awomir Petelicki – 1. dowódca
GROM, przewodniczàcy pierwszej komisji:
– W ka˝dej operacji antyterrorystycznej
po fakcie mo˝na znaleêç jakieÊ b∏´dy. Zdarzy∏y
si´ nawet w najs∏ynniejszej, z której zrobiono
trzy filmy szkoleniowe. By∏a to operacja odbicia
przez antyterrorystów izraelskich uprowadzonych pasa˝erów samolotu Lufthansy. W tej akcji zginà∏ dowódca, brat przysz∏ego premiera Izraela, poniewa˝ wczeÊniej nie
sprawdzono dachu, na którym, jak si´ okaza∏o, by∏ snajper. Cz´Êç
zak∏adników uda∏o si´ uratowaç, ale kilka osób zgin´∏o. I nikt
nie sàdzi∏ dowódców. Kiedy w czasie zatrzymywania terrorystów
w Hiszpanii zgin´∏o paru policjantów, nie sadzano kierujàcych
akcjà na ∏awie oskar˝onych.
W sprawie Magdalenki szukano koz∏ów ofiarnych, zamiast t∏umaczyç opinii publicznej to wszystko, o czym tu mówimy. Dla
mnie najwi´kszym skandalem jest, ˝e minister Krzysztof Janik nie
wzià∏ tego na siebie. To polityk decyduje, ile pieni´dzy na sprz´t
dostanie Policja albo jakie przepisy obowiàzujà…
W przypadku Magdalenki nie by∏o b∏´du dowódców. B∏´dny jest
system przepisów, które uniemo˝liwiajà u˝ycie GROM w tej sytuacji. GROM wchodzi z materia∏ami wybuchowymi i szybko jest
po wszystkim, bo nie ma obowiàzku z∏apaç i zatrzymaç, tylko zlikwidowaç. Ale do tego potrzebne sà stosowne decyzje.

Krzysztof Janik – w 2003 r. minister spraw wewn´trznych
i administracji:
– Kiedy trwa∏ proces, nie zabiera∏em g∏osu w tej sprawie, poniewa˝ nie chcia∏em, aby opinia cz∏owieka, który by∏ wtedy politycznym kierownikiem resortu, mia∏a wp∏yw na rozstrzygni´cia sàdowe.

Od poczàtku uwa˝a∏em, ˝e tego procesu w ogóle
nie powinno byç. Operacja by∏a wykonana wed∏ug
zasad, które od lat obowiàzywa∏y w polskiej Policji.
W ˝adnym punkcie nie odstàpiono od tej procedury. Poza tym sytuacja by∏a nadzwyczajna. Nigdy
wczeÊniej nie mieliÊmy do czynienia z tego rodzaju determinacjà bandytów i nikt nie móg∏ si´ spodziewaç takiego przebiegu wydarzeƒ. Natomiast opinie o tej sprawie wydawali eksperci, którzy nie sà policjantami. Nie rozumiejà zasadniczej ró˝nicy mi´dzy tà formacjà a np. komandosami. Celem
policjanta jest dostarczenie ˝ywego bandyty przed wymiar sprawiedliwoÊci, a nie zabicie przest´pcy. Czo∏gi i rakiety nie sà w takim
przypadku potrzebne. A nawet sà bezprawne…
DziÊ s∏ysz´ g∏osy, ˝e chcia∏em uciec od odpowiedzialnoÊci i dlatego trzeba by∏o znaleêç winnych. To nieprawda, nigdy nie poleca∏em szukania odpowiedzialnych ani winnych. Nigdy nie naciska∏em, ˝eby kogokolwiek zwolniç ze s∏u˝by. Przeciwnie – bardzo ubolewam, ˝e tej trójki oficerów dzisiaj ju˝ w s∏u˝bie nie ma.

Genera∏ Marek Bieƒkowski, komendant
g∏ówny Policji:
– Ciesz´ si´ z takiego zakoƒczenia procesu. ˚a∏uj´, ˝e tych trojga oficerów nie ma ju˝ w Policji.
Gdyby chcieli wróciç, przyjm´ ich z otwartymi ramionami, a takie mo˝liwoÊci daje art. 155 k.p.a.
W przysz∏oÊci furtk´ dla takich przypadków dawaç b´dzie ustawa o Policji. Znajdà si´ w niej przepisy, zgodnie
z którymi policjanci, którzy pope∏nili b∏àd, dzia∏ajàc w dobrej wierze, nie b´dà zawieszani w obowiàzkach. Mimo postawionych zarzutów b´dà mogli nadal pracowaç, tyle ˝e zostanà oddelegowani
do innych komórek i pozbawieni broni. ■
Rozmowy przeprowadzi∏a EL˚BIETA SITEK
zdj. archiwum
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Magdalenka – zakoƒczenie procesu

▲

Gra˝yna Biskupska,
– Urzàd prokuratorski zniszczy∏ karier´ jedneKuba Ja∏oszyƒski,
go z najlepszych policjantów w Polsce – mówi∏
Jan Pol niewinni –
uzna∏ sàd 9 czerwca br. o Ja∏oszyƒskim jego obroƒca. – Powinienem dziÊ oskar-

˝yç urzàd prokuratorski, ale wnosz´ tylko o uniewinnienie mojego klienta – zakoƒczy∏ mecenas Ma∏ecki.
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mencie zaskoczenia szybko przegrupowali si´, prowadzili akcj´ ratowniczà i zachowali si´ bohatersko.
– Mitem jest równie˝ twierdzenie, ˝e bomb´ mo˝na by∏o wykryç – powiedzia∏ obroƒca i powo∏a∏ si´
na ocen´ pirotechnika z 16-letnim doÊwiadczeniem,
który stwierdzi∏, ˝e ta bomba by∏a nie do wykrycia.

OBRO¡CA: „mity utrwalone przez media”
Tak mec. Piotr Rych∏owski okreÊli∏ zarzuty postawione w akcie oskar˝enia. Obala∏ je po kolei: ˝e policjantom AT zabrak∏o amunicji – zabrali jej na akcj´
tyle, ile zwykle, jednostka AT nie jest do prowadzenia d∏ugiej walki; ˝e bezzasadnie odstàpiono od u˝ycia snajpera – za ma∏a odleg∏oÊç, g´sto zadrzewiony
teren; brak na miejscu karetki pogotowia – nigdzie
na Êwiecie nikt nie wyda∏by takiego rozkazu, m.in.
dlatego, ˝e karetka pogotowia ma na pok∏adzie butl´
z tlenem, której przestrzelenie mog∏oby si´ skoƒczyç
Êmiercià wielu osób; ˝e ranni czekali na karetk´ –
by∏a na czas, tylko wydostanie rannych z terenu walki i przetransportowanie do karetki czekajàcej w odwodzie trwa∏o i wreszcie zarzut, ˝e Kuba Ja∏oszyƒski
nie przejà∏ dowództwa – nie mia∏ do tego podstaw,
poniewa˝ dowódca grupy szturmowej Jacek Birek,
mimo ˝e by∏ ranny, wyraênie twierdzi∏, ˝e jest w stanie dalej dowodziç. OkreÊlenie prokuratora, ˝e
po wybuchu bomby panowa∏ chaos – zdaniem obroƒcy – krzywdzi policjantów AT, którzy po krótkim mo-

SÑD: „niewinni”
Wszystkich troje oskar˝onych sàd uniewinni∏ od postawionych im zarzutów. Ustne uzasadnienie wyroku
trwa∏o prawie dwie godziny. Przewodniczàcy sk∏adu
s´dziowskiego s´dzia Andrzej Krasnod´bski punkt
po punkcie obala∏ zarzuty i argumenty oskar˝enia,
w ca∏oÊci przychylajàc si´ do argumentacji obrony.
PodkreÊli∏, ˝e dwóch policjantów zgin´∏o, a 16 zosta∏o
rannych w wyniku dzia∏aƒ bandytów, a nie, jak chce
prokurator, b∏´dów dowódców.
Mow´ koƒcowà s´dzia zakoƒczy∏ stwierdzeniem:
„Sàd wyra˝a wspó∏czucie rodzinom zabitych i poszkodowanym, ale jednoczeÊnie wyra˝a ˝al, ˝e w szeregach Policji nie ma ju˝ Jana Pola, Kuby Ja∏oszyƒskiego i Gra˝yny Biskupskiej, o których na tej sali powiedziano, ˝e sà jednymi z najlepszych policjantów
w kraju”. ■
EL˚BIETA SITEK
zdj. Piotr Maciejczak i Pawe∏ Ostaszewski
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AntyterroryÊci czekajà na zmiany

Pomys∏ na
„Ateciacy” sà elità Policji. W 17 jednostkach jest ich
niespe∏na 800, a ma byç mniej, bo pion AT czeka
reorganizacja.

O

tym, jak powinien wyglàdaç i funkcjonowaç pion AT, dyskutuje si´ w resorcie ju˝ od kilku lat, zw∏aszcza po takich wydarzeniach, jak atak na nowojorskie WTC bàdê akcja
w Magdalence. Zarówno w MSWiA, jak i Policji powsta∏o w ostatnim czasie 5–6 koncepcji.

KOSZMARNIE KOSZTOWNA POLICJA
Jedna z ostatnich, zesz∏oroczna, przewidywa∏a pozostawienie 12
SPAP i przekszta∏cenie pozosta∏ych w „sekcje wsparcia” (nazwa robocza – red.).
˚aden z pomys∏ów nie wyszed∏ poza faz´ projektu. Autorzy kolejnych muszà zmierzyç si´ z tymi samymi problemami, co poprzednicy. G∏ównym sà nazbyt skromne finanse Policji. Podstawowe uzbrojenie, wyposa˝enie i umundurowanie „szturmana” to
koszt kilkunastu tysi´cy z∏otych, a co dopiero np. karabinów snajperskich (ok. 70 tys. z∏otych za sztuk´, zale˝nie od marki i warunków zakupu) lub sprz´tu pirotechnicznego (1,5 mln z∏ zap∏acono
za przyczepk´ piro zakupionà przez Urzàd Miasta dla sto∏ecznego
ZOA). Narzuca si´ zatem pytanie: czy stworzyç centralnà, doskonale wyekwipowanà jednostk´ przerzucanà w miejsca zagro˝eƒ, czy
próbowaç dzieliç sprz´t mi´dzy (wybrane?) pododdzia∏y terenowe?
– Uzbrojenie i wyposa˝enie antyterrorystów jest tak koszmarnie
kosztowne, ˝e nawet gdyby Policj´ by∏o na to staç, nie ma sensu podobnie wyposa˝aç wszystkich SPAP – mówi m∏. insp. Andrzej Przemyski z KGP, który, oddelegowany do MSWiA, wspó∏pracowa∏
przy tworzeniu ministerialnej koncepcji struktury pionu AT. – Patrzàc na dotychczasowe dzia∏ania niektórych pododdzia∏ów, nie ma
takiej potrzeby. Pozostaje tworzenie silnej, dobrze wyposa˝onej jednostki centralnej, która w razie koniecznoÊci by∏aby zdolna do akcji
w ka˝dym punkcie kraju. „Centrala” mia∏aby tak˝e inne zadania,
m.in.: sztabowe, szkoleniowe, koordynacyjne. Obok niej, na swoich
terenach, przy „zwyk∏ych” zagro˝eniach dzia∏a∏yby jednostki terenowe. W przypadkach nadzwyczajnych one wkracza∏yby pierwsze
i stabilizowa∏y sytuacj´ do przyjazdu oddzia∏u centralnego.
Przeciwnicy takiego rozwiàzania wskazujà, ˝e nie ma mo˝liwoÊci
szybkiego przerzucenia ludzi i sprz´tu, zw∏aszcza ci´˝kiego, gdy˝
Policja nie dysponuje odpowiednià flotà powietrznà.

AT DOJEDZIE KOLEJÑ?
– Tymczasem z analizy, jakà przeprowadziliÊmy w MSWiA, wynika,
˝e wykorzystujàc kolej, mo˝na by mieç takà jednostk´ z wszelkim
wyposa˝eniem w ka˝dym miejscu kraju najdalej w ciàgu szeÊciu godzin – odpowiada Przemyski. – Do tego czasu wst´pnà akcj´ prowadzi∏by lokalny SPAP.
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AT

Pomys∏ centralnej, ogólnopolskiej jednostki budzi jednak inne
wàtpliwoÊci.
– Przy takiej koncepcji b´dziemy dobrze przygotowani na odparcie uderzenia w jednym miejscu, jeÊli jednak dojdzie jednoczeÊnie
do ataków w kilku miastach, a takiego wariantu nie mo˝na wykluczyç, roz∏o˝y nas to na ∏opatki – mówi emerytowany oficer AT. – Powinny istnieç dwa, trzy, a gdyby Policj´ by∏o staç, mo˝e nawet cztery silne zespo∏y odpowiednio rozmieszczone w kraju. To by∏oby
lepsze ni˝ jedna, nawet najmocniejsza, jednostka centralna.

ILU ICH POTRZEBA?
Kolejny problem do rozwiàzania to kwestia, ilu elitarnych antyterrorystów tak naprawd´ potrzeba Policji? Czy w wi´kszoÊci wypadków nie wystarczyliby dobrze wyszkoleni i wyposa˝eni „policjanci
wsparcia”?
– Funkcjonariusze AT rzadziej wykonujà zadania zwiàzane z neutralizowaniem typowych ataków terrorystycznych lub zabezpieczeniem przed nimi, a cz´Êciej uczestniczà w zatrzymywaniu wyjàtkowo niebezpiecznych przest´pców bàdê wykonujà inne zadania
na rzecz jednostek – mówi m∏. insp. Dariusz Woêniak, koordynator
AT z ZOA. – Przyk∏ad Wydzia∏u Realizacyjnego KSP pokazuje, ˝e
do tego nie trzeba byç w SPAP.
Identyczne wnioski wyciàgajà policjanci z tego wydzia∏u, tyle ˝e
patrzà na to po swojemu. – Ci z ZOA od wielkiego dzwonu je˝d˝à
na takie akcje, w jakich my nadstawiamy karku ka˝dego tygodnia
– mówi jeden z nich. – Tylko ˝e oni majà dodatek dla AT, a my s∏u˝ymy jako zwykli policjanci za mniejszà kas´ i bez dodatkowych
uprawnieƒ emerytalnych.
– To niezupe∏nie prawda – mówi „pe∏noprawny” ateciak. – Po 10
latach s∏u˝by jako „szturman” dostaj´ na r´k´ 1870 z∏; ludzie pracujàcy 3–6 lat majà od 1200 do 1600 z∏. Nie ma jakiegoÊ „dodatku AT”,
jedynie normalne s∏u˝bowe. Mo˝na ewentualnie otrzymaç 150 z∏
za uprawnienia instruktora: p∏etwonurkowania, wspinaczki wysokoÊciowej i spadochroniarstwa; strzelectwa ju˝ nie. Poza tym, nawet jeÊli masz kilka certyfikatów, pieniàdze p∏acà ci tylko za jeden. Prawdà jest natomiast, ˝e lepiej nalicza nam si´ emerytury, 2 proc. za ka˝dy rok s∏u˝by. JeÊli tylko respektujà to kadry, bo niejednokrotnie policjanci musieli sàdownie dochodziç tego prawa.
Jak widaç i w tym przypadku tak naprawd´ chodzi o pieniàdze.

270 ETATÓW MNIEJ
W ZOA przygotowano dwie koncepcje zmian. W pierwszej wersji
siedem z dotychczasowych SPAP zosta∏oby przekszta∏conych
w sekcje realizacyjne na wzór WZ KSP. Ich policjanci utraciliby status antyterrorysty, a co za tym idzie – korzystniejsze uprawnienia
emerytalne. Pozosta∏oby 10 SPAP, w tym warszawski, oddany
do dyspozycji KSP. Wed∏ug wst´pnych za∏o˝eƒ ka˝dy liczy∏by 50
etatów policyjnych i trzy cywilne dla logistyków.
W miejsce ZOA powsta∏by Krajowy Oddzia∏ Antyterrorystyczny
(KOAT), sk∏adajàcy si´ z wydzia∏ów: sztabowego, szkoleniowego
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(dla wszystkich
SPAP i jednostki
centralnej) oraz logistycznego.
– Najlepszà lokalizacjà
dla KOAT by∏by jeden
z budynków w Legionowie ze wzgl´du
na dobrà baz´ treningowà,
pomocnà w szkoleniu – mówi
Woêniak. – Co jakiÊ czas
na tydzieƒ, mo˝e dwa,
∏àcznie na szeÊç tygodni w roku, przyje˝d˝a∏oby tam po pi´ciu policjantów z ka˝dego SPAP. Nie mogliby opuszczaç jednostki, trenowaliby codziennie. Komendantowi g∏ównemu dawa∏oby to do dyspozycji ka˝dego
dnia 50 antyterrorystów gotowych „na gwizdek”, a my moglibyÊmy
obserwowaç, ewentualnie wyrównywaç, poziom wyszkolenia policjantów z ró˝nych jednostek i, oczywiÊcie, przeprowadzaç çwiczenia na najdro˝szym, najbardziej specjalistycznym sprz´cie.
Po takiej reorganizacji ze stanu kadrowego Policji znik∏oby
ok. 270 etatów AT. Pozosta∏oby 400 bojowych oraz ponad 100 dla
pirotechników i logistyki.

CHARAKTER NIEZNANY
Druga koncepcja przewiduje pozostawienie dziewi´ciu SPAP o identycznej strukturze, jak w poprzedniej wersji (50 policjantów i 3 cywilów) oraz utworzenie jednostki centralnej na bazie istniejàcego ZOA,
ale rozbudowanej. Na pewno podlega∏aby ona bezpoÊrednio pierwszemu zast´pcy KGP, nie wiadomo jednak wcià˝, jaki ma byç jej charakter – czysto wykonawczy (bojowy) czy mo˝e tak˝e sztabowy?
– W pierwszym wariancie by∏aby mniej liczna, ale wówczas trzeba by zadbaç o usytuowanie gdzieÊ, mo˝e w G∏ównym Sztabie Policji, komórek: sztabowej i szkoleniowej, odpowiedzialnych np.
za planowanie operacji, nadzór nad szkoleniem w jednostkach terenowych itp. – mówi Woêniak. – W drugim, bardziej rozbudowana, sama gromadzi∏aby informacje, wspó∏pracowa∏a z odpowiednikami za granicà, przygotowywa∏a dzia∏ania w kraju, zajmowa∏a si´
szkoleniem itd.

NA ULIC¢!
– Policjanci od kilku lat sà niepewni: b´dà czy
nie w pionie antyterrorystycznym – twierdzi
koordynator AT. To w niczym nie pomaga; potrzebna jest stabilizacja i pracy, i szkoleƒ.
Zdaniem antyterrorystów niesprzyjajàcà pracy atmosfer´ wprowadzajà te˝ pomys∏y ad hoc,
pod publiczk´, jak choçby udzia∏ funkcjonariuszy AT w patrolach na sto∏ecznych ulicach. Co
prawda, wed∏ug sonda˝u przeprowadzonego
przez Wydzia∏ Analizy Ocen Spo∏ecznych BKS
KGP, 71 proc. ankietowanych warszawiaków
uwa˝a, ˝e takie rozwiàzanie podniesie poziom
bezpieczeƒstwa w mieÊcie, ale sami funkcjonariusze widzà to inaczej.
– JeÊli zapytaç kogoÊ, czy chcia∏by, ˝eby
na ulicach by∏o wi´cej policjantów, to oczywiÊcie odpowie: „tak” – mówi jeden z nich.
Poparcie dla tego pomys∏u mala∏o wraz ze
wzrostem wykszta∏cenia. Osoby po podsta-
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wówce uzna∏y go za dobry a˝ w 87 proc., tymczasem wÊród
osób z wykszta∏ceniem wy˝szym tylko 64 proc. uwa˝a∏o, ˝e przyniesie to efekty.
– To absurd – burzy si´ podoficer z wroc∏awskiego SPAP. – Czy
ktoÊ przeanalizowa∏, jakie sà wyniki takiej ich s∏u˝by? ˚adne. Dajà
ludziom wi´ksze poczucie bezpieczeƒstwa? Wr´cz
odwrotnie, wychodzi na to, ˝e w mieÊcie zrobi∏o si´ tak niebezpiecznie, ˝e zwykli policjanci nie dajà sobie rady i trzeba si´gnàç
po speców od neutralizowania terrorystów
i najgroêniejszych bandytów.
– Ch∏opcy nie rozumiejà, o co tu tak naprawd´ chodzi, a niepewna przysz∏oÊç nie
jest ich sojusznikiem – mówi nadkom. Dariusz Krupiƒski, naczelnik ZOA. – Na w∏asnym podwórku radzimy sobie dobrze. Nie mamy si´ czego wstydziç, a myÊl´, ˝e
i od nas mo˝na si´ wiele nauczyç.

STRUKTURA WE WRZEÂNIU?
Komendant g∏ówny Marek Bieƒkowski podjà∏ ju˝ decyzj´. AT b´dzie funkcjonowaç na podobnych zasadach jak obecnie CBÂ. Ma
stanowiç jednà struktur´ centralnà, podleg∏à bezpoÊrednio pierwszemu zast´pcy KGP – z dziesi´cioma oddzia∏ami zamiejscowymi
(po 50 policjantów i 3 cywilów) oraz centralà z∏o˝onà z sekcji: szkoleniowej (zarazem bojowej), sztabowej i wsparcia. Normà stanà si´
te same zasady naboru do ka˝dego z oddzia∏ów i jednolite szkolenia (w tym z GROM). Cykliczne b´dà tak˝e szkolenia z kolegami
po fachu z zagranicy, które dziÊ majà charakter nieregularny.
– B´dzie skupione w jednym miejscu dowództwo i jednolita,
dzia∏ajàca w tych samych standardach jednostka, a nie pi´ç ró˝nych
struktur, jak obecnie – podsumowuje koordynator Woêniak.
Nowa struktura ma funkcjonowaç ju˝ od wrzeÊnia br. ■
PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. Wojciech Basiƒski

W tym roku mija 30 lat od powstania pierwszej w Polsce
jednostki antyterrorystycznej – Wydzia∏u Zabezpieczenia
Komendy Sto∏ecznej Milicji Obywatelskiej. Organizacja
WZ KS MO wzorowana by∏a na fiƒskiej jednostce „Niedêwiedê”. W 1978 roku w wybranych miastach wojewódzkich utworzono Plutony Specjalne przy ZOMO. Po przemianie MO w Policj´ zosta∏y one rozbudowane i sta∏y si´
Kompaniami Antyterrorystycznymi Oddzia∏ów Prewencji
Policji. W 2000 roku wy∏àczono je ze struktur OPP i przemianowano na Samodzielne Pododdzia∏y Antyterrorystyczne Policji. DziÊ jest ich 16 plus warszawski Zarzàd
Operacji Antyterrorystycznych G∏ównego Sztabu Policji
KGP, który – poza dzia∏aniami bojowymi – odpowiada te˝
m.in. za: organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie
wykonania zadaƒ przez jednostki terenowe; wypracowanie metod post´powania SPAP w trakcie akcji; stworzenie
systemu skutecznego reagowania na zagro˝enia terrorystyczne (informacja – decyzja – skierowanie si∏ i dzia∏anie); opracowanie jednolitego wzorca szkolenia funkcjonariuszy; wspó∏prac´ mi´dzynarodowà; okreÊlenie, razem
z Biurem Logistyki KGP i Biurem Finansów KGP, norm
uzbrojenia i wyposa˝enia.
Wed∏ug za∏o˝eƒ KGP z 2003 roku we wszystkich jednostkach AT powinno s∏u˝yç 813 policjantów; w lutym br.
by∏o ich 741.
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Równi
i równiejsi
16 policjantów z jeleniogórskiej drogówki od prawie
dwóch lat jest zawieszonych. W czerwcu br. zacz´∏o
si´ zawieszanie funkcjonariuszy z prewencji.

W

KMP w Jeleniej Górze rosnà braki kadrowe, ludzie sà
przecià˝eni pracà i zestresowani. Wielu leczy nerwic´, kto
mo˝e odchodzi na emerytur´. Ka˝dego dnia w jeleniogórskiej komendzie brakuje do s∏u˝by Êrednio oko∏o 100 policjantów.
To blisko jedna trzecia stanu etatowego. Atmosfera w jednostce
jest fatalna.

POSZ¸O O MANDATY
Zacz´∏o si´ w 2000 roku, kiedy prokuratura wszcz´∏a post´powanie
o fa∏szowanie mandatów przez policjantów ruchu drogowego komendy miejskiej (o sprawie pisaliÊmy w grudniu ubieg∏ego roku).
– W ciàgu kilku lat s∏u˝by parokrotnie zdarzy∏o mi si´ na proÊb´
ukaranego poprawiç wypisanà na mandacie kwot´ na mniejszà.
Obowiàzujàce wówczas przepisy nie precyzowa∏y, jak post´powaç w przypadku wprowadzania poprawek na mandatach
– mówi sier˝. szt. Lucjan LeÊko, powo∏ujàc si´ na przepisy i wypowiedzi ekspertów, m.in. publikowane na naszych ∏amach.
– Poprawi∏em szeÊç mandatów w okresie czterech lat. Teraz traktowany jestem jak przeLosem zawieszonych
z Jeleniej Góry
interesuje si´
lokalna
prasa

st´pca i od dwóch lat zawieszony w s∏u˝bie – dodaje sier˝. szt. Wies∏aw Majewski.
– Tej sprawie za wszelkà cen´ chciano nadaç charakter afery. Mówiono o masowym fa∏szowaniu, nag∏aÊniano w mediach. Wszyscy
szukali wàtku korupcyjnego. KtoÊ chcia∏ chyba zrobiç na tym karier´, pokazaç bezkompromisowoÊç w walce z patologià – t∏umaczà
czekajàcy od dwóch lat na wyrok sàdu policjanci.

A PO DWÓCH LATACH...
Prokuratura zakoƒczy∏a czynnoÊci w roku 2002. Wàtku korupcyjnego nie znaleziono, sprawa ucich∏a. Nic si´ nie dzia∏o a˝ do lutego 2004, kiedy to prokurator wyda∏ postanowienie o przedstawieniu 24 osobom zarzutów o przest´pstwo z art. 231 k.k. i 270 k.k.
Dotyczy∏o to ca∏ego ówczesnego wydzia∏u ruchu drogowego oraz
kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Od wydania postanowienia do przedstawienia zarzutów up∏yn´∏o a˝ pó∏ roku. W Jeleniej Górze jest tajemnicà poliszynela, ˝e dzi´ki tej zw∏oce ówczesny komendant miejski Maciej K. zdà˝y∏ awansowaç na zast´pc´ komendanta wojewódzkiego w sàsiednim województwie lubuskim. Kiedy ju˝ by∏ na nowym stanowisku,
przedstawiono mu zarzut. Ówczesny komendant g∏ówny
nadinsp. Leszek Szreder zawiesi∏ go w czynnoÊciach, a po dwóch tygodniach decyzj´ o zawieszeniu uchyli∏ i przywróci∏ do s∏u˝by.
W stosunku do by∏ego zast´pcy komendanta miejskiego Romana H.
sàd umorzy∏ spraw´ z powodu
przedawnienia.

16 funkcjonariuszy jeleniogórskiej drogówki od dwóch lat
czeka na wyrok w sprawie o fa∏szowanie mandatów.
Nie wiedzà, jak d∏ugo jeszcze b´dà zawieszeni w s∏u˝bie

W sierpniu 2004 r. zacz´∏o si´ przedstawianie zarzutów i zawieszanie policjantów. Zosta∏o ich w s∏u˝bie 16. Dwaj oraz naczelnik
i zast´pca z wydzia∏u rd zdà˝yli odejÊç na emerytur´. Nowy komendant miejski m∏. insp. Zbigniew Ciosmak zawiesi∏ policjantów
na trzy miesiàce. Ciekawostkà jest, ˝e pi´ciu z nich zosta∏o zawieszonych dopiero po dwóch tygodniach od postawienia zarzutów.
– Na naszym terenie odbywa∏ si´ wtedy Tour de Pologne i doÊwiadczeni policjanci potrzebni byli do zabezpieczania imprezy
– mówià. – A gdy ju˝ zrobiliÊmy swoje, mo˝na by∏o nas zawiesiç
i przed∏u˝aç to w nieskoƒczonoÊç.
Po up∏ywie trzech miesi´cy komendant Ciosmak przed∏u˝y∏ zawieszenie policjantów do czasu zakoƒczenia post´powania. Ustawa
mówi, ˝e mo˝e to nastàpiç w szczególnie uzasadnionych przypadkach (podkr. E.S.). Jednak tej szczególnoÊci komendant nie
uzasadni∏, poza ogólnikowym stwierdzeniem o wizerunku spo∏ecznym Policji.
Jak ma si´ to do faktu, ˝e komendant g∏ówny zawiesi∏ by∏ego komendanta Macieja K. tylko na dwa tygodnie?
– Wobec prawa wszyscy jesteÊmy równi, ale niektórzy sà równiejsi – mówià policjanci.

NOWI PODEJRZANI – NOWE ZWYCZAJE

Ta interpretacja wprawi∏a w zdumienie insp. Mariusza Roga, dyrektora Biura Prawnego KGP. – W przypadku postawienia mu zarzutu policjant ma obowiàzek niezw∏ocznie powiadomiç o tym raportem swoich prze∏o˝onych. I na tej podstawie jest zawieszony
w s∏u˝bie, zgodnie z art. 39 ustawy o Policji. O takim dziwactwie
jak uwierzytelniona kserokopia postanowienia prokuratorskiego nigdy nie s∏ysza∏em – dziwi si´ dyrektor Róg.

GRA NA ZW¸OK¢?
Rzecznik prasowy wroc∏awskiej prokuratury Leszek Karpina na ∏amach „Gazety Wroc∏awskiej” oÊwiadczy∏, ˝e stawianie zarzutów policjantom prewencji dopiero si´ zacz´∏o i komendant miejski zostanie poinformowany, gdy obejmie ono wszystkich podejrzanych.
Ta szczególna procedura zastanawia nie tylko policjantów. Zdziwi∏a
te˝ przedstawicieli rzecznika praw obywatelskich. Zw∏aszcza ˝e tempo, w jakim wroc∏awska prokuratura prowadzi t´ spraw´, pozwala przypuszczaç, i˝ potrwa ona jeszcze wiele miesi´cy. Do tego wyd∏u˝y∏ si´
przep∏yw informacji: prokurator powiadamia komendanta wojewódzkiego, komendant inspektorat, inspektorat komendanta miejskiego.
– Trudno nie dopatrywaç si´ w tym gry na zw∏ok´ – mówià policjanci drogówki. – Ka˝dy dzieƒ oddala widmo kolejnych zawieszeƒ
w s∏u˝bie, które mogà si´ okazaç zabójcze dla i tak ju˝ bardzo os∏abionej kadrowo komendy.
Takà opini´ wyrazili równie˝ przedstawiciele rzecznika praw
obywatelskich, którzy badali sytuacj´ w jeleniogórskiej komendzie.
– Mi´dzy innymi porównywaliÊmy, jak post´powali w takim przypadku prze∏o˝eni w innych jednostkach, np. w CBÂ czy KGP. Wsz´dzie od razu po informacji w formie raportu policjant by∏ zawieszany
– mówi Tomasz Oklejak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Komendant Ciosmak zaprzecza takim przypuszczeniom. PodkreÊla, ˝e jest zale˝ny od powiadomienia przez prokuratur´ i nie ma
wp∏ywu na zw∏ok´.

▲

W Êledztwie prowadzonym przez prokuratur´ ujawniono 400 poprawionych mandatów. 196 z nich dotyczy∏o ruchu drogowego, pozosta∏e by∏y wystawione przez policjantów prewencji. Zarzuty
o fa∏szowanie postawiono tylko funkcjonariuszom drogówki. Dopiero dwa lata póêniej, m.in. po naszej publikacji, prokuratura zacz´∏a stawiaç zarzuty tak˝e policjantom z prewencji. Ale ca∏a procedura wyglàda∏a teraz zupe∏nie inaczej ni˝ w przypadku drogówki, choç dotyczy∏a tej samej sprawy. Podejrzani policjanci prewencji nie byli zawieszani w czynnoÊciach.
– Oburzy∏o nas nierówne traktowanie i napisaliÊmy skarg´ do komendanta g∏ównego – mówi przewodniczàcy jeleniogórskich zwiàzkowców W∏odzimierz MaÊlak. Zarzucili m∏. insp. Ciosmakowi, ˝e ∏amie ustaw´, poniewa˝ nie zawiesza w czynnoÊciach funkcjonariuszy,
którym postawiono zarzut o przest´pstwo umyÊlne.
KGP przes∏a∏a skarg´ do wroc∏awskiej KWP. W imieniu nadinsp.
Andrzeja Matejuka podinsp. Roman Biliƒski, zast´pca naczelnika
inspektoratu napisa∏ m.in. „Do dziÊ Prokuratura Okr´gowa nie nades∏a∏a uwierzytelnionych kserokopii postanowienia o przedstawieniu zarzutów (…), a jest to podstawa, (podkr. E.S.) do prowadzenia dalszych czynnoÊci s∏u˝bowych wobec policjantów”.

– Tak êle w tej jednostce jeszcze nie by∏o.
Ka˝dy przychodzi do pracy jak saper, nie wie,
kiedy wejdzie na min´. Prze∏o˝eni Êredniego
szczebla bojà si´ podejmowania decyzji,
migajà si´ od nich na ró˝ne sposoby – mówi
jeden z jeleniogórskich policjantów.
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Czekajàc na wyrok

▲

Prowadzàcy spraw´ prokurator Marek Jaƒczyƒski t∏umaczy si´ brakiem czasu i nie chce rozmawiaç.

POLICJANCI: GORZEJ NI˚ èLE
Policjanci drogówki czujà si´ skrzywdzeni. Zarzucajà swojemu komendantowi, ˝e przed∏u˝y∏ im okres zawieszenia ze zwyk∏ego asekuranctwa, nie chcàc naraziç si´ mediom i wy˝szym prze∏o˝onym,
˝e dla w∏asnych ambicji skaza∏ ich rodziny na wegetacj´.
– Za du˝o w tej sprawie osobistych ambicji prze∏o˝onego – mówi
Tomasz Oklejak z Biura RPO.
Fatalna atmosfera panuje w komendzie. Policjanci chcà rozmawiaç z dziennikarzem, ale tylko anonimowo. Bojà si´, twierdzà, ˝e
ka˝dà krytycznà uwag´ szef traktuje jak atak na siebie.
– Tak êle w tej jednostce jeszcze nie by∏o. Ka˝dy przychodzi
do pracy jak saper, nie wie, kiedy wejdzie na min´. Prze∏o˝eni Êredniego szczebla bojà si´ podejmowania decyzji, migajà si´ od nich
na ró˝ne sposoby – mówi jeden z policjantów.
Pó∏ roku temu komendant Ciosmak zapewnia∏ „Policj´ 997”, ˝e
zawieszenie 16 policjantów jest nieodczuwalne w pracy jednostki.
Jego podw∏adni sà odmiennego zdania.
– Przecie˝ to, co robili zawieszeni, ktoÊ musi wykonaç – mówià.
– Prowadzimy na przyk∏ad sprawy wypadków i kolizji, nie majàc
do tego specjalistycznego przygotowania.
Ludzie sà przecià˝eni i zestresowani.
– W dochodzeniówce jest kilkanaÊcie etatów, ale pracuje kilku
ludzi. Ka˝dy ma „na biegu” po par´naÊcie dochodzeƒ, a ci, którzy
prowadzà sprawy drogowe, majà nawet do trzydziestu – twierdzi
dochodzeniowiec.

WYNIKI KOSZTEM LUDZI
Komendant pokazuje statystyki i przekonuje, ˝e mimo wszystko wskaêniki sà dobre. Dynamika przest´pczoÊci nieco spad∏a, a wykrywalnoÊç odrobin´ wzros∏a. Policjanci odpowiadajà jednak, ˝e to si´ dzieje ich kosztem
i pytajà, jak d∏ugo ma trwaç. Narzekajà na ogromne przecià˝enie pracà,
brak zrozumienia i pomocy ze strony prze∏o˝onych.
– Komendanta nie interesujà nasze stresy ani problemy. JesteÊmy maszynkà do robienia wyników – zarzucajà.
– Obcià˝enie pracà w ca∏ej Policji jest du˝e
– odpowiada komendant Ciosmak (na zdj´ciu
obok). – A podw∏adni wsz´dzie narzekajà, ˝e
prze∏o˝eni dbajà o nich za ma∏o.
Policjanci prewencji skar˝à si´, ˝e z braku ludzi nie jest przestrzegana zasada zachowania 10godzinnej przerwy mi´dzy s∏u˝bami. – Jaka jest
wydolnoÊç w s∏u˝bie funkcjonariusza, który
ma 12–14 s∏u˝b nocnych w miesiàcu? – pytajà.
– Cz´Êç prewencji przej´∏a obowiàzki ruchu drogowego, wi´c powsta∏a
dziura. ¸ata si´ jà, kierujàc nas do s∏u˝by patrolowej – dodajà funkcjonariusze dochodzeniówki i kryminalnego.
Jednemu z policjantów wszcz´to post´powanie dyscyplinarne za….
brak wyników.
– To ewenement – zdumiewa si´ Tomasz Oklejak. – Przecie˝ od tego
sà opinie s∏u˝bowe.
Zwiàzek zawodowy wystàpi∏ do komendanta Ciosmaka z pytaniem, jak
zamierza rozwiàzaç problemy kadrowe. Odpowiedzi nie dosta∏.
W oÊrodku leczenia nerwic w pobliskich Cieplicach ka˝dego
miesiàca leczy si´ kilku policjantów z Jeleniej Góry. Rocznie kilkudziesi´ciu korzysta z porad psychologów i psychiatrów.

POLICJA 997

lipiec 2006 r.

– Wed∏ug naszej opinii w KMP w Jeleniej Górze
nie dzieje si´ dobrze – mówi dr Waldemar Rybak,
dyrektor zespo∏u ochrony praw ˝o∏nierzy
i funkcjonariuszy s∏u˝b mundurowych z Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich. – Brakuje ludzi
do pracy, jest z∏a atmosfera. WystàpiliÊmy do
komendanta g∏ównego Policji informujàc o tej
sytuacji.

cu zwiàzkowcy przedstawili te problemy komendantowi wojewódzkiemu nadinsp. Andrzejowi Matejukowi podczas konferencji sprawozdawczej Zarzàdu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów. Twierdzi∏,
˝e o z∏ej atmosferze nic nie wie. Tymczasem kilka dni wczeÊniej komendant dosta∏ od redakcji miesi´cznika „Policja 997” e-maila z pytaniami dotyczàcymi sytuacji w komendzie miejskiej w Jeleniej Górze. WczeÊniej przez tydzieƒ unika∏ telefonicznej rozmowy z dziennikarkà. Na maila odpowiedzia∏ po tygodniu.
„(…) pomimo wakatów wyst´pujàcych w KMP w Jeleniej Górze
jednostka ta z powodzeniem realizuje swoje zadania, o czym
Êwiadczà wyniki badaƒ opinii spo∏ecznej, jak równie˝ osiàgni´cia
zawodowe (tu przytoczone dane statystyczne – E.S.). Powy˝sze
dane statystyczne Êwiadczà jednoznacznie, ˝e policjanci pracujà
z pe∏nym zaanga˝owaniem, rozumiejàc, skàd wynikajà trudnoÊci
kadrowe. Dla nich przeciàgajàce si´ post´powanie prokuratorskosàdowe równie˝ jest ucià˝liwoÊcià. Podobnie jak dla zawieszonych
funkcjonariuszy i ich rodzin. Jednak nale˝y pami´taç, ˝e ta sytuacja jest naturalnà konsekwencjà z∏amania przez niektórych policjantów prawa. Wszyscy doskonale wiedzà, ˝e w takim przypadku
nie ma i nie b´dzie pob∏a˝ania. Wiedzà te˝, jakie sà procedury
prawne i dyscyplinarne. Mieszkaƒcy Jeleniej Góry muszà mieç
pewnoÊç, ˝e pracujà dla nich policjanci prawi i uczciwi. Jest to
równie˝ wa˝ne dla wszystkich funkcjonariuszy z tej jednostki i ich
rodzin”.
Komendant wojewódzki dobrze oceni∏ równie˝ prac´ komendanta
miejskiego, za atmosfer´ w jednostce obwiniajàc zawieszonych policjantów: „Zmiana Komendanta Miejskiego Policji i jego Zast´pcy
spowodowa∏a m.in. podj´cie wielu dzia∏aƒ, które majà uzdrowiç z∏à
sytuacj´ panujàcà w tej jednostce. Dzia∏ania Kierownictwa KMP
w tym zakresie realizowane sà z powodzeniem. Nie mniej jednak
wià˝à si´ te˝ z nowym podzia∏em zadaƒ, kompetencji oraz innà jakoÊcià polityki kadrowej. To z kolei u niektórych osób b´dàcych beneficjentami poprzedniego systemu zarzàdzania powoduje odczucie
niezadowolenia, które manifestujà w ró˝ny sposób”.
Dr Waldemar Rybak, dyrektor zespo∏u ochrony praw ˝o∏nierzy
i funkcjonariuszy s∏u˝b mundurowych z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich mówi:
– Wed∏ug naszej opinii w KMP w Jeleniej Górze nie dzieje si´ dobrze. Brakuje ludzi do pracy, jest z∏a atmosfera. WystàpiliÊmy do komendanta g∏ównego Policji, informujàc o tej sytuacji. WskazaliÊmy
tak˝e na niew∏aÊciwà praktyk´ zawieszania w czynnoÊciach dopiero
po powiadomieniu przez prokuratora, a tak˝e na nieprawid∏owoÊci
w przed∏u˝aniu zawieszenia bez w∏aÊciwego uzasadnienia. Wystàpimy te˝ do ministra sprawiedliwoÊci z proÊbà o zainteresowanie si´ tà
sprawà, która trwa ju˝ pi´ç lat, chocia˝ tak d∏ugotrwa∏e jej prowadzenie jest w naszym odczuciu niczym nieuzasadnione. ■

KOMENDANT: JEST DOBRZE
Wed∏ug funkcjonariuszy komenda wojewódzka zostawi∏a ich samym
sobie. Nie interesuje si´ sytuacjà i atmosferà w jednostce. W czerw-

EL˚BIETA SITEK
zdj. autor
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STRZA¸ OSTRZEGAWCZY

Jak d∏ugo
mo˝na?
Jak d∏ugo policjant mo˝e i powinien byç
zawieszony w czynnoÊciach? Jakie skutki niesie
to dla niego i dla s∏u˝by? Jak nale˝a∏oby stosowaç
przewidziane prawem Êrodki, aby nie skrzywdziç
cz∏owieka, ale te˝ nie zaszkodziç instytucji?
Teoria i praktyka – jak zawsze – bywajà od siebie
odleg∏e…

H

istorie te wydarzy∏y si´ naprawd´. Ich autorem
nie jest Franz Kafka, lecz rzeczywistoÊç polskiej
Policji.

DODATKOWA KARA
Historia pierwsza zacz´∏a si´ w 1997 roku. Na ulicach Gdyni w czasie starcia z pseudokibicami
funkcjonariusze u˝yli pa∏ek, a w ferworze walki
dosta∏y te˝ przypadkowe osoby. Prokuratura wszcz´∏a post´powanie o przekroczenie uprawnieƒ
m.in. przeciwko dwóm oficerom. Komendant wojewódzki zawiesi∏ ich w czynnoÊciach. Rok póêniej
sàd wyda∏ postanowienie o warunkowym umorzeniu. Prokurator wniós∏ apelacj´, komendant przed∏u˝y∏ policjantom zawieszenie do czasu zakoƒczenia post´powania, sàd apelacyjny stwierdzi∏ liczne
uchybienia, sprawa wróci∏a do sàdu rejonowego. I tak dalej, i tak dalej.
A˝ do lutego tego roku, kiedy to zosta∏a umorzona warunkowo z okresem próby. Oficerowie wrócili
do s∏u˝by. Byli zawieszeni osiem lat, dok∏adnie
tyle, ile wczeÊniej pracowali. Policja wyp∏aci im
zaleg∏e 50 proc. pensji. Fiskus Êciàgnie z tego
40 proc., bo przekroczà trzeci próg podatkowy. To
niejako dodatkowa kara, której nikt nie bierze
pod uwag´.

WISI DZIEWI¢å LAT

DO TRZECH MIESI¢CY
ALBO W NIESKO¡CZONOÂå
Ustawa o Policji w art. 39 mówi o trybie i okolicznoÊciach zawieszenia. Jest ono obligatoryjne
w przypadku wszcz´cia przeciwko policjantowi post´powania karnego w sprawie o przest´pstwo
umyÊlne Êcigane z oskar˝enia publicznego, a fakultatywne w przypadku przest´pstwa nieumyÊlnego
lub post´powania dyscyplinarnego. Ale ustawa
mówi te˝, ˝e okres zawieszenia jest „nie d∏u˝szy
ni˝ trzy miesiàce”, dodajàc w pkt 3., i˝ w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝na go przed∏u˝yç do czasu zakoƒczenia post´powania karnego.
Ten punkt rodzi najwi´cej kontrowersji.
– Szczególnie uzasadniony przypadek to poj´cie
niedookreÊlone – mówi insp. Mariusz Róg, dyrektor Biura Prawnego KGP. – A zatem ka˝da indywidualna sprawa podlega interpretacji organu, który
ten przepis stosuje. Jednak musi on wskazaç

▲

Historia druga równie˝ dotyczy garnizonu gdaƒskiego. M∏ody m´˝czyzna zg∏osi∏, ˝e go napadni´to

i zabrano mu broƒ, ale dwaj policjanci, którzy pe∏nili s∏u˝b´ w tym miejscu i czasie, zakwestionowali mo˝liwoÊç dokonania tego przest´pstwa. W trakcie post´powania wysz∏o na jaw, ˝e m´˝czyzna nie
posiada∏ pozwolenia na broƒ. Prokurator wszczà∏
spraw´ o nielegalne jej posiadanie, a tak˝e o powiadomienie o niepope∏nionym przest´pstwie.
Podejrzany oskar˝y∏ policjantów, ˝e ˝àdali
od niego 7 tys. dolarów za odstàpienie od czynnoÊci. Zacz´∏o si´ dochodzenie przeciwko funkcjonariuszom, prze∏o˝ony zawiesi∏ ich w czynnoÊciach.
Istotne znaczenie ma tu fakt, i˝ rzekomym poszkodowanym by∏ syn dyplomaty. Sprawa w sàdzie
ciàgnie si´ do dziÊ. A policjanci wcià˝ wiszà.
Wszystko dlatego, ˝e najpierw gorliwy prze∏o˝ony
przed∏u˝y∏ im okres zawieszenia z pierwotnych
trzech miesi´cy do czasu zakoƒczenia post´powania, a potem ˝aden z kolejnych prze∏o˝onych nie
interesowa∏ si´ ju˝ tym tematem. Niedawno jeden
z zawieszonych naby∏ prawa emerytalne i odszed∏
ze s∏u˝by. Drugi czeka, a˝ wreszcie kiedyÊ sàd rozstrzygnie spraw´. Ma za sobà 12 lat s∏u˝by, z czego
przez dziewi´ç jest zawieszony.
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przes∏anki, które powodujà, ˝e taki szczególny przypadek zaistnia∏. I nie wystarczà ogólniki w rodzaju
interes spo∏eczny, interes s∏u˝by, wizerunek Policji itp. – dodaje.
Jak jest w praktyce, widaç choçby w Jeleniej Górze.

W POLSCE I W ANGLII
W ca∏ym kraju zawieszonych jest 453 policjantów (stan na 15 kwietnia 2006 r.), w tym 100
ponad dwa lata. Do rekordzistów takich, jak opisani funkcjonariusze z Gdaƒska, dodaç
mo˝na kolejnego policjanta z tego samego garnizonu, zawieszonego od lat oÊmiu z powodu
podejrzenia o kradzie˝ podczas kontroli drogowej, czy dwóch z dolnoÊlàskiego zawieszonych od szeÊciu lat, jeden z zarzutem przyj´cia ∏apówki, drugi – umo˝liwienia
ukrycia dowodów przest´pstwa.
Najwi´ksza liczba funkcjonariuszy zawieszonych d∏u˝ej ni˝ dwa lata jest w garnizonie Êlàskim – 17 osób, sto∏ecznym i pomorskim – po 15 oraz dolnoÊlàskim
– 11.
Prze∏o˝ony mo˝e, choç nie musi, zawiesiç policjanta tak˝e za przest´pstwo
nieumyÊlne oraz z powodu trwajàcego post´powania dyscyplinarnego (art. 39
pkt 2). Tu absolutnymi rekordzistami sà jednostki podleg∏e KWP we Wroc∏awiu, gdzie z ww. powodów zawieszonych jest w czynnoÊciach s∏u˝bowych 20 policjantów (na 30 w ca∏ym kraju). Dla porównania w innych
województwach takich przypadków nie ma, albo dotyczà jednej lub
dwóch osób.
W Anglii podstawy zawieszenia policjanta sà podobne jak w Polsce.
O jego okresie decyduje prze∏o˝ony, kierujàc si´ rodzajem sprawy, interesem publicznym itp. Przez okres zawieszenia funkcjonariusz otrzymuje pe∏ne wynagrodzenie. Na prawie 31 tys. angielskich policjantów
zawieszonych w s∏u˝bie jest obecnie... 36.

DLA ÂWI¢TEGO SPOKOJU
– Sà sprawy oczywiste, gdy policjant stoi pod zarzutem np. wspó∏pracy
z przest´pcami, wi´c nie mo˝na mu wtedy pozwoliç na dalsze wykonywanie obowiàzków – mówi podinsp. Krzysztof ¸aszkiewicz, dyrektor
Biura Kadr KGP. – Ale w wielu sprawach mniejszego kalibru albo
tam, gdzie wina policjanta od poczàtku budzi wàtpliwoÊci, wydaje
si´, ˝e wystarczy zawiesiç go do trzech miesi´cy. Powtarzam „do”, bo
tak mówi ustawa, co znaczy, ˝e ten czas mo˝e byç krótszy. Prze∏o˝eni
zbyt cz´sto przed∏u˝ajà okres zawieszenia na wszelki wypadek,
z ostro˝noÊci albo zwyk∏ego asekuranctwa.
Potwierdza te spostrze˝enia podinsp. Lucyna Neƒkin z Wydzia∏u
Kadr KWP w Gdaƒsku. Mówi, ˝e prze∏o˝eni idà czasem po linii najmniejszego oporu i nie zadajà sobie trudu, aby zamiast przed∏u˝aç
zawieszenie np. przesunàç policjanta na inne stanowisko do czasu
zakoƒczenia post´powania.
Zwiàzkowcy uwa˝ajà, ˝e przepisy ustawy dajà w tym wzgl´dzie za
du˝o swobody prze∏o˝onym i sà nadu˝ywane.
– Decyzje o przed∏u˝eniu zawieszenia sà cz´sto podejmowane z obawy
przed atakiem mediów – mówi Andrzej Szary, przewodniczàcy NSZZP
z Poznania. – Komendanci bojà si´ trudnych pytaƒ w rodzaju: „Dlaczego ten
policjant nadal pracuje?”. Zamiast rozmawiaç z mediami i broniç prawa
domniemania niewinnoÊci, zawieszajà policjanta, ˝eby mieç Êwi´ty spokój.
16 policjantów z Jeleniej Góry od dwóch lat jest zawieszonych z powodu post´powania o fa∏szowanie mandatów. Stojàcych pod takim samym zarzutem 12
policjantów z Nowej Soli w woj. lubuskim komendant zawiesi∏ na dwa tygodnie,
po czym przesunà∏ do innych zadaƒ.
– Nie staç mnie na luksus pozbawienia si´ 12 ludzi. Niech pracujà do czasu,
a˝ o ich winie czy niewinnoÊci zdecyduje sàd – powiedzia∏
Komendanci bojà si´ trudnych pytaƒ w rodzaju:
„Policji 997” insp. Marek Przyby∏
i tak samo przekona∏ do swojej decyzji
„Dlaczego ten policjant nadal pracuje?”.
media. Nawiasem mówiàc przeZamiast rozmawiaç z mediami i broniç prawa domniemania lokalne
ciwko nowosolskim policjantom sàd ju˝ umoniewinnoÊci, zawieszajà policjanta, ˝eby mieç Êwi´ty
rzy∏ post´powanie. W Jeleniej Górze trwa ono
prawie szeÊç lat.
spokój.
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Raz podj´tej decyzji o przed∏u˝eniu zawieszenia W ca∏ym kraju zawieszonych jest 453 policjantów (stan na
prze∏o˝eni na ogó∏ nie chcà zmieniç. Niektórzy t∏u15 kwietnia 2006), w tym 100 ponad dwa lata. Najwi´cej
maczà, ˝e ustawa nie daje im takiej mo˝liwoÊci.
jest ich w garnizonie Êlàskim – 17, w sto∏ecznym
WàtpliwoÊci rozwiewa insp. Mariusz Róg.
– Obydwie decyzje, zarówno t´ o za- i pomorskim – po 15, a w dolnoÊlàskim – 11.
wieszeniu, jak i o przed∏u˝eniu zawieszenia, organ wydajàcy mo˝e
zgodnie z art. 39 pkt 5 uchyliç przed zakoƒczeniem post´powania, m.in. jeÊli ustanà
przes∏anki, które je uzasadnia∏y – mówi.
A zatem jeÊli nie jest ju˝ np. zagro˝ony interes s∏u˝by czy wizerunek Policji. Ale
– co podkreÊla dyrektor Róg – ocena nale˝y do prze∏o˝onego.
Jest jeszcze trzeci rodzaj zawieszenia, niezale˝ny od prze∏o˝onego policjanta, okreÊlony w art. 276 kodeksu post´powania karnego, o którym decyduje
prokurator. Takich przypadków w skali ca∏ej Policji jest 97. WÊród nich sà
m.in. czterej policjanci z Poznania, oskar˝eni o spowodowanie Êmierci ¸ukasza T. i kalectwa Dawida L. w kwietniu 2004 roku podczas strzelaniny
przy ul. Ba∏tyckiej. Po wszcz´ciu w tej sprawie post´powania funkcjonariusze zostali decyzjà prze∏o˝onych przeniesieni na inne stanowiska.
Po roku prokurator postawi∏ im zarzuty i zawiesi∏ w czynnoÊciach.
Zwiàzek zawodowy policjantów wystàpi∏ do sàdu z por´czeniem i sàd
uchyli∏ ten Êrodek. Funkcjonariusze wrócili do pracy, ku zadowoleniu
prze∏o˝onych, bo to doÊwiadczeni i dobrzy policjanci. Jednak nie nacieszyli si´ d∏ugo. Prasa alarmowa∏a, ˝e nadal pracujà, choç sà winni
Êmierci, i pod tà presjà sàd zawiesi∏ ich ponownie.

DWIE STRONY MEDALU
– Moja rodzina ˝yje na skraju n´dzy, a ja ju˝ nie mam skàd po˝yczaç – skar˝y∏ si´ zawieszony od ponad dwóch lat policjant z Jeleniej Góry.
– Gdyby nie pomoc zwiàzku zawodowego, nie staç by∏oby mnie
na adwokata – mówi zawieszony w sprawie poznaƒskiej strzelaniny asp. Zió∏kowski.
Dostajà 50 proc. pensji, to jest oko∏o 800 z∏otych miesi´cznie.
JeÊli zostanà uniewinnieni, pracodawca wyp∏aci im zaleg∏e nale˝noÊci, ale na razie nie majà z czego ˝yç.
– Jednak nie mo˝na zapominaç, ˝e sà te˝ przypadki
zawieszenia policjanta z powodu zarzutów o wspó∏prac´ z przest´pcami, korupcj´ czy innà form´ sprzeniewierzenia si´
s∏u˝bie. Gdy sàd ich ska˝e, sà zwalniani ze s∏u˝by. W czasie
trwania zawieszenia Policja p∏aci∏a im pieniàdze, a koledzy
musieli za nich pracowaç, bo blokowali etat – mówi dyrektor ¸aszkiewicz.
Na drugim biegunie sà sprawy przeciwko policjantom, którzy pope∏nili b∏àd w sztuce albo zostali pomówieni. Cz´sto, nie wytrzymujàc presji i d∏ugiego okresu zawieszenia, zwalniajà si´ i Policja bezpowrotnie traci dobrych fachowców.
Ta z∏o˝onoÊç sytuacji uÊwiadomi∏a kierownictwu Policji niedoskona∏oÊç ustawy i sta∏a si´ impulsem do przygotowania projektu zmian.
– Proponujemy, aby po 12 miesiàcach zawieszenia policjant by∏ zwalniany, je˝eli nie usta∏y przyczyny b´dàce podstawà zawieszenia. Ale jako
swoisty „zawór bezpieczeƒstwa” chcemy tu dodaç przepis, ˝e jeÊli policjant
zostanie uniewinniony albo post´powanie przeciwko niemu umorzone, mo˝na go przywróciç do s∏u˝by. Dostanie wszystkie nale˝ne Êwiadczenia, a okres,
kiedy pozostawa∏ poza s∏u˝bà, nie b´dzie traktowany jak przerwa – mówi insp. Mariusz Róg.
Zanim jednak projektowane zmiany stanà si´ obowiàzujàcym prawem, up∏ynie troch´ czasu. Warto wi´c, by Komenda G∏ówna Policji w ramach nadzoru przyjrza∏a si´ problematyce zawieszeƒ, aby prze∏o˝eni stosujàcy ten Êrodek nie kierowali si´ asekuranctwem
czy prywatnymi ambicjami, ale prawdziwym interesem s∏u˝by. ■
EL˚BIETA SITEK
zdj. Wojciech Basiƒski
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Trzy godziny
które zmieni∏y
ich ˝ycie
W lipcu minà∏by mu trzynasty rok s∏u˝by
w Policji. Trzy nocne godziny z 6 na 7
czerwca br. wywróci∏y jego Êwiat
do góry nogami.

P

rzepracowanie, k∏opoty rodzinne, finansowe – co
sprawi∏o, ˝e opanowany gliniarz, negocjator,
chwyci∏ za broƒ?

AKCJA W CENTRUM
– By∏ Êrodek nocy, gdy zostaliÊmy powiadomieni przez
dy˝urnego, ˝e trzeba jechaç do osoby, która grozi samobójstwem – wspomina Roman, przeszkolony w zakresie policyjnych negocjacji. – WiedzieliÊmy, ˝e ma broƒ,
zamknà∏ si´ w mieszkaniu i nie chce z nikim rozmawiaç. Po przyjeêdzie okaza∏o si´, ˝e to policjant, w dodatku nasz kolega z zespo∏u negocjatorów.
Na miejscu byli ju˝ policjanci, zabezpieczali teren,
blokowali ruch. Desperat zabarykadowa∏ si´ w mieszkaniu w kamienicy, w centrum miasta, tu˝ obok reprezentacyjnego deptaku – ul. Sienkiewicza. Trzeba by∏o
dzia∏aç dyskretnie, aby nie wzbudzaç niepotrzebnej
sensacji.
– W pewnym momencie z pobliskiego pubu wysypa∏a si´ grupa podchmielonej m∏odzie˝y – opowiada
podinsp. El˝bieta Ró˝aƒska-Komorowicz, rzecznik
Êwi´tokrzyskiego komendanta Policji, która by∏a
na miejscu zdarzenia. – „O k...a, skàd tu tyle psów!”,
wykrzykn´li, ale zaraz umilkli i odeszli.
Kilka lat temu szcz´Êcie
uÊmiechn´∏o si´
do Adama F.
O˝eni∏ si´, ma córeczk´

CZYJ JEST WIESZAK?
Godzin´ wczeÊniej do malutkiego, jednopokojowego
mieszkanka ze Êlepà kuchnià z uroczystoÊci rodzinnej
wrócili paƒstwo F. Podczas nieobecnoÊci rodziców
ich 2,5-letnià córeczkà opiekowa∏a si´ mieszkajàca
niedaleko teÊciowa asp. Adama F.
Zacz´∏o si´ banalnie – od sporu o to, czyj jest wieszak, na którym ˝ona powiesi∏a kostium. Od s∏owa
do s∏owa dosz∏o do rodzinnej k∏ótni. Swoje zrobi∏ te˝
wypity podczas przyj´cia alkohol.
W pewnym momencie m´˝czyzna si´gnà∏ po s∏u˝bowego walthera, zaczà∏ nim wymachiwaç, w koƒcu
przystawi∏ sobie do g∏owy i oÊwiadczy∏, ˝e si´ zabije.
– Wezwa∏am policj´ – mówi teÊciowa desperata.
– MyÊla∏am, ˝e przyjadà jacyÊ koledzy, którzy go uspokojà. Pojawienie si´ patrolu jeszcze bardziej wzburzy∏o zi´cia. Przystawi∏ sobie luf´ do skroni, odwróci∏am
si´ i wtedy policjanci kazali nam wyjÊç.
Adam F. odda∏ trzy strza∏y i zamknà∏ si´ w mieszkaniu.

PO DWÓCH STRONACH
– Oko∏o 1.00 w nocy podj´liÊmy rozmowy – mówi Roman. – Gdy w gr´ wchodzi broƒ, nie ma mowy o negocjacjach bezpoÊrednich, ∏àczyliÊmy si´ telefonicznie.
– Nie byliÊmy anonimowi – dodaje Jola, psycholog
koordynator z KWP w Kielcach. – MieliÊmy ÊwiadomoÊç, ˝e Adam, sam dobry negocjator, zna warsztat
pracy równie dobrze jak my.
Wszyscy, ∏àcznie z antyterrorystami, czekali, a czas
p∏ynà∏. Negocjacje majà to do siebie, ˝e trwajà. Istnia∏o niebezpieczeƒstwo, ˝e zacznie si´ rozwidniaç i ludzie ruszà do pracy.
– Przygotowani byliÊmy na to, ˝e rozmowy mogà si´
przeciàgaç, ˝e b´dà trwa∏y nawet 12 godzin, ˝e mo˝e
byç potrzebna podmiana osób negocjujàcych – mówi
Roman. – Cel by∏ jasny: bezpiecznie wyprowadziç tego cz∏owieka, przejàç broƒ i nie dopuÊciç, by komukolwiek sta∏o si´ coÊ z∏ego. Mo˝e podÊwiadomie w nas
tkwi∏o, ˝e to policjant, nasz kolega i ˝e stajemy
po dwóch stronach. Trudna sytuacja, którà zwykle razem rozwiàzywaliÊmy, teraz dotyczy∏a jednego z nas.
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Podczas trzygodzinnych negocjacji uda∏o si´ opanowaç wzburzenie desperata, z poziomu niemal histerii
przeszed∏ do normalnej rozmowy.
Par´ minut po 4.00 rano Adam F. przysta∏, by oddaç
broƒ i wyjÊç. Nie chcia∏ wyrzuciç pistoletu przez okno,
bojàc si´, ˝e ulegnie uszkodzeniu. Zgodzi∏ si´ oddaç
go niedawnemu prze∏o˝onemu nadkom. Paw∏owi ˚akowi, komendantowi miejskiemu w Kielcach, który
dowodzi∏ operacjà.
Kiedy uchyli∏ drzwi i po∏o˝y∏ walthera w taki sposób, ˝eby nie mo˝na by∏o z niego strzeliç, do mieszkania wpadli policjanci z grupy AT, którzy powalili desperata, skuli go i wyprowadzili z mieszkania.

– Adam by∏ wyraênie przem´czony, nieca∏y miesiàc
temu zaczà∏ s∏u˝b´ w komisariacie w Bodzentynie
– opowiada kobieta. – Niewiele mówi∏ o pracy,
a od momentu przeniesienia z komendy miejskiej
w ogóle zamknà∏ si´ w sobie. Temat pracy wyraênie go
dra˝ni∏. Ciàgle by∏ Êciàgany na zabezpieczenia meczów i innych imprez. Od poniedzia∏ku do piàtku pracowa∏ wi´c w Bodzentynie, a w weekendy w Kielcach.
K∏opoty z odpornoÊcià psychicznà zacz´∏y si´ jednak wczeÊniej. W ubieg∏ym roku Adam F. przebywa∏
na 6-tygodniowym turnusie w resortowym oÊrodku
w Otwocku. W tym roku przez miesiàc by∏ na zwolnieniu lekarskim od psychiatry.

PORZÑDNY GLINA
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– JesteÊmy tylko ludêmi i ka˝dy z nas ma jakieÊ granice odpornoÊci psychicznej – mówi Stefan, koordynator
ds. negocjacji policyjnych w KWP w Kielcach, szef nieetatowego zespo∏u negocjatorów, do którego nale˝a∏
tak˝e niedosz∏y samobójca. – Fakt, ˝e by∏ negocjatorem, w jego sytuacji ˝yciowej nie mia∏ wi´kszego znaczenia. Je˝eli skumulujà si´ przeciwnoÊci, za∏amaç si´
mogà najtwardsi.
Asp. Adam F. znany jest tak˝e lokalnym dziennikarzom, którzy majà o nim jak najlepsze zdanie. Przez
d∏ugi czas pracowa∏ w sekcji prewencji KMP w Kielcach i wspó∏pracowa∏ z mediami przy okazji ró˝nych
policyjnych imprez i programów edukacyjnych.
– Adam by∏ porzàdnym cz∏owiekiem i bardzo dobrym policjantem – kontynuuje Stefan. – Wspó∏pracowaliÊmy, zanim spotkaliÊmy si´ w zespole. By∏ jednym
z najstarszych sta˝em negocjatorów w Âwi´tokrzyskiem. Zawsze zaanga˝owany, ambitny, z planami
na przysz∏oÊç. Niedawno zrobi∏ matur´ i szykowa∏ si´
na studia. Trudno nam si´ pogodziç, ˝e sprawy w∏aÊnie tak si´ potoczy∏y.
– Ta sytuacja nie zmieni mojego dobrego zdania
o tym cz∏owieku – dodaje Roman, który przez trzy godziny odwodzi∏ Adama F. od pope∏nienia samobójstwa.
– By∏em z nim niedawno w akcji – opowiada Jan.
– Dzi´ki jego kompetencji i sprawnoÊci uda∏o si´ uratowaç cz∏owieka, który chcia∏ skoczyç z masztu telefonii komórkowej. W ciàgu dwóch godzin rozwiàzaliÊmy
problem. To by∏ du˝y sukces.

Po zatrzymaniu asp. Adam F. mia∏ 1,3 prom. alkoholu.
Aresztowany na trzy miesiàce, ma zarzut usi∏owania
zabójstwa dwóch policjantów.
Z takim obrotem sprawy nie mo˝e pogodziç si´ rodzina.
– Gdyby chcia∏ kogoÊ zabiç, pewnie by to zrobi∏
– t∏umaczy teÊciowa policjanta, która w rozmowie
cz´sto nazywa go synem. – Przecie˝ w tym mieszkaniu nie ma nawet gdzie si´ ukryç, to taka ma∏a klitka, a zi´ç mia∏ dwa pe∏ne magazynki. Gdyby strzela∏ do policjantów, na pewno by ich trafi∏. On zamierza∏ skoƒczyç ze sobà, nikomu nie chcia∏ zrobiç
krzywdy.
Rodzina policjanta zosta∏a w∏aÊciwie bez Êrodków
do ˝ycia. ˚ona lekkoatletka studiuje, teÊciowie
w czerwcu stracili prac´. Córeczka po feralnej nocy
rozchorowa∏a si´, bo sp´dzi∏a dwie godziny w pi˝amie
na podwórku. By∏a Êwiadkiem tragicznych wydarzeƒ
i do tej pory nie mo˝e dojÊç do siebie. Bardzo z˝yta
z ojcem nie rozumie, dlaczego tata dziwnie si´ zachowywa∏, a teraz nie ma go w ogóle.
Rodzina i funkcjonariusze bioràcy udzia∏ w akcji zostali obj´ci opiekà psychologa policyjnego.
– Adam jest kochajàcym m´˝em i ojcem – koƒczy
pani Dagmara. – Ja swoich uczuç do niego na pewno
nie zmieni´. Przecie˝ ka˝dy ma prawo si´ za∏amaç,
ka˝dego z nas mo˝e to spotkaç. ■
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PAWE¸ OSTASZEWSKI
zdj. autor i z archiwum rodzinnego

KROPLA, KTÓRA PRZELA¸A CZAR¢
35-letni policjant du˝o prze˝y∏. Z pierwszego, nieudanego ma∏˝eƒstwa, ma syna, z którym w∏aÊciwie nie
utrzymuje kontaktu. Mimo orzeczonych sàdownie terminów by∏a ˝ona utrudnia ojcu spotkania z dzieckiem.
Ostatni raz widzieli si´ na rozpocz´ciu roku szkolnego
we wrzeÊniu ub.r.
Kilka lat temu jednak szcz´Êcie uÊmiechn´∏o si´
do Adama F. O˝eni∏ si´, ma córeczk´.
– Borykamy si´ z du˝ymi k∏opotami finansowymi
– mówi obecna ˝ona Dagmara. – Cz´Êciowo jest to
„zas∏uga” poprzedniego ma∏˝eƒstwa Adama, poniewa˝ spad∏y na nas kredyty z tamtych czasów. Mà˝
p∏aci wysokie alimenty. Z jednej policyjnej pensji
trudno ˝yç. MyÊl´, ˝e nie wytrzyma∏ tego psychicznie.
Ostatnio k∏opoty zacz´∏y si´ pog∏´biaç.

PS. Imiona negocjatorów zosta∏y zmienione

Dlaczego mia∏ broƒ?
Nie znamy, a byç mo˝e nigdy nie poznamy, wszystkich okolicznoÊci, przyczyn i dok∏adnego przebiegu zdarzeƒ. Wydaje si´, ˝e kluczem do sprawy sà
stresy i k∏opoty, które policjant prze˝ywa∏ w pracy, i próba szukania przez niego ratunku u specjalistów od zdrowia psychicznego. Powstaje jednak pytanie:
Jak to mo˝liwe, ˝e funkcjonariusz po takim leczeniu mia∏ w domu broƒ?
Nale˝y uzbroiç si´ w cierpliwoÊç i mieç nadziej´, ˝e sàd wyjaÊni wszystkie
okolicznoÊci, które doprowadzi∏y do desperackiego kroku funkcjonariusza.
Trudno wymagaç jednak cierpliwoÊci od rodziny, której dotychczasowe ˝ycie leg∏o w gruzach.
PAWE¸ OSTASZEWSKI
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Stanowisko oficera ∏àcznikowego do niedawna by∏o
rodzajem zsy∏ki dla policjantów w kraju niewygodnych
lub tymczasowym azylem dla tych, którym trudno by∏o
zaproponowaç funkcj´ wy˝szà od dotychczas
zajmowanej. Teraz zaczyna si´ to zmieniaç.

O

ficer ∏àcznikowy Policji jest jednoczeÊnie reprezentantem
Polski poza granicami kraju. Na czas wykonywania misji
otrzymuje stopieƒ dyplomatyczny, który okreÊla jego funkcj´
w placówce zagranicznej. Najni˝szy to radca, czyli czwarty szczebel
w hierarchii. Obecnie najwy˝ej w strukturze umieszczony jest nadinsp. W∏adys∏aw Pad∏o, który ma stopieƒ radcy-ministra, czyli plasuje si´ zaraz za ambasadorem.

POLICYJNY ¸ÑCZNIK
Wysoki status dyplomatyczny oficerów ∏àcznikowych Policji zapewnia im kontakty na odpowiednim szczeblu. Misja policyjnego
dyplomaty rozpoczyna si´ wraz ze z∏o˝eniem pe∏nomocnictw ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych paƒstwa, do którego
zosta∏ skierowany. Skoƒczyç si´ mo˝e w ka˝dej chwili. Przyj´te
jest, ˝e na placówce dyplomaci sp´dzajà cztery lata, ale minister
spraw wewn´trznych i administracji mo˝e odwo∏aç policyjnego
∏àcznika w dowolnym momencie. Tzw. analiza potrzeb przeprowadzana przez KGP decyduje o tym, czy oficer zostaje na d∏u˝ej
do rotacji, czy nast´puje zmiana.
Polski ∏àcznik ma zwykle biuro w ambasadzie, choç czasem mieÊci si´ ono w mieszkaniu policjanta. Pensj´, sk∏adajàcà si´ z wynagrodzenia w z∏otówkach i dodatku zagranicznego w euro (poza
Unià Europejskà w dolarach), wyp∏aca MSZ. Koszty funkcjonowania oficerów ∏àcznikowych refundowane sà nast´pnie przez
MSWiA z bud˝etu Policji.

PIERWSZY BY¸ W ROSJI
Wszystko zacz´∏o si´ w 1995 r., kiedy do Rosji wys∏any zosta∏
nadinsp. Zdzis∏aw Centkowski. Odtàd koncepcja funkcjonowania
oficerów ∏àcznikowych zmienia∏a si´. Jest te˝ ró˝nica w postrzeganiu szar˝ polskich funkcjonariuszy na wschodzie i zachodzie Europy. O ile w UE stopieƒ policyjny jest sprawà raczej drugorz´dnà,
o tyle w Rosji czy na Bia∏orusi generalski w´˝yk wyraênie podnosi
rang´ stanowiska i u∏atwia codziennà prac´.
Oficer ∏àcznikowy Policji organizacyjnie podlega ambasadorowi,
choç na co dzieƒ wype∏nia zadania stawiane mu przez komendanta g∏ównego Policji, który ca∏y czas pozostaje jego szefem.
Zlecenia z Polski sà ró˝nego rodzaju: od prostych ustaleƒ dotyczàcych np. numerów telefonów, samochodów, przez przekazywanie polskim jednostkom informacji o konkretnych rozwiàzaniach
problemów, z którymi uporano si´ za granicà, a˝ po wspó∏dzia∏anie
przy trudnych, operacyjnych rozpracowaniach, które mogà trwaç
nawet kilka lat.

200 ZLECE¡ ROCZNIE
– W zasadzie zdecydowanie ∏atwiej by∏oby powiedzieç, czym si´ nie
zajmuj´ – Êmieje si´ nadkom. Robert Baraƒski, oficer ∏àcznikowy
w Berlinie. – Nie Êcigam bezpoÊrednio przest´pców i nie prowadz´
post´powaƒ przygotowawczych, choç dok∏adam wszelkich staraƒ,
aby prowadzone przez polskà Policj´ poszukiwania osób, które mogà przebywaç na terytorium Niemiec, koƒczy∏y si´ sukcesem.
– Oprócz ustaleƒ operacyjnych towarzysz´ delegacjom naszych
funkcjonariuszy, którzy doÊç cz´sto przyje˝d˝ajà do Holandii – mówi nadinsp. W∏adys∏aw Pad∏o, oficer ∏àcznikowy w Królestwie
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Niderlandów. – W ramach funkcjonujàcej od 10 lat Platformy
Polska–Holandia osiem komend wojewódzkich wspó∏pracuje
z oÊmioma korpusami policji holenderskiej.
– Rocznie mia∏em oko∏o dwustu zleceƒ – dodaje nadinsp. Adam
Rapacki, ma∏opolski komendant wojewódzki Policji, który w latach 2004–2006, jako I radca ambasady RP w Wilnie, pe∏ni∏ funkcj´ oficera ∏àcznikowego na Litwie, ¸otwie i w Estonii. – Kilka razy w roku jeêdzi∏em te˝ do Tallina i Rygi. W efekcie wszyscy partnerzy w ka˝dym z paƒstw poznali si´ i wiele spraw mo˝e byç ju˝ za∏atwianych w trybie kontaktów bezpoÊrednich. Tym bardziej ˝e sà
to niewielkie odleg∏oÊci i aby wymieniç informacje, mo˝na np. spotkaç si´ przy granicy i za∏atwiç to bezpoÊrednio.

KIERUNEK: EMIGRACJA
– Pracujemy nad rozszerzeniem struktury oficerów ∏àcznikowych
– mówi podinsp. Przemys∏aw Riedel z Wydzia∏u Rozwoju Mi´dzynarodowej Wspó∏pracy Policji Gabinetu Komendanta G∏ównego
Policji, który sprawuje merytoryczny nadzór nad wszystkimi ∏àcznikami w Europie. – Premier Dorn wys∏a∏ ju˝ dokumenty do Mini-

Dyplomaci w m
Obecnie komendant g∏ówny Policji dysponuje
∏àcznikami ulokowanymi w Holandii, Niemczech,
Rosji, Rumunii oraz na Ukrainie, W´grzech
i Bia∏orusi. Zawieszono funkcjonowanie stanowisk
na Litwie i S∏owacji

Holandia
Niemcy

W´
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sterstwa Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia stanowiska
w Wielkiej Brytanii.
Kierunek jest jak najbardziej trafny.
– Naszych oficerów powinniÊmy w pierwszej kolejnoÊci wysy∏aç
tam, gdzie przebywa du˝o Polaków, którzy mogà przysparzaç k∏opotów miejscowej policji – twierdzi genera∏ Adam Rapacki.
– Za ludêmi szukajàcymi pracy na Zachodzie ciàgnà te˝ przest´pcy. W trybie pilnym powinniÊmy wys∏aç ∏àczników tak˝e do W∏och
i Hiszpanii. Trzeba si´ równie˝ uwa˝nie przyglàdaç, skàd do Polski
nap∏ywajà przest´pcy i w tych krajach tworzyç bàdê rozwijaç biura
oficerów ∏àcznikowych.
Rozwój sieci policjantów pracujàcych poza granicami Polski zakrojono na szerokà skal´. Planowane jest powo∏anie oficerów ∏àcznikowych we: Francji, w Szwecji, Bu∏garii, BoÊni i Hercegowinie
oraz w USA. Ostatni przyk∏ad jest doÊç ciekawy. Wspó∏dzia∏anie ze
stronà amerykaƒskà uk∏ada si´ bardzo dobrze i odbywa si´ g∏ównie
przez Interpol i Centralne Biuro Âledcze. Nad zacieÊnianiem
kontaktów pracujà, niestety, tak˝e przest´pcy. Z bogatego i ciàgle
jeszcze ch∏onnego amerykaƒskiego czarnego rynku swój kawa∏ek

w mundurach
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tortu starajà si´ wykroiç rodzimi kryminaliÊci trudniàcy si´ obrotem narkotykami. Akredytowani przy ambasadzie USA w Warszawie przedstawiciele FBI majà wi´c coraz wi´cej pracy. Oficer ∏àcznikowy w Stanach obs∏ugiwa∏by równie˝ kraje Ameryki Po∏udniowej, a za jego poÊrednictwem polska Policja zyska∏aby dost´p
do baz danych o grupach przest´pczych o zasi´gu globalnym.
– Obecna struktura wymaga wzmocnienia – przyznaje kom.
Pawe∏ Suchanek, dyrektor Gabinetu KGP. – W Irlandii na przyk∏ad
przebywa ok. 150 tys. Polaków.

SECI CENTER I INSPEKCJE
Zdobywanie informacji to wymierne korzyÊci p∏ynàce z dzia∏alnoÊci policyjnych ∏àczników. 26 maja br. Polska sta∏a si´ paƒstwem
obserwatorem w SECI Center (Southeast European Cooperative
Initiative – Po∏udniowo-Wschodnia Europejska Inicjatywa Wspó∏pracy), która skupia paƒstwa ba∏kaƒskie. Polski oficer ∏àcznikowy
jest tam przedstawicielem paƒstwa, nie policji, gdy˝ organizacja
zrzesza kraje, a nie organizacje s∏u˝b porzàdku.
W tym roku, po raz pierwszy w historii funkcjonowania oficerów
∏àcznikowych, rozpocz´∏y si´ inspekcje ich stanowisk, które majà
pos∏u˝yç do oceny pracy policyjnych dyplomatów. Na pierwszy
ogieƒ posz∏a Moskwa i nadinsp. w st. spocz. Stanis∏aw Bia∏as.
– Strona rosyjska by∏a bardzo zadowolona z efektów dotychczasowej wspó∏pracy – podsumowuje podinsp. Riedel. – Genera∏ Bia∏as zostanie w Rosji d∏u˝ej. W tym roku planujemy podobne wizyty na Ukrainie i w Rumunii.

POLICJANT BEZ MUNDURÓWKI

Rosja

Bia∏oruÊ

Ukraina
W´gry
Rumunia

Oficerowie ∏àcznikowi w czasie pe∏nienia funkcji pozbawieni sà
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych funkcjonariuszom w kraju. Choç wyst´pujà w mundurze, nie otrzymujà mundurówki. Nie dostajà dop∏at
do wypoczynku, nie majà resortowych uprawnieƒ do urlopów specjalnych.
– Zgodnie z aktualnà interpretacjà przepisów o oddelegowaniu
funkcjonariusza utraci∏em 10 dni urlopu sta˝owego i ponad 12 dni
urlopu zaleg∏ego – mówi nadkom. Robert Baraƒski. – Nie ma nawet
mo˝liwoÊci, aby komendant g∏ówny móg∏ nagrodziç wyró˝niajàcego
si´ oficera, choç jesteÊmy przecie˝ czynnymi funkcjonariuszami
Policji.
Art. 122a ustawy o Policji stwierdza jasno, ˝e w stosunku do oficera ∏àcznikowego „stosuje si´ wy∏àcznie przepisy dotyczàce pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych”.
Nowych regulacji wymagajà tak˝e inne kwestie.
– W sprawie oficerów ∏àcznikowych obowiàzuje porozumienie
z 1994 r. mi´dzy ministrem spraw zagranicznych a ministrem spraw
wewn´trznych, które straci∏o znacznie na aktualnoÊci – wyjaÊnia
nadkom. Krzysztof Choiƒski, zast´pca dyrektora Biura Prawnego
KGP. – Wiele rozwiàzaƒ od poczàtku nie by∏o precyzyjnie okreÊlonych. Zmieni∏o si´ ca∏e otoczenie prawne, ∏àcznie z Konstytucjà RP.
Nad projektem nowego porozumienia przygotowanego przez KGP
od grudnia ub.r. pracuje MSZ.
¸àcznikiem komendanta g∏ównego b´dzie móg∏ byç tylko oficer
Policji, z co najmniej pi´cioletnim sta˝em s∏u˝by, majàcy rzeczywisty kontakt ze zwalczaniem przest´pczoÊci, który wyka˝e si´ bieg∏à znajomoÊcià angielskiego i innego j´zyka w stopniu umo˝liwiajàcym komunikacj´.
Jeszcze w tym roku w ramach czwartego komponentu programu
Twinning 2004 strona irlandzka przeprowadzi szkolenie dla 35
osób, które stanà si´ rezerwà kadrowà dla rozwijajàcej si´ sieci oficerów ∏àcznikowych Policji. ■
PAWE¸ OSTASZEWSKI
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Benedykt XVI
w Polsce

25 maja 2006 r. Warszawa w deszczu.
Nadzieje, ˝e to opady przelotne,
nie spe∏ni∏y si´

∏owa KoÊcio∏a katolickiego. G∏owa paƒstwa
Watykan.Papie˝ Niemiec po raz pierwszy w Polsce.
Mobilizacja by∏a uzasadniona.
Dni i noce mi´dzy 25 a 28 maja 15 tysi´cy policjantów
sp´dzi∏o g∏ównie pod go∏ym niebem, w zimnie i deszczu,
bo pogoda nie oszcz´dza∏a dostojnego goÊcia, pielgrzymów
i s∏u˝b porzàdkowych. Teraz ju˝ wiadomo: nikomu spoÊród
ponad 2,5 miliona uczestników spotkaƒ z papie˝em nic si´
nie sta∏o. Sygna∏y o zagro˝eniach na szcz´Êcie nie
potwierdzi∏y si´. W czasie majowej operacji „Opal” policjanci
spisali si´ na medal. Pierwsza pielgrzymka Ojca Âwi´tego
Benedykta XVI do Polski przesz∏a do historii. ■

G

„Panie policjancie, a papie˝ daleko
jeszcze?”

▲

IF
zdj´cia: Anna Michejda, Wojciech Basiƒski, Przemys∏aw Kacak

W Krakowie,
gdzie na chwil´
si´
rozchmurzy∏o,
du˝ym
wzi´ciem
cieszy∏a si´
woda z kranów

▲

Zagubionych nie by∏o
zbyt wielu

Leje. Zimno.
W grupie
raêniej,
a drzewo
ochroni
przed
deszczem

Strategiczna narada pod parasolem.
Od lewej: wiceminister SWiA,
minister SWiA, komendant g∏ówny

▲

Papie˝ nie u∏atwia∏ zadania
watykaƒskiej i polskiej ochronie.
Nie unika∏ bliskiego kontaktu
z wiernymi
Sztab – tu dopiero jest goràco

AT jedzie na wakacje? Nie, na baga˝niku terenówki ulokowano urzàdzenia
zag∏uszajàce fale radiowe, na wypadek próby zamachu bombowego
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Dlaczego nie ma bazy DNA
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Kody do szuflady
Badania Êladów genetycznych to podstawa
w pracy kryminalistycznej na Êwiecie.
Ale nie w Polsce. Dlaczego?
Bo Policja nie ma bazy DNA.

Do

czego potrzebna jest taka baza? Dzi´ki
niej mo˝na powiàzaç ze sobà i wyjaÊniç
wiele spraw oraz ustaliç sprawców przest´pstw. Mimo ˝e wart 3,2 miliony euro sprz´t
(2,4 mln euro z PHARE i 0,8 mln ze Êrodków w∏asnych Policji) kupiono ju˝ dwa lata temu, bazy nadal
nie ma. A nied∏ugo trzeba si´ b´dzie rozliczyç z Unià
Europejskà.
Pracownia badaƒ genetycznych DNA w Wydziale
Biologii CLK KGP jest obecnie jednà z najnowoczeÊniejszych w Europie i na Êwiecie. Inwestycja rozpocz´∏a si´ w 2000 r. Za 15 mln z∏ wyremontowano budynek, za oko∏o 2,5 miliona euro z funduszu PHARE
kupiono sekwenatory kapilarne i inne urzàdzenia.
Do obs∏ugi tej bazy CLK dosta∏o za darmo oprogramowanie CODIS rodem z FBI. Nieodp∏atnie w USA
przeszkolono te˝ dwóch polskich ekspertów. CODIS
(podobnie jak AFIS przy odciskach palców) pozwala
na gromadzenie i porównywanie Êladów DNA z miejsc
przest´pstw z kodem genetycznym podejrzanych.
Jest wi´c sprz´t, sà odczynniki, podstawy prawne,

Jest sprz´t wart 3,2 mln euro. Sà przeszkoleni ludzie.
Jest program komputerowy. Do tego, by powsta∏a baza
DNA, brakuje tylko dokumentów.

Baza DNA pozwoli∏aby zwi´kszyç wykrywalnoÊç
przest´pstw o kilkadziesiàt procent. Ale jej nie ma...

przeszkoleni pracownicy podzieleni na zespo∏y, przygotowane pomieszczenia i obietnice, ˝e ju˝, ju˝…,
a bazy ciàgle brak.

KOD PRAWD¢ CI POWIE
Na miejscu przest´pstwa wystarczy znaleêç choçby
najdrobniejszy Êlad ludzkiej krwi, Êliny, spermy, pojedynczy w∏os, fragment naskórka, by doprowadziç
do ujawnienia sprawcy. Tote˝ oprócz odzie˝y, zakrwawionych przedmiotów, prezerwatyw, chustek do
nosa, niedopa∏ków, kopert i znaczków na listy do badania trafiajà przedmioty, na których najcz´Êciej w∏aÊciciel pozostawia szczàtki nab∏onka: telefony komórkowe, zapalniczki, zegarki, r´czniki, sznurówki,
zamki b∏yskawiczne, nawet papier toaletowy, a tak˝e
naczynia, butelki, puszki, których podejrzany móg∏
dotykaç.
Eksperci badajà wszystkie Êlady, gdzie wyst´puje
materia∏ genetyczny w postaci kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA), zawarty w ka˝dej komórce cz∏owieka.
OkreÊlony wzór DNA pozwala na identyfikacj´
danej osoby. Zawiera pe∏nà informacj´ genetycznà
o cz∏owieku i nigdy si´ nie powtarza. Charakteryzuje wi´c tylko jednà osob´. Badania pozwalajà z prawdopodobieƒstwem graniczàcym z pewnoÊcià okre-
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Êliç, czy Êlad biologiczny znaleziony na miejscu przest´pstwa pochodzi od konkretnego cz∏owieka.

WYSTARCZY ODROBINA
Do okreÊlenia profilu genetycznego sprawcy przest´pstwa wystarczy minimalna iloÊç materia∏u biologicznego pozostawionego na miejscu zdarzenia. JeÊli za paznokciami ofiary przest´pstwa technik kryminalistyki
znajdzie choçby mikroskopijny fragment naskórka, kawa∏ek w∏osa, wyschni´tà kropelk´ krwi, to ekspert jest
w stanie odtworzyç kod genetyczny sprawcy i – jeÊli
dysponuje odpowiednià bazà danych – ustaliç jego
personalia.
Baza danych DNA to zbiór oznaczonych profilów genetycznych pochodzàcych od osób podejrzanych, nieznanych Êladów znalezionych na miejscach zdarzeƒ
oraz niezidentyfikowanych zw∏ok. W trakcie badaƒ eksperci mogà porównywaç Êlady z miejsc zdarzeƒ z osobami lub ze Êladami z innych miejsc przest´pstw, a tak˝e
profile genetyczne osób zatrzymanych z profilami znajdujàcymi si´ w bazie danych DNA lub z NN zw∏okami.
Kiedy policja dysponuje bazà DNA, tak jak np.
zbiorem linii papilarnych w systemie AFIS, mo˝e
b∏yskawicznie identyfikowaç sprawców przest´pstw.
Baza pozwala równie˝ ∏àczyç ze sobà sprawy nawet
wówczas, kiedy sprawca nie jest jeszcze ustalony (bo
np. dotàd nie figurowa∏ w rejestrach) oraz daje mo˝liwoÊç eliminacji osób podejrzanych.
W Anglii, która jako pierwsza uruchomi∏a baz´
DNA, o 40 proc. wzros∏a wykrywalnoÊç przest´pstw.
Zbiory takie majà m.in.: Belgowie, Czesi, Francuzi,
Holendrzy, Litwini, Niemcy, S∏owacy i W´grzy.

BEZ NAZWISK
Rada Unii Europejskiej 9 czerwca 1997 r. specjalnà
uchwa∏à zaprosi∏a wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie
do utworzenia baz danych DNA. Dotyczy∏o to te˝ krajów ubiegajàcych si´ o przyj´cie do UE, a wÊród nich
Polski, w której ju˝ rok póêniej podj´to dzia∏ania
w celu utworzenia takiego zbioru. KGP w projekcie
nowelizacji ustawy o Policji zaproponowa∏a zapis
umo˝liwiajàcy utworzenie i wykorzystanie genetycznej bazy danych w post´powaniach karnych.
Sejm uchwali∏ zmiany, zgodnie z którymi „Policja
mo˝e pobieraç, przetwarzaç i wykorzystywaç w celach
wykrywczych i identyfikacyjnych informacje, w tym
dane osobowe o osobach podejrzanych o pope∏nienie
przest´pstw Êciganych z oskar˝enia publicznego, nieletnich dopuszczajàcych si´ czynów zabronionych,
osobach o nieustalonej to˝samoÊci lub usi∏ujàcych
ukryç swà to˝samoÊç oraz o osobach poszukiwanych,
tak˝e bez ich wiedzy i zgody, a w szczególnoÊci: dane
dotyczàce kodu genetycznego wy∏àcznie o niekodujàcych regionach genomu”.
Te „niekodujàce regiony” to nic innego, jak zbieranie kodu genetycznego, który umo˝liwi jedynie identyfikacj´ cz∏owieka, natomiast nie b´dzie w ˝adnym
przypadku informowa∏ o jego cechach dziedzicznych,
sk∏onnoÊciach, predyspozycjach, chorobowych zagro˝eniach itp.
29 grudnia 2005 r. komendant g∏ówny Policji wyda∏
zarzàdzenie nr 1565 okreÊlajàce, ˝e informacje w bazie

Dlaczego nie ma bazy DNA

TYLKO S¸U˚BA

DNA sà gromadzone i przetwarzane w systemie informatycznym.
Powinno si´ robiç to tak: materia∏ biologiczny pobierany jest tylko przez osoby specjalnie przeszkolone metodà wymazu z jamy ustnej. Dwie próbki,
oznakowane kodem kreskowym (numer indywidualny dla ka˝dego pakietu, bo w bazie nie ma nazwisk!),
wraz z protoko∏em ich pobrania sà przekazywane
do CLK. Jednà kieruje si´ do laboratorium, drugà
do kontrolnego zbioru próbek, gdzie zostanie wykorzystana do ekspertyzy przy ewentualnym trafieniu
w bazie. Pierwsza poddana zostaje analizie DNA
i uzyskany w jej wyniku profil genetyczny w postaci
zakodowanego numerycznego zapisu powinien
znaleêç si´ w elektronicznej bazie profilów DNA
i zostaç automatycznie porównany ze wszystkimi ju˝
si´ w niej znajdujàcymi.

Na miejscu przest´pstwa wystarczy znaleêç choçby
najdrobniejszy Êlad ludzkiej krwi, Êliny, spermy,
pojedynczy w∏os, fragment naskórka, by doprowadziç
do ujawnienia sprawcy.
Oko∏o 4 tys. pakietów kryminalistycznych z wymazami z jamy ustnej le˝y ju˝ w Wydziale Biologii CLK
KGP i czeka na zmi∏owanie. Czyje?

SPRAWA UTKN¢¸A W PAPIERACH
Do grudnia ub.r. wyt∏umaczeniem by∏ brak odczynników. Przetarg na ich zakup zosta∏ uniewa˝niony z powodów formalnych. Teraz odczynniki ju˝ sà. Okazuje
si´, ˝e nie ma odpowiedniego programu informatycznego. Amerykanie podarowali nam CODIS bez dokumentacji technicznej. Aby go przyjàç na stan zgodnie
z obowiàzujàcà procedurà, potrzebna jest jego wycena.
Ponadto dopuszczenie systemu do eksploatacji wià˝e
si´ z obowiàzkiem zg∏oszenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i opracowania instrukcji i procedur post´powania oraz polityki bezpieczeƒstwa i ochrony danych osobowych, a to bez wspomnianej dokumentacji (podobnie jak wycena) jest
niewykonalne.
Stronà informatycznà zajmujà si´ obecnie pracownicy z Wydzia∏u Biologii i B¸iI. Nie wiadomo jeszcze,
czy CODIS pozostanie. Program nie jest z∏y, ale USA
i Polska majà ró˝ne podejÊcie prawne do ochrony
informacji.
– Dla mnie to wielki wstyd – mówi podinsp. Ma∏gorzata Kwietniewska, p.o. naczelnika Wydzia∏u Biologii CLK KGP. – Czytam forum internetowe
(www.ifp.pl) i wiem, jak na ten temat wypowiadajà
si´ policjanci. Ta baza jest im bardzo potrzebna. Jej
brak, mimo ˝e CLK zrobi∏o wszystko co w jego mocy,
by jà uruchomiç, to niewykorzystanie szansy na poprawienie wykrywalnoÊci przest´pstw w naszym
kraju o kilkadziesiàt procent. ■
TADEUSZ NOSZCZY¡SKI
zdj. Anna Michejda
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Policje innych paƒstw – jak sà zorganizowane, jak dzia∏ajà i jak sà op∏acane. Rozpoczynamy przedstawianie,
w du˝ym skrócie, s∏u˝b policyjnych krajów UE i nie tylko. Na poczàtek policja Królestwa Belgii.

Bia∏y p∏omieƒ
Logo belgijskiej policji federalnej to niebieskie
ko∏o z bia∏ym symbolem przypominajàcym
d∏oƒ lub p∏omieƒ.
Znak ten, zdaniem policjantów, ma wyra˝aç
dobre stosunki, które chcà mieç
ze spo∏eczeƒstwem oraz wspó∏prac´
mi´dzy ró˝nymi departamentami policyjnymi.

Od

2001 r. policja belgijska dzia∏a na dwóch
poziomach – federalnym i lokalnym. Chocia˝ oba sà od siebie niezale˝ne i podlegajà innemu zwierzchnictwu, uzupe∏niajà si´ wzajemnie
i ÊciÊle ze sobà wspó∏pracujà.

LOKALNI...
Policja lokalna dzieli si´ na 196 stref – 146 z nich obejmuje obszar kilku miast (lub gmin), pozosta∏e 50 to
pojedyncze miasta lub gminy. Policja lokalna jest tzw.
policjà podstawowà. Do jej zadaƒ nale˝à m.in. interwencje w dzielnicach (przeci´tnie 1 dzielnicowy
na 4000 mieszkaƒców), pomoc ofiarom przest´pstw
oraz Êledztwa i dochodzenia o zasi´gu lokalnym. Te
zadania nadzoruje burmistrz lub tzw. Kolegium Policji,
z∏o˝one z kilku burmistrzów danej strefy. Ka˝dy pion
policji lokalnej sk∏ada si´ z funkcjonariuszy oraz z cywilnego personelu administracji i logistyki.
Na poziomie federalnym policja lokalna obowiàzana
jest pomagaç w utrzymywaniu porzàdku publicznego
podczas manifestacji czy meczów pi∏karskich.

I FEDERALNI
Oznaczenie inspektora
federalnego

Policja federalna wykonuje zadania bardziej specjalistyczne oraz stanowi wsparcie logistyczne dla policji
lokalnej.

Czy wiesz, ˝e
• Belgijska policja federalna zatrudnia 9387 policjantów i 2515 cywilów.
• Belgijska policja lokalna zatrudnia 28 935 policjantów i 5003 cywilów.
• W policji federalnej kobiety stanowià 11,2 proc. pracowników operacyjnych
i 60,2 proc. pracowników cywilnych.
• Zarobki (brutto rocznie) w belgijskiej policji wynoszà:
– s∏u˝ba pomocnicza – 14–22 tys. euro
– szczebel podstawowy – 15,5–27 tys. euro
– szczebel Êredni – 17,3–35 tys. euro
– szczebel oficerski – 21–65 tys. euro

Sk∏ada si´ ze s∏u˝b wykonawczych (np. policje drogowa, kolejowa, morska, kawaleria) i z departamentów
administracyjnych. Policja federalna zajmuje si´
zwalczaniem przest´pczoÊci zorganizowanej przeciwko osobom (handel ludêmi, przemyt narkotyków)
i mieniu (kradzie˝e) oraz przest´pczoÊci gospodarczej
i finansowej (pranie pieni´dzy, korupcja). Cz´Êç prewencyjna obejmuje natomiast ruch drogowy, ruch ˝eglugowy oraz kontrol´ granic zewn´trznych paƒstw
grupy Schengen.
Federalni eskortujà konwoje i strzegà rezydencji
królewskich. Wspomagajà równie˝ wydzia∏y policji lokalnej operacyjnie i logistycznie, np. oddajàc do ich
dyspozycji personel czy sprz´t specjalistyczny, np. helikoptery.

T¢DY P¸YNÑ NARKOTYKI
Jak wynika z raportu Biura Narodów Zjednoczonych
ds. Narkotyków i Przest´pczoÊci (UNODC) z 2004 r.
Belgia jest jednym z g∏ównych producentów syntetycznych Êrodków odurzajàcych (tzw. ecstasy), które
trafiajà do USA. Handlarze narkotyków traktujà ten
niewielki kraj jako punkt prze∏adunkowy dla transportów kokainy, heroiny, haszyszu oraz marihuany, przeznaczonych na rynki Europy Zachodniej.
Przemyt odbywa si´ przewa˝nie drogà morskà z Azji
i Ârodkowego Wschodu, nast´pnie przez tereny by∏ego ZSRR do Europy. Belgijskie zorganizowane grupy
przest´pcze sà kosmopolityczne – sk∏adajà si´ bowiem
nie tylko z obywateli belgijskich, ale tak˝e marokaƒskich, w∏oskich, duƒskich oraz rumuƒskich.

WSPÓ¸PRACA Z POLSKÑ
Podstawà prawnà kontaktów obu paƒstw jest Umowa
mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem
Królestwa Belgii o wspó∏pracy w zakresie zwalczania
przest´pczoÊci zorganizowanej, która obowiàzuje od
1 stycznia 2004 r. Policje obu paƒstw ∏àczy jednak nie
tylko zwalczanie przest´pczoÊci narkotykowej, prania
pieni´dzy czy handlu ludêmi, lecz tak˝e przeciwdzia∏anie przest´pczoÊci kryminalnej. Tym bardziej ˝e
w Belgii pracuje coraz wi´cej Polaków.
W kwietniu br. na dworcu w Brukseli od ciosów
no˝em zginà∏ m∏ody Belg. Miejscowi policjanci szybko
ustalili, ˝e zabi∏o go dwóch Polaków. Jednego zatrzymali w Brukseli. Drugiego, który zdo∏a∏ uciec do Polski,
wytropi∏a i zatrzyma∏a specjalna grupa poszukiwawcza,
z∏o˝ona z funkcjonariuszy KSP, KGP i KWP w Bia∏ymstoku. W polskiej cz´Êci operacji wzi´∏o udzia∏
ponad 200 policjantów oraz dwa Êmig∏owce policyjne. ■
ALEKSANDRA MOLAK

Zdj´cia i informacje o zaginionych uzyskaliÊmy z Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwaƒ Ludzi Zaginionych

www.zaginieni.pl
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Pomagamy rodzinom
zaginionych
Kamil Kasprowski z Opola.
Zaginà∏ 8 kwietnia 2006 r.
Ma 20 lat. Wzrost 181 cm,
oczy piwne.

Wioleta Skotak z Nowego
Dworu Mazowieckiego. Zagin´∏a
29 marca 2006 r. Ma 20 lat.
Wzrost 156 cm, oczy niebieskie.

Zbigniew Dobrowolski
z Warszawy. Zaginà∏ 11 kwietnia
2006 r. wraz z 18-letnià córkà
Aleksandrà. Ma 39 lat.
Wzrost 180 cm, oczy zielone.

B∏a˝ej Najder z ¸odzi.
Zaginà∏ 4 marca 2006 r.
prawdopodobnie w Warszawie.
Ma 22 lata (w dniu zagini´cia 21).
Wzrost 215 cm, oczy piwne.
Znaki szczególne: blizna na czole.

Aleksandra Dobrowolska
z Warszawy. Zagin´∏a 11 kwietnia
2006 r. z ojcem Zbigniewem
(patrz wy˝ej). Ma 18 lat.
Wzrost 158 cm, oczy zielone.

¸ukasz Maƒka z Siemianowic
Âlàskich. Zaginà∏ 8 maja 2003 r.
Ma 21 lat (w dniu zagini´cia
18 lat). Mo˝e przebywaç
za granicà.
Wzrost 175 cm, oczy piwne.

Rubryk´ sponsoruje
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Masa

Spotkania z Jaros∏awem S., ps. Masa (...). To on wyznacza miasta,
do których przyjedzie, i proponuje zasady, których mamy przestrzegaç.
Gra toczy si´ o jego bezpieczeƒstwo. Nie mo˝emy przez nierozwa˝ne
dzia∏anie zdekonspirowaç go i u∏atwiç wrogom namierzenie tego najbardziej
znienawidzonego przez Êwiat przest´pczy cz∏owieka.

A jak oni si´ potem odwdzi´czali za takà
hojnoÊç?
– Po prostu byli elastyczni, je˝eli by∏a
proÊba o coÊ. Na przyk∏ad wyjÊcie z aresztu
S∏owika, który w ogóle nie powinien wyjÊç.
A my ju˝ wiedzieliÊmy wczeÊniej, ˝e najpierw wyjdzie S∏owik, potem Waƒka. Mo˝na mno˝yç takie przyk∏ady. (…)

O LEWYCH KWITACH
I US¸U˚NYCH PRAWNIKACH

Adwokaci, którzy bronili cz∏onków grupy...
Jakie sà ich honoraria, ˝e sà gotowi
do takich poÊwi´ceƒ, ˝e korumpujà
prokuratorów, s´dziów?
– To sà olbrzymie kwoty. W tej chwili
sta∏a grupa adwokatów bazuje na zorganizowanych grupach przest´pczych. Wyciàgajà potworne pieniàdze. Wiem na przyk∏ad, ˝e pan K., który broni∏ do pewnego
czasu Ryszarda P., za˝àda∏ chyba na drugà,
trzecià czy czwartà rat´ czterdziestu tysi´cy dolarów.

Porozmawiajmy zatem o S∏owiku i jego
s∏ynnych chorobach. Czy rzeczywiÊcie
kr´gos∏up mu szwankowa∏? Czy po prostu
S∏owik mia∏ Êwietnych adwokatów
i lekarzy, którzy pomogli mu wyjÊç
z wi´zienia?
– Jego kr´gos∏up szwankowa∏ w warunkach wi´ziennych. Kiedy natomiast zosta∏
zwolniony, nie przeszkadza∏o mu to nosiç
skrzynek z alkoholem, bo akurat by∏y
chrzciny jego dziecka.
Jak to si´ dzieje, ˝e gangster, który siedzi
w wi´zieniu, dostaje nagle papiery, ˝e jest
tak strasznie chory?
– To kwestia doboru adwokatów.
Czy wiedzieliÊcie, do kogo iÊç i kto
ewentualnie z∏amie zasady etyki
obowiàzujàcej prawników?
– O jakiej etyce mowa? Przecie˝ nie ma
takiej etyki! Nasi adwokaci, którzy si´ zajmujà sprawami kryminalnymi w grupie
pruszkowskiej, to – jak sama grupa mówi∏a – „prostytutki prawnicze”. Bez ˝adnej
moralnoÊci. Za pieniàdze zrobià wszystko,
co im si´ ka˝e. (…)
Czy to by∏a jakaÊ wàska grupa
adwokatów, czy kancelarie adwokackie?
Jak trafialiÊcie do tych ludzi?
– To jest bardzo szeroka grupa adwokatów. OczywiÊcie, ja tutaj nie mówi´
o wszystkich, poniewa˝ znam wielu ludzi
zajmujàcych si´ prawem, którzy sà w porzàdku. Ale sà i czarne owce. Zresztà ujawni∏y si´ w procesie pruszkowskim.
Adwokat Pershinga bardzo chcia∏ mu
dogodziç. Przyniós∏ nawet perski dywan
do wi´zienia... To by∏ jeden z tych
obroƒców?

– To sà wszyscy adwokaci broniàcy mafii
pruszkowskiej, bo chyba nie sàdzicie, ˝e
nie wiedzà, kogo bronià.
Czy grupa korumpowa∏a policjantów,
prokuratorów, polityków?
– Oni si´ sami korumpowali! Po prostu
chcieli zarabiaç pieniàdze, no a grupa dysponowa∏a pot´˝nà kasà. (…)
Jakie pieniàdze wchodzà wtedy w gr´?
– Par´dziesiàt tysi´cy z∏otych. Dla mnie
to sà niedu˝e pieniàdze. Dla tych ludzi natomiast stanowi∏y wielokrotnoÊç ich wyp∏aty miesi´cznej. To ju˝ by∏o coÊ.
InwestowaliÊcie te˝ w nieruchomoÊci.
Czyli przetargi by∏y fingowane?
– No oczywiÊcie! Przecie˝ to jest nasze
˝ycie codzienne. To si´ do tej pory
dzieje!
Czy bezkarnoÊç grupy pruszkowskiej
– w∏aÊciwie przez ca∏e lata
dziewi´çdziesiàte – wynika∏a te˝
z korumpowania ludzi, którzy byli
odpowiedzialni za porzàdek?
– W momencie zagro˝enia u˝ywano ró˝nych sprytnych metod na wychodzenie
z k∏opotów. Mia∏o si´ uk∏ad w policji,
w prokuraturze, z dobrymi prawnikami,
tak˝e z s´dziami. Mecenas S∏owika raz
przyszed∏ z panià prokurator z okr´gówki,
a raz z panià s´dzià... Takie kolorowe, ciekawe postacie. No i je˝eli by∏a jakaÊ sprawa
do za∏atwienia, to jak uwa˝acie, jak to si´
za∏atwia∏o?
A gdzie z nimi przychodzi∏?
– Do dyskoteki – do mnie, do Planety. I,
o zgrozo, ci ludzie byli zafascynowani tym
Êwiatem. Ale to si´ mog∏o podobaç, bo to
by∏o bogactwo. Wystawia∏em butelki najlepszego alkoholu, za który nie kasowa∏em
pieni´dzy.

Czy móg∏by pan stworzyç klasyfikacj´,
takà pierwszà lig´ najbardziej
sprzedajnych adwokatów? Kogo by pan
umieÊci∏ na takiej liÊcie?
– Ja nie musz´ tutaj budowaç ligi! Oni
si´ sami przegrupowali. Prosz´ zajrzeç
do sal sàdowych, gdzie sàdzono w procesach zorganizowanej przest´pczoÊci.

O KRETACH, KORONNYM
I PRZYSZ¸OÂCI
Jak pan zosta∏ agentem policyjnym?
– W 1994 roku pozyska∏ mnie cz∏owiek,
bez którego by∏oby niemo˝liwe zlikwidowanie grup przest´pczych. To pan Piotr W.
By∏ znakomitym fachowcem i bardzo go
powa˝am jako policjanta.
Ale z∏o˝y∏ pan zeznania, które go obcià˝y∏y.
– Zresztà prawdziwe. Zrobi∏ pod koniec
swojej dzia∏alnoÊci w policji par´ dziwnych
kroków. Nadu˝ywa∏ alkoholu. Generalnie
uwa˝am go za dobrego policjanta i ˝a∏uj´,
˝e tak si´ sta∏o, ˝e musia∏em z∏o˝yç zeznania. Ja absolutnie nie by∏em tym cz∏owiekiem, który chcia∏ te zeznania sk∏adaç. Pan
W. chyba komuÊ zaszkodzi∏. (…)
Jak wspó∏praca z policjà przek∏ada∏a si´
na pana relacje ze starymi pruszkowskimi?
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Czy oni nie podejrzewali, ˝e majà
przy boku „kreta”?
– Nie, poniewa˝ pan W., który póêniej
by∏ w mocno za˝y∏ych kontaktach ze mnà,
te˝ nie opowiada∏ mi, kto jeszcze w grupie
jest „kretem”.
A byli inni?
– OczywiÊcie! Ka˝dy wysoko postawiony
w grupie musia∏ mieç oficera prowadzàcego. Bez tego siedzia∏by w areszcie.
Upada mit o mafii. Grupa konfidentów?
– Taka jest prawda.
Co takiego si´ sta∏o, ˝e majàc wysokà
pozycj´ w grupie i tylu ludzi na swoich
us∏ugach, zdecydowa∏ si´ pan zostaç
„kretem”, a potem Êwiadkiem
koronnym?
– W 1994 roku grupa pruszkowska przybra∏a zbyt agresywny charakter. Nie liczono
si´ z ludzkim ˝yciem. Nie podoba∏o mi si´
to. Kie∏basie te˝ nie. Ani ja, ani Wojtek K.
nigdy nie przekroczyliÊmy pewnej bariery,
pewnej granicy.
Ale broƒ mieliÊcie?
– Tak, oczywiÊcie.
Jak si´ ma broƒ, to zawsze ∏atwo jej u˝yç.
– Niekoniecznie do strzelania w g∏ow´.
My bardzo dobrze strzelaliÊmy. Zresztà
uczy∏ nas major Wojska Polskiego – szef
strzelectwa w Polsce. (…)
Wracajàc do powodów, przez które
odwróci∏ si´ pan od kolegów.
– Zaczà∏ si´ ju˝ wtedy rozpad grupy pruszkowskiej. Zosta∏em aresztowany i na dziewi´ç miesi´cy straci∏em z oczu Êwiatek przest´pczy. Kiedy wyszed∏em, Kie∏basa ju˝ by∏
w konflikcie ze starymi, a za chwil´ równie˝
z Rympa∏kiem.
Ba∏ si´ pan o swoje ˝ycie, czy po prostu
nie podoba∏o si´ panu to, ˝e ginà ludzie?
– Ba∏em si´, ˝eby nie wymkn´∏o si´ to
spod kontroli policyjnej, a policja ju˝ depta∏a grupie po pi´tach. Tylko ˝e to jeszcze
by∏a w tych latach g∏upia policja, takie dreptanie w miejscu. Postanowi∏em pomóc im
w pracy. Stàd moja wspó∏praca z policjà.
Mo˝e zaczà∏ pan sypaç, bo zabito
Pershinga i pan mia∏ byç nast´pny
w kolejce?
– Strzelajàc do Pershinga, z∏amano pewne
zasady. No i pewnie to te˝ delikatnie wp∏yn´∏o na mojà decyzj´, ˝eby zostaç Êwiadkiem
koronnym. Mog∏em si´ zdecydowaç na wojn´
ze starym Pruszkowem i wygraç jà lub prze-
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graç. Ale mog∏em za∏atwiç to w inny sposób
i ten drugi wybra∏em. (…)
Czy jako Êwiadek koronny czuje si´ pan
bezpieczny?
– Tak, chocia˝ mam chwile zwàtpienia,
gdy czytam wywiady z pewnym ∏ysym pos∏em SLD, który grozi, ˝e mnie udusi go∏ymi r´kami (Êmiech).
Jak rodzina przyj´∏a wiadomoÊç, ˝e zosta∏
pan koronnym?
– MyÊl´, ˝e z ulgà. ˚onie przeszkadza∏o,
˝e by∏em gangsterem. By∏a z daleka od
tego. Mój dom to azyl. Ja tam nie robi∏em
˝adnych przyj´ç gangsterskich (…).
Co b´dzie z panem dalej, po zakoƒczeniu
tych Êledztw, które jeszcze si´ toczà
w prokuraturze?
– B´d´ sobie gdzieÊ ˝y∏. Okaza∏o si´, ˝e
w biznesie poruszam si´ bardzo swobodnie.
Natomiast chcecie na pewno spytaç, czy
b´d´ si´ czu∏ bezpieczny. No, ja b´d´ mia∏
ju˝ ochron´ do koƒca ˝ycia, a jeÊliby mnie
za∏atwili, to tak jakby zabili funkcjonariusza. Jestem na tyle g∏oÊnà, medialnà osobà,
˝e to by si´ szerokim echem odbi∏o
i na pewno moi wrogowie muszà o tym wiedzieç. I dobrze si´ zastanowià, czy warto zaryzykowaç „do˝ywotk´” lub dwadzieÊcia
pi´ç lat za mnie.
Czy sà w ogóle jacyÊ ludzie, którzy mogà
panu jeszcze zagra˝aç? Starzy siedzà.
Przez jakiÊ czas nie wyjdà.
– W tej chwili jest bardzo du˝e zagro˝enie,
poniewa˝ struktura pruszkowska si´ odbudowa∏a, a ja mówi∏em, ˝e nie boj´ si´ osób wyrachowanych. Natomiast jest sporo takich „m∏odych wariatków”, którzy po narkotykach chcà
pokazaç, jakimi sà kowbojami. MyÊl´, ˝e jednak ten wyÊcig mi´dzy gangsterkà a policjà
wygra policja i ˝e w koƒcu obezw∏adni ten
Êwiat przest´pczy. Ale jak na razie „Pruszkowa” si´ jeszcze nie dobi∏o. Je˝eli ja zeznaj´
o ponad tysiàcu osobach, a jest aresztowanych
pi´çdziesiàt, no to, jak uwa˝acie: gdzie reszta?
Dalej te struktury dzia∏ajà! I to nie jest ˝adna
m∏odzie˝. To jest w dalszym ciàgu grupa
pruszkowska. Za szybko sobie przypi´to te
gwiazdki i w´˝yki generalskie.
S∏ysza∏ pan, jaka kwota chodzi za pana
g∏ow´?
– Tak. Najpierw milion dolarów, potem
dwa, ale nie wierz´, ˝eby ktoÊ wy∏o˝y∏ takie
pieniàdze. Mo˝e wczeÊniej, kiedy jeszcze
nie zeznawa∏em, ale teraz ju˝ po zeznaniach,
jakie ja zagro˝enie dla nich stanowi´? ■
Ewa Ornacka, Piotr Pytlakowski
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Ob∏awa
augustowska
Latem 1945 r. z terenów pó∏nocnej Suwalszczyzny Sowieci
wywieêli w nieznanym kierunku kilkuset obywateli paƒstwa
polskiego. Wszelki Êlad po nich zaginà∏. Do dziÊ nie sà znane
ich losy, a o tej operacji trudno szukaç wzmianki
w podr´cznikach historii.

G

dy w Europie zamilk∏y dzia∏a, na pó∏nocno-wschodnich terenach okrojonej Rzeczypospolitej radzieccy towarzysze przy udziale miejscowych bezpieczniaków „czyÊcili teren z elementu AK”.
Transporty ludzi sz∏y na Wschód ju˝ od po∏owy 1944
roku, najwi´kszà akcj´ przeprowadzono jednak rok
póêniej. Ob∏awa, nazywana od miejsca – augustowskà,
a od czasu – lipcowà, nie bez powodu obj´∏a te w∏aÊnie
tereny.

nie uk∏ada∏o si´ dobrze, teraz wiemy ju˝, dlaczego.
Wytyczne dla partyzantki radzieckiej by∏y jasne: tam,
gdzie podziemie polskie jest silne, nale˝y iÊç na
wspó∏prac´. Tam, gdzie nas jest wi´cej, nale˝y oddzia∏y leÊne likwidowaç.
Ofensywa radziecka ruszy∏a pod koniec czerwca 1944 r. i do tego czasu partyzanci nieraz przychodzili sobie z pomocà. AK-owcy atakowali niemieckie
transporty, wysadzali pociàgi, szturmowali magazyny
i posterunki. Dramat zaczà∏ si´, gdy polskie oddzia∏y
przekracza∏y lini´ frontu. Sowieci je rozbrajali i propo-

POLSKA WALCZY
Pó∏nocny skrawek dawnego województwa bia∏ostockiego, we wrzeÊniu 1939 r. podzielony mi´dzy dwóch okupantów, wiele wycierpia∏. Represje mia∏y tylko t´
ró˝nic´, ˝e u Niemców odbywa∏y si´ publicznie,
a pod rzàdami radzieckimi ludzi likwidowano po cichu.
Opór miejscowego spo∏eczeƒstwa objawi∏ si´ ju˝
w pierwszych tygodniach wojny. Powsta∏o wiele organizacji konspiracyjnych, które w∏àczono póêniej
w struktury Zwiàzku Walki Zbrojnej. W wyniku wojny
mi´dzy agresorami i akcji scaleniowej prawie nie by∏o
tu innych oddzia∏ów ni˝ te podporzàdkowane Armii
Krajowej.

PRZED „BURZÑ”

Ob∏awa lipcowa
obj´∏a rejon
Puszczy
Augustowskiej,
powiaty:
suwalski,
augustowski
i cz´Êç
sokólskiego.

W miar´ zbli˝ania si´ frontu oddzia∏y leÊne przygotowywa∏y si´ do jawnego wystàpienia przeciw Niemcom. Wiosnà 1944 r. w rejon Puszczy Augustowskiej
przyby∏a sowiecka grupa dywersyjno-rozpoznawcza
NKGB (Ludowego Komisariatu Bezpieczeƒstwa Paƒstwowego) pod dowództwem mjr. W∏adimira Cwietyƒskiego „Or∏owa”.
– Mimo doÊwiadczeƒ z lat 1939–1941, represji i deportacji, podj´to wówczas wspó∏prac´ z radzieckimi
zrzutkami – mówi dr Jan Jerzy Milewski, naczelnik
Biura Edukacji Publicznej Oddzia∏u Instytutu Pami´ci Narodowej w Bia∏ymstoku. – ¸udzono si´, ˝e wspólny wróg zmieni nastawienie Sowietów. Wspó∏dzia∏a-

Wystawy, rocznicowe spotkania, wspomnienia – tyle
dzisiaj mo˝na zrobiç, aby pami´ç o ofiarach trwa∏a,
równie˝ w ÊwiadomoÊci m∏odego pokolenia

nowali partyzantom wstàpienie do Ludowego Wojska
Polskiego. Akcja „Burza” i wspó∏praca z sowieckimi
grupami zrzutowymi doprowadzi∏y do dekonspiracji
oddzia∏ów.

SOWIECKI TERROR
S∏u˝by specjalne Zwiàzku Radzieckiego: NKWD
i Smiersz (kontrwywiad wojskowy) przy wspó∏udziale miejscowych funkcjonariuszy urz´dów bezpieczeƒstwa publicznego zacz´∏y aresztowania ludzi,
którzy jeszcze niedawno walczyli z Niemcami.
AK-owcy ju˝ jesienià 1944 r. zacz´li zaludniaç obozy
internowania, g∏ównie ten w Ostaszkowie, skàd nigdy nie wróci∏o do domów kilka tysi´cy przedwojennych policjantów.
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Aresztowano tak˝e por. Micha∏a Czatyrk´ „Kawk´”,
który by∏ dowódcà patrolu ∏àcznikowego w oddziale
„Or∏owa”. Ludzie zacz´li ukrywaç si´ w lasach. Samorzutnie powstawa∏y grupy samoobrony. Sytuacja by∏a
na tyle napi´ta, ˝e w szybkim tempie zacz´to odtwarzaç leÊne oddzia∏y.
Partyzanci atakowali posterunki, likwidowali konfidentów i doradców sowieckich, rozbijali konwoje
byd∏a p´dzone z Prus Wschodnich do ZSRR. Przewaga podziemia by∏a tak znaczna, ˝e z 18 posterunków
MO w powiecie suwalskim rozbito 17. Na 14 gmin
dzia∏a∏y tylko dwie. Podobnie by∏o w sàsiednim powiecie augustowskim.

OB¸AWA ÂMIERCI
W∏adze komunistyczne zwraca∏y si´ do strony sowieckiej z proÊbà o zaprowadzenie porzàdku na tym terenie. Przeprowadzono kilka akcji pacyfikacyjnych, a˝
zdecydowano, ˝e potrzeba operacji na masowà skal´.
Ob∏awa lipcowa obj´∏a rejon Puszczy Augustowskiej, powiaty: suwalski, augustowski i cz´Êç sokólskiego. W akcj´ zaanga˝owane by∏y olbrzymie si∏y

– „Tam, gdzie podziemie polskie jest
silne, nale˝y iÊç na wspó∏prac´.
Tam, gdzie nas jest wi´cej, nale˝y
oddzia∏y leÊne likwidowaç”.
Wytyczne dla partyzantki radzieckiej
by∏y jasne – mówi dr Jan Jerzy Milewski
z bia∏ostockiego IPN.
radzieckie. Ca∏e oddzia∏y otacza∏y teren, z którego wy∏apywano wszystkich, których wskazali funkcjonariusze UBP i MO. Bywa∏o i tak, ˝e zwo∏ywano zebranie
gminne i wszystkich przyby∏ych zatrzymywano. Niejednokrotnie zabierano ca∏e rodziny.
W nielicznych akcjach uczestniczyli wy∏àcznie milicjanci i ubecy, szczególnie gorliwa by∏a komenda w Augustowie, za co jej funkcjonariusze odebrali potem pochwa∏y i nagrody pieni´˝ne. Aresztowania trwa∏y co
najmniej kilkanaÊcie dni. Poszukiwania wywiezionych
zacz´∏y si´ po zakoƒczeniu ∏apanki. Rodziny w´drowa∏y ich Êladem, ale ten urywa∏ si´ w obozach filtracyjnych. Z zatrzymanych wtedy kilku tysi´cy obywateli
polskich oprawcy wyselekcjonowali grup´ oko∏o 600
osób, które przepad∏y jak kamieƒ w wod´. O mieszkaƒców zacz´∏y upominaç si´ gminy, jako jedna
z pierwszych Giby, która straci∏a blisko stu ludzi.

ZMOWA MILCZENIA

nych w lipcu 1945 roku nie przekaza∏ nigdy wiadomoÊci o swoim losie.
Nadzieje wybuch∏y ponownie w 1987 r., kiedy Stefan Myszczyƒski, który w ob∏awie straci∏ trzech braci i ojczyma, odkry∏ przy drodze Rygol–Giby nieznane groby. Teraz nadzieja musia∏a ograniczyç si´
do mo˝liwoÊci uczczenia pami´ci bliskich. Ekshumacja wykaza∏a jednak, ˝e sà to szczàtki ˝o∏nierzy
niemieckich. Miejscowa ludnoÊç nie uwierzy∏a wynikom tych prac. Tym bardziej ˝e ówczesny rzecznik
rzàdu Jerzy Urban nie tylko z przekàsem mówi∏
o „brudnej robocie zachodnich Êrodków przekazu”,
które chcia∏y rozdmuchaç spraw´ grobów w Gibach,
ale oÊwiadczy∏ te˝, ˝e w∏adzom nic nie wiadomo, aby
w przesz∏oÊci na Suwalszczyênie zagin´∏y jakieÊ
grupy obywateli.
Nied∏ugo po oÊwiadczeniu Urbana zawiàza∏ si´
Obywatelski Komitet Poszukiwaƒ Mieszkaƒców Su-

– Mia∏em pogró˝ki
od SB: „Uwa˝aj, êle
skoƒczysz, Zwiàzek
Radziecki jeszcze
istnieje” – mówi
Miros∏aw Basiewicz

▲

Nad losem zabranych w ob∏awie augustowskiej zapanowa∏a cisza. Nadzieje rodzin od˝ywa∏y jednak
przy ka˝dej odwil˝y. W 1946 r. zacz´li wracaç
z ZSRR pierwsi aresztowani jeszcze w 1944 r. Rodzinom radzono zmienianie ˝yciorysów. Bliscy ∏udzili
si´ jeszcze d∏ugi czas. Rok 1956 to kolejna fala
powrotów Polaków. Wi´kszoÊç z nich w taki czy inny
sposób dawa∏a jednak wczeÊniej znaki ˝ycia – przychodzi∏y grypsy, poufne wiadomoÊci. ˚aden z pojma-

Wystawa „Zaginieni w ob∏awie augustowskiej – lipiec 1945 r.” przygotowana
przez IPN ruszy∏a w Polsk´. Na rusztowaniach zbitych z surowych augustowskich
sosen prezentowane sà zdj´cia ludzi, którzy nigdy nie wrócili do domów
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– To by∏y trudne czasy, tajniacy jeêdzili za nami,
a ludzie bali si´ powracaç do dawnych dziejów – dodaje Stanis∏aw Kowalczyk. – OczywiÊcie, ˝e si´ ba∏em,
ale ktoÊ to musia∏ zrobiç.

Historia zatoczy∏a ko∏o – w ob∏awie
uczestniczyli milicjanci, a czterdzieÊci
lat póêniej by∏y funkcjonariusz MO ocali∏
dla potomnych pami´ç o ofiarach.

▲

Lista tych, którzy nie
wrócili. Strona rosyjska
przyzna∏a, ˝e
aresztowano 592
obywateli polskich, ale
nie wie, co si´ z nimi
sta∏o

walszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 r. Komitet
wyda∏ oÊwiadczenie z listà pierwszych 39 ofiar ob∏awy. Podpisali si´ pod nim, podajàc swoje domowe adresy: Stanis∏aw Kowalczyk, Piotr Bajer i Miros∏aw Basiewicz. Ten ostatni w latach 80. przechowywa∏ archiwum zwiàzków zawodowych, które próbowano
stworzyç w MO. Wyrzucony ze s∏u˝by by∏ internowany w stanie wojennym. PrzeÊladowany przez SB wyjecha∏ na Suwalszczyzn´.

P¢TLA CZASU
– Na w∏asnej skórze odczu∏em ju˝ wczeÊniej skal´
szanta˝u i zastraszania ze strony SB – wspomina Miros∏aw Basiewicz. – Teraz jeszcze si´ to nasili∏o, mia∏em rozmowy ostrzegawcze, rewizje, nachodzenie
i sugestie, ˝e na tym odludziu „wszystko mo˝e si´
zdarzyç”, a „Zwiàzek Radziecki nadal istnieje”.

To drugi Katyƒ
Rozmowa
z dr. Janem Jerzym Milewskim,
naczelnikiem
Biura Edukacji Publicznej Oddzia∏u IPN
w Bia∏ymstoku
Czy jest szansa na odnalezienie miejsca pogrzebania ofiar
ob∏awy augustowskiej?
– MyÊl´, ˝e gdyby groby by∏y na terytorium Polski, to ktoÊ ju˝
by je odnalaz∏. Moim zdaniem nie uda si´ równie˝ odszukaç ˝adnych materia∏ów w archiwach, bo jest to drugi Katyƒ, zbrodnia,
do której oprawcy nie chcà si´ przyznaç.
W ZSRR ˝ycie by∏o bardzo zbiurokratyzowane, aparat przemocy
równie˝, trudno wi´c przypuszczaç, ˝e nie zachowa∏y si´ ˝adne
dokumenty...
– One oczywiÊcie sà, ale nie le˝à w przypadkowym miejscu. Ta
zbrodnia by∏a wyjàtkowa, takie rzeczy po wojnie si´ nie zdarza∏y.
Decyzj´ o zamordowaniu polskich obywateli musia∏y podjàç naj-

Komitet wykona∏ ogrom pracy, choç jego dzia∏alnoÊç
zosta∏a z miejsca zakazana. Jego cz∏onkowie jeêdzili
od wsi do wsi i zbierali informacje o zaginionych, wype∏niali ankiety, które ju˝ w wolnej Polsce przekazali
do prokuratury, a obecnie sà w dyspozycji IPN.
Historia zatoczy∏a ko∏o – w ob∏awie uczestniczyli
milicjanci, a czterdzieÊci lat póêniej by∏y funkcjonariusz MO ocali∏ dla potomnych pami´ç o ofiarach.
W ∏apance brali te˝ udzia∏ ubecy, a czterdzieÊci lat
póêniej miejscowi esbecy gorliwie starali si´ ukryç
prawd´ przed opinià publicznà.
Pami´ç o ofiarach przesta∏a byç tajna, rodziny
z mniejszà trwogà mówià o zaginionych, w Gibach powsta∏ symboliczny pomnik tragedii. Do pe∏nego wyjaÊnienia losu zaginionych potrzeba jednak woli politycznej, poniewa˝ stosunki z Rosjà sà albo zbyt dobre,
albo zbyt z∏e, ˝eby na najwy˝szym szczeblu zadaç
pytanie o los szeÊciuset obywateli polskich. ■
PAWE¸ OSTASZEWSKI
zdj. autor

wy˝sze w∏adze ZSRR. W naszych zasobach przeszukaliÊmy
wszystko. W litewskim archiwum specjalnym – dawnym archiwum KGB – znalaz∏em materia∏y dotyczàce ob∏aw przeprowadzanych nad Niemnem. Tyle ˝e tam nie by∏o rozstrzeliwaƒ, ludzi
skazywano na wieloletnie wi´zienie.
W sprawie ob∏awy augustowskiej jest inaczej. W archiwaliach
brakuje nawet dzienników bojowych z lata 1945 r. tych jednostek
Armii Czerwonej, które uczestniczy∏y w operacji. Jasno widaç, ˝e
materia∏y êród∏owe zosta∏y celowo wyodr´bnione, aby przechowaç je w osobnym miejscu.
Jaki jest obecny stan Êledztwa?
– Zajmuje si´ tym Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Prokuratorzy zwrócili si´ o pomoc prawnà
do strony rosyjskiej i otrzymali odpowiedê, ˝e nie ma ˝adnych dokumentów na ten temat. Tu potrzebna jest decyzja polityczna.
Przez szeÊçdziesiàt lat ˝aden polski premier czy prezydent nie
wystàpi∏ w sprawie losu szeÊciuset obywateli paƒstwa polskiego.
W latach 90. Jelcynowi zale˝a∏o, ˝eby zdyskredytowaç system komunistyczny, wi´c ch´tnie ujawnia∏ zbrodnie z przesz∏oÊci.
W 1992 roku strona rosyjska przyzna∏a, ˝e aresztowano 592 obywateli polskich, ale nie wie, co si´ z nimi sta∏o. Pytanie o ich los
trzeba jednak zadaç. ■
PAWE¸ OSTASZEWSKI
zdj. autor
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Z okazji Âwi´ta Policji wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym
Policji ˝ycz´ sukcesów w s∏u˝bie, du˝o satysfakcji z dobrze spe∏nionych
obowiàzków wobec ojczyzny i spo∏eczeƒstwa oraz pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym.
Szczególnie serdeczne ˝yczenia sk∏adam tym, którzy pe∏nià s∏u˝b´
pod Sztandarami wyhaftowanymi w zak∏adzie haftu artystycznego
KRAMEX w Suwa∏kach.
Krystyna BRZEZI¡SKA
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Czy policjanci pojadà na saksy?

Unijne
marzenie
„Szkocja i Irlandia zamierzajà zatrudniaç u siebie polskich
policjantów” – taka informacja obieg∏a media póênà wiosnà.
Czy kolejna grupa zawodowa, skuszona zarobkami w euro,
opuÊci nasz pi´kny kraj? SprawdziliÊmy, czy to mo˝liwe.

Za

lokalnym dziennikiem „The Scotsman” podawano, ˝e szkockie stowarzyszenie szefów policji ACPOS interesuje si´ mo˝liwoÊciami
zatrudnienia u siebie policjantów z nowych krajów cz∏onkowskich
Unii Europejskiej (poza Polskà tak˝e z Litwy, S∏owacji, Czech czy Estonii).

KILTY ZAMIAST MUNDURÓW
Powodów jest kilka: przede wszystkim wzrasta
liczba polskich, nie zawsze legalnych, imigrantów
i miejscowa policja potrzebuje osób, które potrafi∏yby
do nich dotrzeç. Poza tym coraz mniej Szkotów jest ch´tnych do policyjnej s∏u˝by; przyjmujàc obywateli innych paƒstw, mo˝na by uzupe∏niç
niedobory w kadrze.
Niestety, na przeszkodzie stojà przepisy prawne. – Aby s∏u˝yç w szkockiej policji,
trzeba byç obywatelem brytyjskim – studzi zapa∏y Aleksander Dietkow, konsul generalny RP w Edynburgu. – W gr´ wchodzi grupa 200–300 osób z nowych paƒstw cz∏onkowskich. Policjanci oddelegowani z tych paƒstw do pracy w Szkocji byliby tylko
wspó∏pracownikami, quasi-policjantami.
Bez zmian w brytyjskich przepisach pomys∏ jest wi´c nierealny.

W KRAINIE TULIPANÓW
O polskich policjantach marzà te˝ burmistrzowie kilku
holenderskich miejscowoÊci. Zdarza si´ tam bowiem, ˝e
w miasteczkach jest tyle samo Holendrów, co Polaków.
– W gminie Venray mieszka 5000 naszych rodaków spoÊród 8–10 tys. wszystkich Polaków zatrudnionych w ogrodnictwie w pó∏nocnej
Limburgii (region Holandii – red.) – stwierdza genera∏ W∏adys∏aw Pad∏o, oficer ∏àcznikowy w Hadze. Poniewa˝ bariera j´zykowa jest nie do pokonania,
burmistrzowie holenderscy ch´tnie widzieliby u siebie polskoj´zycznych
funkcjonariuszy. Musieliby oni jednak, podobnie jak w Szkocji, posiadaç
miejscowe obywatelstwo. Na razie wi´c wybrani holenderscy policjanci uczà si´
trudnej polskiej mowy i poznajà obyczaje.

A MO˚E DO IRLANDII?
Policja irlandzka natomiast kilka miesi´cy temu przyj´∏a
naszych rodaków do pracy. Warunkiem nie by∏o posiadanie
obywatelstwa jednego z paƒstw Unii Europejskiej (przyj´to
nawet Chiƒczyków), ale wzi´cie udzia∏u w... normalnym procesie rekrutacji i zdanie wielostopniowego egzaminu (m.in. z j´zyka). Teraz czeka ich
jeszcze dwuletnia szko∏a policyjna.
Na pytanie zatem, czy oficer policji z innego kraju mo˝e przejÊç do pracy w Garda Siochana (nazwa irlandzkiej policji), trzeba odpowiedzieç, niestety, przeczàco. ■
ALEKSANDRA MOLAK
zdj. Anna Michejda, Sylwia Zaczkiewicz
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PROWOKACJE

Dla mnie to deesbekizacja jest tylko
i wy∏àcznie tematem zast´pczym, jak
aborcja, lustracja
itd. W kraju nie
zajmujemy si´ powa˝nymi sprawami, m.in. krwotokiem m∏odych, zdolnych uciekajàcych z kraju byle gdzie: Grecja,
Hiszpania, Anglia, Irlandia itd.
Politycy specjalnie rozp´tali t´
burz´.
Nie znosz´ uogólniania – ˝e
wszyscy esbecy sà êli. Choç z pewnoÊcià byli tacy. Tylko dlaczego nadal nie ma ich za kratkami – dlaczego komendant Bieƒkowski
(po pó∏ roku) nie jest w stanie udowodniç przewa∏ów panu Ch., Misiaczkowi, kilku innym? Czemu
kompleksy zwiàzane z nieumiej´tnoÊcià z∏apania za r´k´ schwartzcharakterów leczy si´, wyrzucajàc
dobrych rzemieÊlników?
Mam te˝ inne pytanie, szkoda, ˝e
nie dostan´ odpowiedzi na forum:
Czy i jak sta∏a zadyma zwiàzana
z ujawnianiem agentów wp∏ywa
na jakoÊç pracy operacyjnej, pracy
ze êród∏em?

Zero SB w Policji...
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Deesbekizacja
w praktyce
„Policja zwalnia by∏ych funkcjonariuszy SB” – wàtek o tym tytule cieszy
si´ na policyjnym forum internetowym ifp.pl ogromnà popularnoÊcià
(ponad 6 tysi´cy wyÊwietleƒ). Kibiców jest kilkakrotnie wi´cej
ni˝ zainteresowanych. Bo i temat ostatnio goràcy.

W

Rzezi nie b´dzie

Swoje ministerialne urz´dowanie Ludwik
Dorn zaczà∏ od zapowiedzi deesbekizacji
Policji. Uspokaja∏ jednak, ˝e „rzezi niewiniàtek nie b´dzie”.
– Jak ktoÊ pracowa∏ tylko w technice lub
je˝eli zahaczy∏ o dwa lata w Wydziale Przest´pstw Gospodarczych w SB, a potem
przyszed∏ zweryfikowany do Policji i sprawdzi∏ si´ w CBÂ, mo˝e spaç spokojnie –
mówi∏ w radiowej rozmowie z Janinà Paradowskà. Wspomina∏ jednak o uk∏adzie
by∏ych esbeków zwiàzanym z logistykà.
Zimà gruchn´∏a wieÊç: Policja zwalnia
by∏ych funkcjonariuszy SB. Nie wiadomo
by∏o nawet, ilu ich jest. Prof. Rzepliƒski
szacowa∏, ˝e w 1996 roku co drugi oficer
Policji mia∏ przesz∏oÊç esbeckà. Teraz,
po 10 latach, mówi∏o si´ o 1800 osobach,
a nawet o 3 tysiàcach.

Wyp∏akiwalnia

mogà i zacierajà za sobà t´ niezbyt dobrà
swojà przesz∏oÊç. (...)

Czy zrobi si´ lepiej?

ywo∏a∏ go, na ∏amach miesi´cznika
„Policja 997”, profesor prawa Andrzej Rzepliƒski. A by∏o to dok∏adnie rok temu. „Naprawianie Policji jest
trudne, bo na stanowiskach kierowniczych
lub w ich pobli˝u wcià˝ sà funkcjonariusze
by∏ej SB” – mówi∏. Twierdzi∏, ˝e dzieje si´
tak dlatego, i˝ „zabrak∏o w polskiej Policji
przywódców z wizjà”. Potem nikt nie mia∏
g∏owy do naprawiania Policji, a˝ do jesieni.

esbek”. WÊród policjantów zawrza∏o. Na forum wyp∏akiwali si´ policyjni 30-latkowie,
a funkcjonariusze z przedszkolnym sta˝em
kibicowali albo wyrzucanym, albo tym, którzy wyrzucajà. Od miesi´cy trwa dyskusja,
czy by∏y esbek mo˝e byç dobrym glinà i czy
w ogóle glinà byç powinien. Czy powinien
uczyç m∏odszych, czy lepiej, ˝eby trzyma∏
si´ od s∏u˝by z daleka, bo ma „skrzywiony
kr´gos∏up”. Jest z∏oÊç i frustracja. Zawzi´toÊç i ludzkie dramaty... Zresztà po co opisywaç to, o czym mówià policjanci? Lepiej
oddajmy im g∏os.

Zulu:
Skoro zostaliÊcie zweryfikowani i przyj´ci do Policji, a nast´pnie przez tyle lat
wielu z was robi∏o dobrà robot´, przy okazji
uczàc jej innych, m∏odszych od siebie, to
w imi´ jakich racji zmusza si´ was do odejÊcia? Czy nagle zrobi si´ lepiej? Wàtpliwe.
(...) Temat by∏ych esbeków to tylko perfuma majàca przykryç ten smród. Pytanie,
kto b´dzie nast´pny, bo przecie˝ perfuma
wywietrzeje, a smród trzeba znowu przykryç. Szkoda tylko, ˝e ludzkie ˝yciorysy
∏amie si´ jak zapa∏ki.

Odchodz´, bo...

Kto nast´pny?

Prusak:
Jako by∏y esbek z 31-letnim sta˝em
w Policji (w tym 3 lata w SB i 5 lat studiów)
postanowi∏em odejÊç... Odchodz´ ze s∏u˝by..., bo obawiam si´, ˝e nikt (myÊl´ o polityce) mnie tu nie chce... Odchodz´, bo
mam poczucie honoru i godnoÊci osobistej... Odchodz´, bo chc´ kontrolowaç w∏asne ˝ycie... Odchodz´, bo nie chc´, ˝eby
ktoÊ za mnie podjà∏ t´ decyzj´ (nie wiem,
czy trzy lata w SB to du˝o czy ma∏o) i mnie
odwo∏a∏ ze stanowiska lub ,,wydali∏” ze
s∏u˝by... Odchodz´, bo nie chc´ si´ ,,poniewieraç” w GST (to tylko pó∏ roku)... Odchodz´ i nie mam do nikogo ˝alu, bo to ja
chc´ odejÊç (...)

andiz1:
Nie mam wp∏ywu na to, co zrobià wielcy tego kraju... chcia∏abym jednak wiedzieç, kto b´dzie nast´pny, jak ju˝ wyrzucony zostanie ostatni esbek z tej firmy...
blondyni, ∏ysi, z kr´conymi w∏osami... nie
wiem, dlaczego, ale zaczyna mi to pachnieç inkwizycjà i polowaniem na czarownice..., a mo˝e by tak zaczàç oceniaç ludzi
po ich czynach?

Psujà atmosfer´, ale...

Komendant g∏ówny Marek Bieƒkowski nazywa∏ te zwolnienia zmianà pokoleniowà,
ale zapewnia∏, ˝e decyzje b´dà podejmowane indywidualnie. Tsunami mia∏o dotknàç
tylko urz´dników, którzy grzejà sto∏ki.
W samej komendzie g∏ównej propozycje
nie do odrzucenia dosta∏o 170 policjantów.
Ilu odesz∏o w ca∏ym kraju? Nie wiadomo,
bo przecie˝ w kadrach nie ma pozycji „by∏y

Greg30:
3/4 z tych ludzi zajmuje si´ ,,kr´ceniem”
wokó∏ siebie i wprowadzaniem niezdrowej
atmosfery w Êrodowisku policyjnym, w komórkach, w których pracujà i nierzadko naczelnikujà. Jestem za tym, aby ich odsuwaç
od w∏adzy i s∏u˝by. Znam jednak te˝ gros
takich ludzi (wywodzàcych si´ z SB), którzy sà z∏otymi ludziskami. Starajà si´, jak

A oni wcià˝ tu sà

Kajko:
Tak czytam sobie posty i rozglàdam si´
wokó∏ siebie. I có˝ widz´? Jak otacza∏o
mnie w pracy wielu by∏ych funkcjonariuszy
SB, tak nadal otacza. ˚aden z nich nie zosta∏ pogoniony na emerytur´. Jak zwykle
zapowiedzi góry okaza∏y si´ bez pokrycia
w czynach. Jedyni, których „poproszono”
o przejÊcie na emerytur´, to policjanci
z 30-letnim i wi´cej sta˝em pracujàcy
w wydzia∏ach logistycznych. A co by∏o paniki wÊród esbeków, to by∏o. I
Opracowa∏a IF
zdj. Bo˝ydar Starosolski

dziennikario

Ukarani za solidarnoÊç

lipiec 2006 r.

Ukarani za
solidarnoÊç?

Jak wi´c b´dzie si´ dalej uk∏ada∏a wspó∏praca policjantów przy tej wa˝nej sprawie (mafii
paliwowej – red.)? Pewnie wed∏ug regu∏, które uznajà tacy emocjonalni i nieroztropni prokuratorzy, jak ten cytowany w artykule: „Nie powiem ani s∏owa. A jeÊli wypowie si´ którykolwiek
z funkcjonariuszy BSW, to spotka si´ z reperkusjami” (prokurator Rafa∏ Babiƒski z Krakowa).
Panie prokuratorze, potrzàsa pan dzidà, ale narusza pan prawa obywatelskie, a z policjantów robi pan jakichÊ niedorobionych g∏upków, którzy nie wiedzà, co majà powiedzieç. Có˝,
skoro zostali zdradzeni przez swoich prze∏o˝onych, dzisiaj mo˝e ich straszyç nawet taki pysza∏ek.
Wielkie gratulacje dla ch∏opaków z Katowic i N-ka z Krakowa za SOLIDARNOÂå zawodowà (Panie
Marcinkiewicz to jest w∏aÊnie solidarne paƒstwo). DaliÊcie przyk∏ad innym policjantom, jak post´powaç w takich przypadkach i nale˝ny jest Wam szacuneczek. Nie zmieniajcie kursu. Nie wiadomo, czy zostaliÊcie zdradzeni przez WieÊka, to rozstrzygnie niezawis∏y sàd. Zdradzili natomiast z pewnoÊcià nasi wy˝si prze∏o˝eni,
dajàc nas na po˝arcie jakiemuÊ pieniaczowi i pokazujàc Êwiatu, ˝e tak naprawd´ Policj´ majà g∏´boko w d...,
a liczà si´ dla nich tylko jakieÊ „p∏askie” interesy pojedynczego polityka. Czapki z g∏ów przed Wami!
Ostryga
✩
Ja i moi koledzy policjanci jesteÊmy poruszeni artyku∏em „Ukarani za solidarnoÊç”. Nareszcie ktoÊ
wyjaÊnia w sposób obiektywny i „policyjny” ca∏à t´ sytuacj´. Je˝eli chodzi o g∏os komendanta g∏ównego,
to, podobnie jak ka˝dy, ma on prawo do w∏asnego zdania, ale twierdzenie, ˝e policjanci poparli zdrajc´
Policji, jest mocno przesadzone. Je˝eli Wies∏aw G. zdradzi∏, niech go sàd ska˝e, nawet na do˝ywocie, ale
teraz jest tylko podejrzanym. Od rozstrzygni´cia tej kwestii jest sàd. Pozwol´ sobie na jeszcze jeden
wniosek – zdarza si´, ˝e ktoÊ czasem zdradzi Policj´ i zas∏uguje to na pot´pienie, ale obserwuj´ te˝ nie
mniej niepokojàce zjawisko, ˝e Policja „zdradza” wielu policjantów. Bardzo dzi´kujemy, ˝e nasza
policyjna prasa nas nie opuszcza. To cenne wsparcie, o które jak˝e trudno w takich, jak ta sytuacjach.
(nazwisko i adres do wiadomoÊci redakcji)

Andrzej Rokita
i Krzysztof Dudziak
byli dobrymi prze∏o˝onymi,
ale stracili stanowiska.
Naczelnicy zarzàdów CBÂ
w Katowicach i Krakowie
zostali odwo∏ani za to,
˝e wraz z 80 innymi
funkcjonariuszami podpisali
por´czenie za by∏ego
policjanta, aresztowanego
pod zarzutem wspó∏pracy
z mafià paliwowà.

SPROSTOWANIE
Po opublikowaniu w czerwcowym numerze z 2006 roku miesi´cznika „Policja 997” artyku∏u
„Ukarani za solidarnoÊç?” sprostowanie nades∏a∏ prokurator Marek We∏na z Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. Oto jego treÊç:
„Nieprawdà jest, abym prowadzi∏ lub nadzorowa∏ Êledztwo sygn. Ap II Ds. 3/06/S tut. Prokuratury, w ramach którego zarzuty przedstawiono podejrzanemu Wies∏awowi G., by∏emu funkcjonariuszowi Zarzàdu CBÂ KGP w Katowicach. Nigdy nie zetknà∏em si´ z wnioskiem z∏o˝onym przez 82 funkcjonariuszy Zarzàdu CBÂ KGP w Katowicach w przedmiocie por´czenia osobistego za podejrzanego
Wies∏awa G. Nigdy nie wypowiada∏em si´ w przedmiocie rozstrzygni´cia takiego wniosku procesowego. Stàd nieuprawnione jest ∏àczenie – w kontekÊcie mojej osoby – tych wszystkich faktów, co z kolei
uwa˝am za nadu˝ycie oraz brak rzetelnoÊci dziennikarskiej”.
Z powa˝aniem Marek We∏na

Policjant straci∏ nog´.
Pomó˝my
Praca ponad si∏y doprowadzi∏a policjanta do utraty nogi.
Policja obieca∏a mu pieniàdze na protez´, ale na obietnicach si´
skoƒczy∏o. Teraz próbujà mu pomóc koledzy.
To oni nag∏oÊnili spraw´ Zenona W∏odarczaka na www.ifp.pl
i w lokalnej prasie. Jego histori´ opisa∏ „G∏os Wielkopolski”. Po 22 latach pracy policjant nabawi∏ si´ powa˝nych problemów z krà˝eniem.
Operacja przeszczepienia t´tnicy udowej zamiast przywróciç mu zdrowie, okaleczy∏a go: w szpitalu wda∏o si´ zaka˝enie gronkowcem
i m´˝czyênie amputowano nog´. W grudniu 2003 roku przeszed∏
na wczeÊniejszà emerytur´.
Proteza, którà W∏odarczakowi zafundowa∏ NFZ, ma nieruchome
stawy i s∏u˝y w∏aÊciwie do podpierania si´. Raz si´ nawet z∏ama∏a.
Lekarze ostrzegajà, ˝e policjant – jeÊli nie b´dzie chodzi∏ – straci drugà nog´.

Proteza, która umo˝liwia chodzenie, kosztuje ponad 30 tys. z∏.
NFZ gotów zrefundowaç 2,8 tys. z∏. Skàd wziàç reszt´? – g∏owi si´
Zenon W∏odarczak. Wielkopolski NSZZ Policjantów nie ma pieni´dzy na protez´, komendant wojewódzki nie odpowiedzia∏ na list. Komisja socjalna da∏a 1000 z∏otych.
Oto, co Zenon W∏odarczak napisa∏ na ifp.pl:
„Jestem niestety „bohaterem” tego artyku∏u. Jestem równie˝ forumowiczem. Jestem tak˝e wzruszony. Nie podejrzewa∏em nigdy, ˝e mo˝na
mieç tylu przyjació∏. O protez´ walcz´ trzy lata. Niestety, bezskutecznie. Artyku∏ powsta∏ praktycznie bez mojej wiedzy, a za sprawà ifp.
Uwierzcie mi, nie ma nic gorszego, jak prosiç o pomoc dla siebie. (...)
Naprawd´ jest mi g∏upio, ˝e obarczam kogoÊ swoimi problemami. Majàtku si´ nie dorobi∏em, ale mam czwórk´ wspania∏ych dzieciaków
– mam dla kogo ˝yç, mo˝e i stàd ta moja desperacja”.
PS. Komendant g∏ówny obieca∏ Zenonowi W∏odarczakowi 10 tys. z∏.

Ludowy Bank Spó∏dzielczy w Âremie
31 9084 0003 000 1 1882 2000 000 1
z dopiskiem PROTEZA Zenon W∏odarczak.
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Perypetie po odholowaniu

PRAWO

Zapomnia∏eÊ, p∏aç!
Zatrzyma∏eÊ nietrzeêwego kierowc´? Jego samochód
trafi∏ na policyjny parking? Po pó∏ roku pewnie nawet
nie pami´tasz tego zdarzenia. Uwa˝aj, mo˝esz s∏ono
zabuliç!

B

rak wa˝nego ubezpieczenia OC, nietrzeêwoÊç prowadzàcego,
stan techniczny naruszajàcy wymogi bezpieczeƒstwa lub
ochrony Êrodowiska – to najcz´stsze powody, dla których pojazdy trafiajà na parkingi depozytowe. Funkcjonariusze drogówki
majà do czynienia z takimi sytuacjami tysiàce razy w ciàgu roku.
Wi´kszoÊç spraw koƒczy si´ odebraniem auta po otrzymaniu przez
zainteresowanà osob´ stosownego zezwolenia.

o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy Policji, Stra˝y
Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
S∏u˝by Wi´ziennej i Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu – post´powanie odszkodowawcze. Ponoszone
wówczas przez winnego koszty si´gajà niekiedy znacznych kwot.
Policjant z KMP w Krakowie musia∏ zap∏aciç 4208,34 z∏, jego
kolega – 600 z∏.
W toczàcej si´ jeszcze przed sàdem sprawie o bezzasadne przetrzymanie pojazdów na parkingu funkcjonariuszowi z KMP w Bydgoszczy grozi pokrycie strat w wysokoÊci 2460 z∏. W Wielkopolsce
trwa post´powanie, w którym koszty z tytu∏u nieuzasadnionego
przetrzymania jednego tylko pojazdu si´gn´∏y 19 042 z∏. Nie sà to
bynajmniej kwoty rekordowe.
– Do radcy prawnego w gdaƒskiej komendzie zadzwoni∏ anonimowy policjant z Poznania, który mia∏ kilka spraw szkodowych

NA SKARB, CZYLI NA Z¸OM
Bywa jednak, ˝e samochód – mimo powiadomienia w∏aÊciciela o warunkach zwrotu i nast´pstwach nieodebrania – pozostaje pod kuratelà Policji d∏u˝ej ni˝ szeÊç miesi´cy. Dzieje si´ tak zwykle wtedy,
kiedy w∏aÊciciel porzuca auto. W takim wypadku, zgodnie
z art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd przechodzi na w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa. Od tego momentu op∏aty za przetrzymanie go na parkingu depozytowym powinien przejàç w∏aÊciwy
miejscowo urzàd skarbowy, który poniesie koszty dalszego post´powania – cz´Êciej utylizacji, rzadziej sprzeda˝y w drodze przetargu
(mo˝e równie˝ zap∏aciç za wczeÊniejszy okres parkowania).
Urz´dy skarbowe wymagajà jednak wszystkich niezb´dnych dokumentów – od chwili zatrzymania i odholowania po zwrotne poÊwiadczenie odbioru. Jest to warunek konieczny do przej´cia przez
nie pojazdu. W przeciwnym razie koszty nadterminowego, przymusowego postoju pokrywa podmiot, który pojazd zatrzyma∏ i zdecydowa∏ o jego odholowaniu, czyli policjant.
Zdarza si´, ˝e komplet dokumentów nie zostaje dostarczony
na czas. Powody sà obiektywne (np. niemo˝noÊç skontaktowania
si´ z w∏aÊcicielem, który nie odbiera korespondencji i unika policjantów) lub wynik∏e z winy samego funkcjonariusza – przeoczenie, zapomnienie. Nie sà to sprawy nagminne (nie sposób dok∏adnie oszacowaç, ile jest ich w kraju w ciàgu roku, poniewa˝ nie ma
centralnej ewidencji pojazdów odholowanych), ale si´ zdarzajà.
W woj. wielkopolskim w latach 2002–2005 odnotowano 140
przypadków nieuzasadnionych kosztów parkowania, w woj. ma∏opolskim zaÊ by∏y dwa w ciàgu dwóch lat. W woj. lubelskim w ubieg∏ym roku policja mia∏a problem z pi´cioma autami, a w woj. kujawsko-pomorskim z 11. Tylko w kilku województwach w ogóle nie dochodzi∏o do takich sytuacji.
– U nas dokumentacj´ przekazuje si´ na bie˝àco – zapewnia
m∏. insp. Jacek Zalewski, naczelnik Wydzia∏u Ruchu Drogowego
KSP.
– Nie przypominam sobie, byÊmy kiedyÊ mieli z tym jakiÊ problem – przyznaje m∏. insp. Marek Szyd∏owski, zast´pca naczelnika
Wydzia∏u Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Gdaƒsku.

KUP SOBIE SPOKÓJ
JeÊli nieuzasadnione przetrzymanie pojazdu jest nast´pstwem
b∏´du funkcjonariusza, musi on liczyç si´ z post´powaniem dyscyplinarnym. Grozi mu tak˝e – na podstawie ustawy z 7 maja 1999 r.

na blisko 100 tys. z∏otych – mówi ¸ukasz Kuligowski, który podejmowa∏ ten temat na ∏amach „Gazety Prawnej”.
OczywiÊcie funkcjonariusz nie poniesie a˝ takiej kary. Maksymalnie bowiem mo˝e odpowiadaç za straty do wysokoÊci trzykrotnego uposa˝enia miesi´cznego. Mo˝e te˝ – zgodnie z art. 7 wspomnianej ustawy – zawrzeç ugod´ finansowà z jednostkà, co znacznie z∏agodzi finansowe dolegliwoÊci. Na przyk∏ad w województwie
wielkopolskim przyj´to, ˝e policjant pokrywa nie wi´cej ni˝
20 proc. faktycznych strat.
Dobrym zabezpieczeniem przed finansowymi konsekwencjami
jest wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej.
Us∏ug´ takà oferuje ka˝da z firm ubezpieczeniowych – za kilka z∏otych miesi´cznie mo˝na mieç w takich przypadkach „Êwi´ty spokój”. Przyda∏o to si´ na przyk∏ad trzem policjantom z KMP w Bydgoszczy – PZU pokry∏ koszty z ich OC (∏àcznie 1843,20 z∏).
Ubezpieczenie nie chroni jednak przed gniewem prze∏o˝onych.
Winny funkcjonariusz mo˝e naraziç si´ na okresowy zakaz otrzymywania nagród oraz obni˝enie, a nawet pozbawienie „trzynastki”. ■
PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. Anna Michejda
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Komentarz do kodeksu karnego

POLICJA 997

Wypadek komunikacyjny
– art. 177 k.k.
W I pó∏roczu 2006 roku na polskich drogach
wydarzy∏o si´ 8029 wypadków drogowych.
Liczba ta sk∏ania do przedstawienia najistotniejszych
kwestii dotyczàcych przest´pstwa spenalizowanego
w art. 177 kodeksu karnego – spowodowania
wypadku komunikacyjnego.
PRZECIWKO BEZPIECZE¡STWU
Przedmiotem ochrony tego przest´pstwa jest bezpieczeƒstwo
w ruchu làdowym, wodnym lub powietrznym, a ubocznym przedmiotem ochrony – ˝ycie i zdrowie ludzi, którzy sà uczestnikami ruchu làdowego, wodnego lub powietrznego.
Poniewa˝ w naszym ustawodawstwie karnym znajdujà si´ przest´pstwa powszechnego nara˝enia na niebezpieczeƒstwo w komunikacji – art. 173 i 174 k.k., czyn okreÊlony w art. 177 nie stanowi
zdarzenia o cechach powszechnego niebezpieczeƒstwa, lecz ma
ograniczony zasi´g, a jego skutki dotykajà indywidualnie oznaczonych osób lub przedmiotów majàtkowych.
Podmiotem czynu zabronionego okreÊlonego w art. 177 k.k. mo˝e
byç ka˝dy uczestnik ruchu drogowego, wodnego lub powietrznego,
w stosunku do którego adresowane sà zasady bezpieczeƒstwa obowiàzujàce w danej dziedzinie ruchu. Mo˝e to byç kierujàcy pojazdem mechanicznym, pieszy, woênica, rowerzysta, osoba prowadzàca
kolumn´ pieszych, osoba przep´dzajàca byd∏o, pasa˝er pojazdu. Dlatego te˝ przest´pstwo okreÊlone w art. 177 par. 1 lub par. 2 nale˝y
uznaç za przest´pstwo powszechne. Nie mo˝e byç podmiotem tego
przest´pstwa ˝o∏nierz prowadzàcy uzbrojony pojazd mechaniczny,
poniewa˝ taki czyn wyczerpuje znamiona art. 355 par. 1 lub 2 k.k.

INNE PODMIOTY PRZEST¢PSTWA
Poza bezpoÊrednimi uczestnikami ruchu zasady jego bezpieczeƒstwa mogà byç naruszone tak˝e przez inne osoby, np. pracowników
kolejowych odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo ruchu – dy˝urny
ruchu, osoby zatrudnione w nastawniach, dró˝nicy przejazdowi;
pracownicy drogowi, których funkcja polega na kontroli dróg i zabezpieczaniu miejsc zagra˝ajàcych bezpieczeƒstwu przez usuni´cie zagro˝enia czy jego odpowiednie oznakowanie.
Nale˝y zgodziç si´ z poglàdem A. Marka, ˝e podmiotem czynu
z art. 177 nie mogà byç pracownicy drogowi, którzy wskutek nieostro˝noÊci przy wykonywaniu prac drogowych spowodowali szkody w zakresie ˝ycia, zdrowia lub mienia. Osoby takie oczywiÊcie nie
pozostajà poza obszarem penalizacji, ale poniosà odpowiedzialnoÊç
np. za czyn z art. 155, 156 par. 2 i 3 i art. 157 par. 3 k.k.
Nie mo˝e byç te˝ podmiotem przest´pstwa z art. 177 w∏aÊciciel
lub posiadacz pojazdu, który pozwoli∏ na jego prowadzenie przez
osob´ nietrzeêwà, która spowodowa∏a wypadek, aczkolwiek inni
autorzy dopuszczajà mo˝liwoÊç przyj´cia konstrukcji wspó∏sprawstwa do nieumyÊlnego przest´pstwa. W takiej sytuacji w∏aÊciciel,
posiadacz lub u˝ytkownik pojazdu poniesie odpowiedzialnoÊç
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za wykroczenie okreÊlone w art. 96 kodeksu wykroczeƒ. Takie stanowisko zajà∏ Sàd Najwy˝szy w wyroku z 4 listopada 1992 r.
(OSNPG nr 11 z 1993 r., poz. 221).
Strona przedmiotowa charakteryzuje si´ zachowaniem polegajàcym na naruszeniu zasad bezpieczeƒstwa w ruchu làdowym, wodnym lub powietrznym i spowodowaniu skutków okreÊlonych w art.
177 k.k.

MÓWIÑ USTAWY
Zasady bezpieczeƒstwa w ruchu làdowym, wodnym lub powietrznym sà regu∏ami, które na podstawie wiedzy i doÊwiadczenia okreÊlajà sposób korzystania z danej dziedziny ruchu, sprowadzajàcy
zwiàzane z tà dyscyplinà ryzyko dla ˝ycia lub zdrowia cz∏owieka.
Zasady bezpieczeƒstwa w ruchu sà uj´te w przepisach okreÊlajàcych porzàdek poruszania si´ po szlakach komunikacyjnych i zachowania si´ w typowych dla danej dziedziny ruchu sytuacjach.
Dla uczestników ruchu drogowego oznacza to obowiàzek przestrzegania przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. nr 98, poz. 602 ze zm., tekst jedn. – Dz.U.
z 2005 r. nr 108, poz. 908).
W ruchu kolejowym obowiàzuje ustawa z 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz.U. nr 86, poz. 789 ze zm.), w ruchu
morskim – ustawa z 18 wrzeÊnia 2001 r. Kodeks morski (Dz.U.
nr 138, poz. 1545 ze zm.) oraz ustawa z 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz.U. nr 109, poz. 1156 ze zm.).
W ruchu wodnym Êródlàdowym – ustawa z 21 grudnia 2000 r.
o ˝egludze Êródlàdowej (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 43 ze zm.) oraz
rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie przepisów ˝eglugowych na Êródlàdowych drogach wodnych (Dz.U. nr 212, poz. 2072).
W ruchu powietrznym – ustawa z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
(Dz.U. nr 130, poz. 1112 ze zm.) oraz rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z 11 marca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych technicznych przepisów ruchu lotniczego (Dz.U. nr 44, poz. 414).

ROZWA˚NIE I OSTRO˚NIE
Obok regu∏ skodyfikowanych na zasady bezpieczeƒstwa sk∏adajà si´
te˝ nieskodyfikowane, wynikajàce jedynie z przepisów i z istoty
bezpieczeƒstwa w ruchu (zob. OSNKW 1975, z. 3, poz. 33). Istotne jest stanowisko Sàdu Najwy˝szego, ˝e „kierowca ma obowiàzek
nie tylko prowadziç pojazd zgodnie z obowiàzujàcymi nakazami i zakazami, lecz powinien on tak˝e prowadziç pojazd w sposób rozwa˝ny i ostro˝ny”. Wynika z tego, ˝e kierujàcy pojazdem winien zachowaç bezpiecznà pr´dkoÊç, czyli dostosowaç jà do konkretnych warunków drogowych, w tym do nat´˝enia ruchu, warunków atmosferycznych, widocznoÊci i swoich predyspozycji jako kierowcy.
Na uwag´ zas∏uguje wyrok Sàdu Najwy˝szego z 11 marca 2003 r.
(III KKN 202/01), w którym stwierdzono, ˝e „ocena, czy oskar˝ony przestrzega∏ zasad pr´dkoÊci bezpiecznej, wymaga rozwa˝enia,
czy zachowanie pr´dkoÊci dozwolonej 50 km/h przed oznakowanym migajàcym sygna∏em Êwietlnym przejÊciem dla pieszych w sytuacji, gdy oskar˝ony nie mia∏ pe∏nej widocznoÊci tego przejÊcia
– by∏o zachowaniem zgodnym z tà zasadà.
Pr´dkoÊç natomiast bezpieczna to pr´dkoÊç pozwalajàca kierujàcemu na prawid∏owe wykonanie manewrów, które w konkretnej sytuacji kierujàcy ma mo˝liwoÊç i obowiàzek przewidzieç. Oznacza to
pr´dkoÊç pozwalajàcà na zwalnianie lub unieruchomienie pojazdu
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w odleg∏oÊci limitowanej zasi´giem widocznoÊci i ewentualnoÊcià
dajàcej si´ w danej sytuacji przewidzieç przeszkody, takiej jak pieszy na wyznaczonym przejÊciu przez jezdni´”.
Sàd Najwy˝szy wyrokiem z 8 stycznia 2003 r. (III KK 421/02)
okreÊli∏, ˝e „Oskar˝ony zdawa∏ sobie spraw´ z tego, ˝e wyprzedza
wi´cej ni˝ jeden pojazd, a tym samym móg∏ oraz powinien mieç
ÊwiadomoÊç, i˝ ma ograniczonà mo˝liwoÊç obserwowania zachowania kierowców pozosta∏ych wyprzedzanych pojazdów i uzyska wystarczajàcà w tym zakresie wiedz´ dopiero wtedy, gdy znajdzie si´
na lewym pasie. Z tego oczywisty wniosek, ˝e przemieszczajàc si´
na lewy pas jezdni oskar˝ony powinien rozpoczàç wykonywanie
manewru wyprzedzania w takiej odleg∏oÊci od pierwszego z wyprzedzanych pojazdów i z takà pr´dkoÊcià, by co najmniej móc zatrzymaç swój pojazd na lewym pasie przed miejscem, gdzie pierwszy z wyprzedzanych pojazdów wykonywa∏ manewr skr´tu w lewo”.
Ponadto w wyroku Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z 7 kwietnia 2005 r. (II AKa 92/05) stwierdzono, ˝e „ustalajàc pr´dkoÊç pojazdu kierujàcy nim musi mieç na uwadze nie tylko swoje umiej´tnoÊci i doÊwiadczenie w prowadzeniu pojazdu, ale tak˝e aktualny
stan, w jakim si´ znajduje. Z∏e samopoczucie fizyczne lub psychiczne jest przeciwwskazaniem do prowadzenia samochodu. Wtedy bowiem kierowca musi si´ liczyç z tym, ˝e jego reakcje psychiczne mogà byç opóênione i przyk∏adowo droga zatrzymania
pojazdu znacznie si´ wyd∏u˝y. Osoba znajdujàca si´ w bardzo z∏ej
kondycji, np. po nieprzespanej nocy, powinna zastanowiç si´, czy
stan, w jakim si´ znajduje, nie dyskwalifikuje jej w danym czasie
jako kierujàcego”.

ZASADA OGRANICZONEGO ZAUFANIA
Do kolejnych najistotniejszych zasad, które zosta∏y uj´te w przepisach, nale˝à te dotyczàce w∏àczania si´ do ruchu, wyprzedzania,
wymijania, omijania, przechodzenia przez pieszych na drugà stron´
jezdni (Prawo o ruchu drogowym).
Uczestnika ruchu obowiàzuje zasada ograniczonego zaufania, która wymaga, aby kierujàcy pojazdem bacznie obserwowa∏ drog´ i innych uczestników ruchu oraz przewidywa∏ mo˝liwoÊç ich nieprawid∏owego zachowania si´ i w∏aÊciwà na nie reakcj´. Kierujàcy pojazdem mo˝e oczekiwaç, ˝e pozosta∏e osoby wspó∏uczestniczàce w ruchu b´dà respektowaç nakazy i zakazy oraz zasady bezpieczeƒstwa.
Jednak˝e takie oczekiwanie jest usprawiedliwione tylko do czasu,
dopóki cechy osobiste innych uczestników ruchu i okreÊlona sytuacja, uzasadniona doÊwiadczeniem ˝yciowym, nie wska˝à na to, ˝e
mogà si´ oni zachowaç niezgodnie z zasadami bezpieczeƒstwa lub
ju˝ zachowujà si´ sprzecznie z nimi. Wskazówkà, ˝e uczestnik
ruchu mo˝e si´ zachowywaç na drodze w sposób nieprawid∏owy, jest
jego dostrzegalna niezdolnoÊç do przestrzegania zasad ruchu – np.
dzieci, osoby starsze, pewne kategorie inwalidów, osoby nietrzeêwe.
Przest´pstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego ma charakter materialny. Zachowanie sprawcy ma polegaç na spowodowaniu skutku opisanego w art. 177 par. 1 lub 2. Zachowanie sprawcy
musi pozostawaç w zwiàzku przyczynowym ze skutkiem. W szczególnoÊci sprawca musi naruszyç regu∏´ bezpieczeƒstwa ruchu.
Warto przytoczyç tez´ wyroku Sàdu Najwy˝szego z 16 czerwca 2000 r. (III KKN 123/98). „W ka˝dej sprawie dotyczàcej przest´pstwa okreÊlonego w art. 177 k.k. sàd powinien zawsze rozwa˝yç, czy istnieje zwiàzek przyczynowy pomi´dzy stwierdzonym naruszeniem przepisów a zaistnia∏à kolizjà. Zwiàzek ten nie mo˝e byç
rozumiany li tylko jako czasowe lub miejscowe nast´pstwo wydarzeƒ, ale jako powiàzanie wypadku drogowego z poprzedzajàcym go
naruszeniem przez oskar˝onego przepisów o ruchu drogowym”.
OczywiÊcie to powiàzanie musi znajdowaç pe∏ne oparcie w ca∏okszta∏cie materia∏u dowodowego, nie mo˝e byç hipotetyczne ani
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dorozumiane. OkreÊlony zaÊ w ustawie skutek powinien byç normalnym, typowym nast´pstwem zachowania si´ oskar˝onego.

WYPADEK LEKKI LUB CI¢˚KI
W zale˝noÊci od skutków rozró˝nia si´ lekki i ci´˝ki wypadek drogowy. Wed∏ug art. 177 par. 1 z „lekkim” wypadkiem drogowym
mamy do czynienia, je˝eli jego skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu osoby innej ni˝ sprawca, polegajàcy na naruszeniu czynnoÊci
narzàdu cia∏a lub powodujàcy rozstrój zdrowia przez okres przekraczajàcy 7 dni (tj. skutek okreÊlony w art. 157 par. 1 k.k.). Kodeks
karny tym samym przesuwa do kategorii wykroczeƒ te wypadki
drogowe, w których dochodzi do naruszenia czynnoÊci narzàdu
cia∏a lub rozstroju zdrowia, trwajàcego nie d∏u˝ej ni˝ 7 dni.
W sytuacji takiej powstaje problem, czy w wypadku spowodowania w warunkach okreÊlonych w art. 177 par. 1 k.k. naruszenia czynnoÊci narzàdu cia∏a lub rozstroju zdrowia, który nie trwa d∏u˝ej
ni˝ 7 dni, sprawca mo˝e odpowiadaç za przest´pstwo okreÊlone
w art. 157 par. 3 k.k. Cz´Êç przedstawicieli nauki stoi na stanowisku, ˝e art. 177 k.k. okreÊla granice odpowiedzialnoÊci karnej
za skutki naruszenia zasad bezpieczeƒstwa w ruchu. Je˝eli skutki
te sà jakoÊciowo mniej dotkliwe, ni˝ okreÊlone w art. 177 par. 1, to
sprawca ponosi odpowiedzialnoÊç wy∏àcznie za wykroczenie.
Na potwierdzenie tego nale˝y przywo∏aç uchwa∏´ Sàdu Najwy˝szego z 18 listopada 1998 r. (I KZP 16/98), w której stwierdzono,
˝e „Nie pope∏nia przest´pstwa, kto naruszajàc, chocia˝by nieumyÊlnie, zasady bezpieczeƒstwa w ruchu làdowym, wodnym lub
powietrznym powoduje nieumyÊlnie wypadek, w którym inna osoba odnios∏a obra˝enia cia∏a lub rozstrój zdrowia trwajàce nie d∏u˝ej
ni˝ siedem dni”.
Ci´˝ki wypadek okreÊlony wart. 177 par. 2 k.k. zachodzi, gdy
jego nast´pstwem jest Êmierç innej osoby albo ci´˝ki uszczerbek
na zdrowiu innej osoby. Przez ci´˝ki uszczerbek na zdrowiu nale˝y
rozumieç skutki, które zosta∏y okreÊlone w art. 156 par. 1 k.k. Warto jeszcze raz podkreÊliç, ˝e przy kwalifikacji czynu z art. 177 k.k.
niezb´dne jest ustalenie rodzaju obra˝eƒ cia∏a lub rozstroju zdrowia u innej osoby. Skutki, jakie dotykajà sprawc´, nie majà znaczenia dla przyj´cia kwalifikacji czynu z par. 1 lub 2 art. 177 k.k.
Oba typy czynu zabronionego okreÊlonego w art. 177 k.k. charakteryzujà si´ takà samà stronà podmiotowà.
Jest to przest´pstwo nieumyÊlne w rozumieniu art. 9 par. 2 k.k.
Naruszenie zasad bezpieczeƒstwa w ruchu mo˝e byç zarówno
umyÊlne, jak i nieumyÊlne, natomiast wynikajàce stàd skutki, które
dotyczà ˝ycia, zdrowia lub mienia, muszà byç obj´te winà nieumyÊlnà. Sprawca nie mia∏ zamiaru spowodowania skutków, o których jest
mowa w obu przepisach, w sytuacji, gdy nastàpienie takiego skutku
przewidywa∏ albo móg∏ przewidzieç. Przesàdza to o kwalifikacji wypadku komunikacyjnego jako przest´pstwa nieumyÊlnego.
Gdyby natomiast skutki te obj´te by∏y przez sprawc´ winà
umyÊlnà, odpowiada∏by on za przest´pstwo umyÊlne – np. art. 148
par. 1, art. 156 par. 1 k.k.
W wyroku Sàdu Najwy˝szego z 1 grudnia 2005 r. (V KK 353/05)
podkreÊlono kolejny ju˝ raz, ˝e „Przest´pstwo z art. 177 par. 1 k.k.
stanowi wyst´pek nieumyÊlny w znaczeniu art. 9 par. 2 k.k., jednak
naruszenie zasad bezpieczeƒstwa w ruchu mo˝e nastàpiç zarówno
umyÊlnie, jak i nieumyÊlnie. Wyst´pujàce w opisie znamion czynu
z art. 177 par. 1 k.k. zró˝nicowanie sposobu naruszenia strony podmiotowej, rodzi obowiàzek sàdu, w razie skazania za tak kwalifikowane przest´pstwo, jednoznacznego wskazania sposobu naruszenia
przez sprawc´ zasad bezpieczeƒstwa w okreÊlonym rodzaju ruchu”. ■
cdn.
dr JANUSZ BRYK
WSPol. w Szczytnie
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ROZMAITOÂCI

Dali serce
Ponad 67 tysi´cy z∏otych wp∏yn´∏o na konto
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom
po Poleg∏ych Policjantach z 1-procentowych
odpisów od podatku dochodowego za 2005 rok.

Zmiana
na górze
Z

miana na stanowisku zast´pcy komendanta
g∏ównego do spraw logistycznych. Jacek
Bartmiƒski zrezygnowa∏ z pe∏nionej funkcji.
Odchodzi z Policji.
Minister spraw wewn´trznych i administracji Ludwik Dorn zaakceptowa∏ propozycj´ komendanta Marka Bieƒkowskiego i powo∏a∏
na to stanowisko ekonomist´ Jacka Sobolewskiego, który ostatnio by∏ dyrektorem Biura
Kontroli KGP. WczeÊniej pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy komendanta podlaskiego oddzia∏u Stra˝y
Granicznej, a nast´pnie by∏ zast´pcà dyrektora
Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy G∏ównej SG.
9 czerwca komendant g∏ówny podzi´kowa∏
swojemu odchodzàcemu zast´pcy za dotychczasowà prac´. – To by∏o dobre i twórcze szeÊç
miesi´cy – stwierdzi∏ genera∏ Bieƒkowski.
– Sàdz´, ˝e uda∏o mi si´ wprowadziç nowy
styl myÊlenia – powiedzia∏ miesi´cznikowi
„Policja 997” Jacek Bartmiƒski. – Mój nast´pca dobrze si´ orientuje, które zagadnienia sà
szczególnie nara˝one na nieprawid∏owoÊci,
i wie, gdzie trzeba dzia∏aç bardzo zdecydowanie. Ciesz´ si´, ˝e z moim udzia∏em powsta∏
program modernizacji Policji, który na pewno
usprawni prac´ ca∏ej formacji. ˚ycz´ powodzenia komendantowi g∏ównemu i nowemu zast´pcy.
Nowy szef logistyki Jacek Sobolewski zapewni∏, ˝e zmiany, które rozpoczà∏ Jacek Bartmiƒski, b´dà kontynuowane. – Jako dyrektor
Biura Kontroli wiele dowiedzia∏em si´ o problemach logistyki – doda∏.
Biurem Kontroli KGP b´dzie teraz kierowa∏
nadkom. Robert Ba∏dys, dotychczasowy naczelnik z Centralnego Biura Âledczego. ■
PAWE¸ CHOJECKI
zdj. Anna Michejda

Wp∏at, wynoszàcych od kilku do kilkuset z∏otych, dokona∏o ponad 1000 osób.
– Serdecznie dzi´kuj´ wszystkim, którzy nas wsparli – mówi Irena Zajàc, prezes
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poleg∏ych Policjantach. – Tylko dzi´ki hojnoÊci ludzi dobrej woli mo˝emy pomagaç osieroconym rodzinom, które niespodziewanie zosta∏y ci´˝ko doÊwiadczone przez los i znajdujà si´ w trudnej sytuacji bytowej.
Dzia∏ajàca od 1997 r. fundacja wspomaga podopiecznych, m.in. udzielajàc zapomóg pieni´˝nych i rzeczowych. Dofinansowuje te˝ koszty nauki i leczenia, organizuje wypoczynek na koloniach i obozach. Ârodki na te cele uzyskuje m.in. z publicznych zbiórek i darowizn od sponsorów (osób prawnych i fizycznych) i z orzekanych
przez sàdy nawiàzek. Fundacja nie prowadzi dzia∏alnoÊci gospodarczej.
W maju br. Rada Fundacji udzieli∏a zarzàdowi absolutorium z wykonania ustawowych obowiàzków w 2005 roku. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

I po mundialu
P

olscy kibice, którzy mieli byç postrachem mistrzostw Êwiata w pi∏ce no˝nej, okazali si´ najsilniejszà stronà naszej reprezentacji. Nie mo˝na tego powiedzieç o narodowej dru˝ynie, która przegra∏a mundial ju˝ w dniu jego otwarcia – 9 czerwca.
Polacy, jako pierwsza ekipa, odpadli z mistrzostw ju˝ po drugim meczu. I nie pomog∏y bia∏o-czerwone trybuny w Gelsenkirchen czy w Dortmundzie.
Kibice za to spisali si´ na medal. Na stadiony zjechali w sile kilkudziesi´ciu tysi´cy
i wstydu nam nie przynieÊli. Setka zatrzymanych (w tym ok. po∏owy – prewencyjnie)
nie potwierdzi∏a obaw niemieckich organizatorów mistrzostw, którzy spodziewali si´
najazdu bandyckich hord. Dlatego reprezentacja polskiej Policji liczy∏a a˝ 68 osób.
Wi´cej – 77 funkcjonariuszy – przys∏ali tylko Anglicy.
– By∏o spokojnie – mówi nadkom. Rafa∏ Wasiak, polski oficer prasowy w Niemczech.
– JeÊli by∏y jakieÊ problemy z pseudokibicami, to z niemieckimi.
20 czerwca polska reprezentacja rozegra∏a ostatni mecz. Dwa dni póêniej zakoƒczy∏a
si´ misja wi´kszoÊci polskich policjantów za zachodnià granicà (kilku zosta∏o do fina∏u).
Szkoda, ˝e tak szybko. ■
IF
zdj. R. Wasiak
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Miesiàc z ˝ycia Policji
Plus dla:

Minus dla:

✚ Wydzia∏u dw. z Korupcjà KWP w Poznaniu za „czyst-

11 (4 by∏ych, 7 czynnych) policjantów z woj. pomorskiego, którzy „pobierali pensj´” od paliwowego barona
Piotra K., nazywanego „królem Sztumu”. WczeÊniej zatrzymano 9 funkcjonariuszy, m.in. by∏ego komendanta ze
Sztumu, antyterroryst´, technika z laboratorium. Teraz
do∏àczyli do nich: by∏y komendant powiatowy w Malborku i dyrektor Biura Strategii KGP Piotr M. (od lutego
na emeryturze) i jego by∏y zast´pca w Malborku, a obecny komendant powiatowy w Sztumie S∏awomir T. Wed∏ug
prokuratora krajowego Janusza Kaczmarka, pierwszy
w ciàgu kilku lat przyjà∏ 400 tys. z∏otych, drugi – 245 tys.
w zamian za ujawnianie informacji ze Êledztw i ochranianie transportów sfa∏szowanego oleju nap´dowego.
Naczelnika Sekcji Prewencji KRP Warszawa VII (Praga-Po∏udnie) kom. Sebastiana S. za zachowanie w miejscu
pracy. 26 kwietnia br., w towarzystwie dwóch kolegów,
spo˝ywa∏ alkohol w komendzie. Co wi´cej, zadzwoni∏
do jednego z funkcjonariuszy z proÊbà o przywiezienie kolejnej butelki. Gdy do pokoju wkroczyli policjanci z inspektoratu, po wódce nie by∏o Êladu, natomiast u przebadanego alkomatem naczelnika by∏y dwa promile. T∏umaczy∏ on póêniej, ˝e tego dnia nie by∏ na s∏u˝bie, co potwierdziç mia∏ grafik. Dokument ten zabezpieczono jednak dopiero nast´pnego dnia. Funkcjonariusze inspektoratu zg∏osili doniesienie do prokuratury o jego sfa∏szowaniu...
Mariusza N. z P∏oniaw (woj. mazowieckie), który
ukrad∏ dwa telefony komórkowe nale˝àce do osób rannych
w wypadku samochodowym. T∏umaczy∏ si´ kleptomanià.
Zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by i otrzyma∏ dozór policyjny;
grozi mu do pi´ciu lat pozbawienia wolnoÊci.
Dwóch funkcjonariuszy z Sekcji Kryminalnej KP Poznaƒ-Je˝yce za „robot´ w seksbiznesie”. Dorabiali jako
ochroniarze w agencji towarzyskiej, znajdujàcej si´ naprzeciwko komendy wojewódzkiej (!). Wpadli, gdy „nalot” na przybytek zrobili koledzy z KWP. Z pracà mogà si´
po˝egnaç, wyroki sàdowe przed nimi.
Kontrolera technicznego z warsztatów samochodowych
KGP, który (wed∏ug wersji oficjalnej) nie zachowa∏ nale˝ytej ostro˝noÊci i podczas sprawdzania Êwie˝o naprawionego, s∏u˝bowego samochodu komendanta g∏ównego doprowadzi∏ do kraksy. W efekcie wóz ponownie nadaje si´
do remontu (gruntownego); uszkodzone zosta∏y jeszcze
dwa inne auta, w tym jedno s∏u˝bowe. Wiemy ju˝ zatem,
˝e nie tylko „borowiki” potrafià z fantazjà rozbijaç reprezentacyjne samochody, tylko czym teraz b´dzie jeêdzi∏ 01? „Do∏y” si´ Êmiejà, ˝e pozna urok poloneza...
Dariusza K., dy˝urnego z KGP, za przekazywanie informacji z policyjnych baz danych Jaros∏awowi Cz., ps. D∏ugi, szefowi gangu odradzajàcego si´ z rozbitego „Wo∏omina”. Samego gangstera policjanci zatrzymali na terenie jego posesji w Bia∏ce (woj. pomorskie); w akcji u˝yto Êmig∏owca i samochodu opancerzonego „Dzik”. ■
PRZEMYS¸AW KACAK

k´” w Wojewódzkim OÊrodku Ruchu Drogowego.
Zatrzymano 33 osoby, z których 6 to jego pracownicy
(w tym zast´pca dyrektora). 24 kursantom prokuratura
przedstawi∏a ju˝ zarzuty wr´czenia korzyÊci majàtkowej,
a instruktorom i egzaminatorom jej przyj´cia w zamian
za u∏atwienie zdania egzaminu. Do zbadania pozosta∏o
jeszcze ok. 300 przypadków, w których zachodzà uzasadnione podejrzenia, ˝e równie˝ mog∏o dojÊç do tego procederu.
✚ Warszawskiego CBÂ za zlikwidowanie laboratorium
amfetaminy w podwarszawskich Sobieniach-Jeziorach.
Przechwycono ponad 20 kg narkotyku; zatrzymano czterech producentów.
✚ Policjantów z Lublina i warszawskiej Pragi-Po∏udnie
za wspó∏prac´, której efektem by∏o zatrzymanie trzech
przest´pców (w tym jednego poszukiwanego od 2003 r. listem goƒczym za uprowadzenie dla okupu). W ich mieszkaniu znaleziono 12 kg amfetaminy, tabletki ecstasy, wyposa˝enie do porcjowania i pakowania narkotyków oraz
pochodzàcy z kradzie˝y sprz´t RTV, a w gara˝u obok bloku skradzione dwa samochody i motocykl.
✚ Wydzia∏u dw. z Przest´pczoÊcià Samochodowà KWP
w Katowicach za rozbicie gangu z∏odziei samochodów. Zatrzymano 12 osób, w tym dwóch elektroników, którzy pomagali legalizowaç auta, pokonujàc zabezpieczenia i fa∏szujàc dane w komputerach pok∏adowych. Grupa ma
na koncie co najmniej 500 przest´pstw, z czego ponad 400
to kradzie˝e pojazdów. Elektronicy pomagali te˝ „konkurencji”, która na prze∏omie 2005 i 2006 r. skrad∏a kilka
luksusowych pojazdów. W tej sprawie Êlàscy policjanci odzyskali pi´ç aut i motocykl. Oba Êledztwa sà rozwojowe,
b´dà kolejne zatrzymania.
✚ Wydzia∏u dw. z Przest´pczoÊcià Gospodarczà KWP we
Wroc∏awiu za rozbicie grupy pioràcej pieniàdze. Dotychczas zatrzymano siedem osób, wÊród nich: prezesa i wiceprezesów dwóch firm poznaƒskich oraz prezesa i trzech
pracowników dwóch firm wroc∏awskich. Grupa wprowadzi∏a do obrotu co najmniej 11 mln z∏otych pochodzàcych
z wielokrotnego przenoszenia ich mi´dzy ró˝nymi (czasem tworzonymi tylko w tym celu) podmiotami gospodarczymi.
✚ St. post. Jerzego Szelàga z Sekcji Interwencyjno-Wywiadowczej KMP we Wroc∏awiu i sier˝. szt. Jerzego Joneczka z KPP w Suchej Beskidzkiej za uratowanie niedosz∏ych samobójczyƒ topielic. W obu przypadkach policjanci nara˝ali w∏asne ˝ycie.
✚ Sier˝. szt. Janusza Pokrackiego z KMP w Cieszynie
za przyk∏ad niecodziennej uczciwoÊci. Znalaz∏ on 2000 z∏
w kieszeni bankomatu, z którego chcia∏ wyp∏aciç pieniàdze (tyle zarabia po 13 latach s∏u˝by). Nie wzià∏, tylko doprowadzi∏ do odnalezienia roztargnionej w∏aÊcicielki. Dosta∏ 200 z∏ znaleênego.
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Przewiduj przewidywalne
wany pisemny komunikat, który zostanie im rozdany
po zakoƒczeniu spotkania. Jego treÊç omawiamy
wczeÊniej z osobami, które zabiorà g∏os.

PODZIEL ROLE

Konferencja prasowa najcz´Êciej przypomina ring,
na którym dochodzi do zb´dnych spi´ç i rywalizacji o to,
kto jest lepszy.

Warto tak˝e zastanowiç si´ nad odpowiedziami na pytania, które mogà zostaç zadane, równie˝ te niekoniecznie zwiàzane z tematem konferencji. W spotkaniu z mediami nie powinno braç udzia∏u zbyt wiele
osób. Koniecznie wczeÊniej trzeba podzieliç role.
Rzecznik przedstawia uczestników, zapowiada temat,
komendant referuje spraw´, naczelnik uzupe∏nia
jà detalami. Ka˝dy mówi nie d∏u˝ej ni˝ 7 minut.
Na koniec przeznaczamy 10–15 minut, aby odpowiedzieç na pytania dziennikarzy.
Konferencja nie mo˝e byç nudna. Przeciàganie jej
nie ma sensu. W odpowiednim momencie, gdy pytania zaczynajà odbiegaç od g∏ównego tematu, warto
spotkanie zakoƒczyç.
Po konferencji pomó˝my dziennikarzom, na
przyk∏ad dla tych z telewizji niezb´dne b´dà „obrazki”, nie sposób bowiem telewidzom zaserwowaç przez
ponad minut´ widok mównicy lub sto∏u. Najlepiej
jeÊli dysponujemy filmem z policyjnej akcji, gdy zaÊ
konferencja dotyczy∏a np. pracy dzielnicowych, muszà
oni czekaç w komisariacie, aby ruszyç na krótki
obchód z operatorami i fotografami.

ZERO GADULSTWA

C

z´Êç dziennikarzy z za∏o˝enia nie przychodzi, by
nas s∏uchaç, ale aby zdobyç stanowisko, np. szefa, na zupe∏nie inny temat.
Zanim zaczniemy organizowaç konferencj´, zastanówmy si´ wi´c, jakie mo˝e nieÊç zagro˝enia i czy
przypadkiem zyski nie oka˝à si´ zbyt ma∏e w stosunku do strat i zwyczajnego ludzkiego niesmaku albo
wstydu. Bo i tak bywa.

NIE SPAL NEWSA
Je˝eli mamy pewnoÊç, ˝e jest to najlepszy sposób poinformowania dziennikarzy, trzeba najpierw wybraç
dobry czas, aby sprawa, o której opowiemy, zosta∏a
w mediach odnotowana. Sprawdzamy wi´c, czy w tym
czasie, gdy chcemy urzàdziç konferencj´, nikt inny
nie przygotowa∏ czegoÊ ciekawszego, a nast´pnie wybieramy godziny przedpo∏udniowe – najlepiej mi´dzy 11.00 a 13.00. JeÊli to mo˝liwe, powiadamiamy
dziennikarzy o naszych planach dzieƒ wczeÊniej, zabiegajàc, aby wszyscy dostali zaproszenie osobiÊcie
pocztà elektronicznà, faksem oraz przez telefon. Temat nale˝y sformu∏owaç ogólnie, by przedstawiciele
rozg∏oÊni radiowych nie mogli wypuÊciç przedwczeÊnie newsa.
Trzeba te˝ zadbaç o dobre przygotowanie uczestników konferencji. Dla dziennikarzy musi byç opraco-

Szefowie powinni trzymaç nerwy na wodzy i, nawet
gdy pytania sà niewygodne, unikaç polemik z dziennikarzami, osobistych „wycieczek”, dowcipów i wszelkich igraszek s∏ownych. Pe∏ny profesjonalizm, podobnie jak na ulicy, gdy policjant podejmuje interwencj´;
w miejsce gadulstwa lub oratorskich popisów rzetelne
odpowiedzi.
Stosujàc skromne nag∏oÊnienie ze specjalnà kostkà
dêwi´kowà, dzi´ki której mo˝na nagraç dobrej jakoÊci dêwi´k, unikniemy lasu mikrofonów. Lepsza dla
mówiàcych jest postawa stojàca. Âciana, na tle której
przyjdzie im zabraç g∏os, stanie si´ t∏em, jakie obejrzy tysiàce osób. Warto wi´c powiesiç na niej logo Policji oraz usunàç wszelkie obrazy i kwiatki wyrastajàce póêniej na fotografiach z g∏owy. T∏em nie mogà
te˝ byç okna utrudniajàce prac´ operatorom i fotografom.
O powodzeniu konferencji decyduje przede wszystkim temat. JeÊli jest interesujàcy, warto spotkanie
z dziennikarzami zorganizowaç. Ale
gdy ma to byç „gniot” o statystyce
albo „dobrej wspó∏pracy z samorzàdem”, lepiej wys∏aç informacj´
pocztà elektronicznà. ■
ZBIGNIEW MATWIEJ
zdj. Wojciech Basiƒski
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Wiele
zawdzi´czam
Marylce
Wyje˝d˝a Pani z rodzinà na 3 lata
do Turcji. Czy sier˝ant Marylka zniknie
z serialu?
– Nie zniknie. Nic si´ nie zmieni w mojej pracy. Podró˝ samolotem z Turcji do Polski to zaledwie trzy godziny lotu. Z Gdyni
do Warszawy dotychczas doje˝d˝a∏am ponad cztery godziny pociàgiem.
Czy olbrzymia popularnoÊç, jakà zdoby∏a
Pani dzi´ki roli sier˝ant Marylki, nie
ska˝e Pani do˝ywotnio na bycie
policjantkà?
– Mam nadziej´, ˝e przede mnà jeszcze
wiele ról. Trudno powiedzieç, co mi si´
przytrafi. Na razie jest tak, ˝e powstaje niewiele filmów i przede wszystkim gra si´
w serialach. Ale kiedyÊ, mam nadziej´,
i w filmie fabularnym zacznie si´ wi´cej
dziaç.
Równie popularna jest Pani rola w serialu
komediowym „Daleko od noszy”. W której
z tych ról, policjantki czy lekarki, czuje
si´ Pani lepiej?
– Nie porównuj´ ich. Doktor Karina jest
przezabawna, a jej praca przedstawiona
w krzywym zwierciadle. Marylka wiedzie
ca∏kiem normalne ˝ycie, niektóre tylko
wàtki z komisariatu sà potraktowane przez
autorów scenariusza z przymru˝eniem oka.
Zw∏aszcza gdy pojawiajà si´ konflikty mi´dzy kobietami. I relacje z prze∏o˝onymi
– te˝.
Chyba bardzo lubi Pani policjantk´
Marylk´?
– Wiele jej zawdzi´czam. Dzi´ki Marylce
jestem z ekipà, którà kocham. Uwielbiam
to miejsce pracy, filmowà bu∏k´, którà jem
w przerwach mi´dzy zdj´ciami, lubi´ si´
te˝ k∏óciç na planie – jednym s∏owem ze
Z∏otopolskimi wià˝à si´ wspania∏e emocje.
Co jeszcze zawdzi´cza Pani Marylce?
– RozpoznawalnoÊç. Z jednej strony zdoby∏am cudownà popularnoÊç, z drugiej

Anna Przybylska ma 28 lat,
urodzi∏a si´ w Gdyni. Znana
przede wszystkim z roli sier˝ant
Marylki Baki, policjantki na Dworcu Centralnym w serialu „Z∏otopolscy”. W kinie zadebiutowa∏a
w 1997 roku rolà Suczki w „Ciemnej stronie Wenus”. Wyst´powa∏a
te˝ w sitcomie „Lot 001”, gdzie
zagra∏a mechanika pok∏adowego. Pierwszym jej wyst´pem w telewizji by∏ fina∏ konkursu „Twarz
Roku”. Prywatnie zwiàzana z pi∏karzem Jaros∏awem Bieniukiem.
Ma dwoje dzieci: Oliwi´ (4 l.) i Szymona (6 miesi´cy).
udr´k´ zwiàzanà z zainteresowaniem moim
prywatnym ˝yciem.

– Nie, chocia˝ ceni´ Danut´ Wo∏k-Karaczewskà, rzecznik prasowà Komendy Miejskiej Policji w Gdaƒsku. Cudowna osoba.
Pozna∏am wielu policjantów na imprezach
organizowanych dla dzieci – to przesympatyczni ludzie.

RozpoznawalnoÊç pomaga Pani…
na drodze?
– OczywiÊcie, ale raczej nie wykorzystuj´ jej. Ale by∏o i tak, ˝e bardzo liczy∏am
na t´ rozpoznawalnoÊç, a pozosta∏am anonimowa. Gdy ze dwa lata temu jecha∏am
na festiwal filmowy w Gdyni, ostro z∏ama∏am przepisy. I zosta∏am zatrzymana przez
drogówk´. T∏umaczy∏am, ˝e spieszy∏am
si´, ˝e film… Ale to nie naprowadzi∏o policjanta na trop – nie by∏o „zmi∏uj”, brawura
kosztowa∏a mnie 10 punktów i 400 z∏otych
mandatu.

Krà˝à o nich dowcipy, zna je Pani?
– Jeden z nich nawet wszed∏ do scenariusza „Z∏otopolskich”. Rozmawia dwóch policjantów na patrolu. W pewnym momencie
jeden pokazuje r´kà na szybujàcego w oddali paralotniarza: – Patrz, jaki wielki ptak!
A ten drugi odpowiada: – Nawet nie wiesz,
jakie to groêne bydl´, wczoraj dopiero
po trzecim strzale puÊci∏ cz∏owieka!

Cz´sto tak Pani ryzykuje?
– Nie. Jestem ostro˝nym kierowcà, tym
bardziej ˝e wo˝´ dwójk´ dzieci i boj´ si´
szybko jeêdziç. Moje wykroczenia sà niewielkie, czasem zapomn´ o Êwiat∏ach.
Najcz´Êciej jestem „∏apana” przez drogówk´ jako pasa˝erka. Wtedy osoba, z którà jad´, bardzo liczy na mojà popularnoÊç.
A ja mówi´: „O nie, Marylka ci nie pomo˝e!”.

Z okazji Âwi´ta Policji czego ˝yczy Pani
policjantom?
– ˚ycz´, aby Wasza ci´˝ka praca by∏a doceniana. Oby ogranicza∏a si´ do zapobiegania, ˝ebyÊcie nie musieli byç Êwiadkami
tylu tragedii. Policjantom z drogówki
˝ycz´, aby na polskich drogach by∏o coraz
mniej „piratów”. ˚ycz´ równie˝, aby Wasza
praca powodowa∏a, ˝e b´dziemy czuli si´
bezpieczni. ■

A ma Pani jakieÊ zaprzyjaênione
policjantki?

MONIKA DÑBROWSKA
zdj. Jacek Urbaniak
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Losy fortuny z Dworca Centralnego

U NAS

Babcia i jej Anio∏ Stró˝
Panià Krystyn´, bezdomnà z warszawskiego
Dworca Centralnego, ca∏a Polska pozna∏a
w maju ubieg∏ego roku, gdy tajemnicza osoba
podarowa∏a jej 41 tys. z∏otych, a ona zanios∏a je
policji. Nikt nie spodziewa∏ si´, ˝e fortunà wzgardzi.
Teraz do wzi´cia pieni´dzy powoli, ale skutecznie
przekonuje jà kom. Waldemar P∏oƒski, komendant
komisariatu kolejowego.

T

akie pieniàdze to si´ bierze i chowa, a nie na policj´ oddaje
– bezdomni z dworca do dziÊ oburzajà si´ na wspomnienie
fortuny, która przesz∏a im ko∏o nosa.

ZA˚ÑDA¸A POKWITOWANIA
A pani Krystyna wie swoje: – Strach mieç takà sum´ przy sobie
– mówi. Gdy tylko odkry∏a, ˝e w kopercie sà pieniàdze, pobieg∏a
do komisariatu. – Nie upas∏abym si´, a mog∏abym zostaç ukarana.
Mo˝e to z przest´pstwa? – podejrzewa∏a.
W szlachetnoÊç darczyƒcy nie wierzy∏ te˝ Waldemar P∏oƒski,
dziÊ komendant komisariatu kolejowego, wtedy szef sekcji kryminalnej. Pami´ta tamten dzieƒ doskonale: pani Krystyna przysz∏a,
po∏o˝y∏a kopert´ z gotówkà, powiedzia∏a, ˝e chce pieniàdze oddaç,
a na koniec za˝àda∏a pokwitowania.
Wszyscy byli w szoku. On te˝. Kaza∏ sprawdziç banknoty. Gdy
okaza∏o si´, ˝e sà „czyste”, postanowi∏ Babci pomóc. P∏oƒski widzia∏ to tak: trzeba b´dzie pani Krystynie za∏o˝yç konto i pomóc
wynajàç mieszkanie. Wiadomo, na poczàtku b´dzie jej trudno wysiedzieç w domu. B´dzie jà na dworzec ciàgn´∏o, ale niechby tylko w dzieƒ przychodzi∏a, a w nocy we w∏asnym ∏ó˝ku spa∏a.
A z czasem, myÊla∏, przywyknie do domu. Policjanci z komisariatu zadeklarowali, ˝e zrzucà si´ dla Krystyny na telewizor, wi´c
mo˝e b´dzie wola∏a seriale oglàdaç zamiast na Centralnym
siedzieç.

STAN¢¸A OKONIEM
– Komu jak komu, ale jej si´ nale˝a∏o. To jej ˝yciowa szansa –
mówi∏. Wtórowali mu wszyscy, którzy panià Krystyn´ znali. 56-letnia kobieta mieszka∏a na dworcu od kilku lat, ale nigdy nie by∏o
z nià problemów. Nie pi∏a, nie awanturowa∏a si´, nie ˝ebra∏a, nie
narzuca∏a si´. Mia∏a swój ulubiony kàt – tu˝ obok komisariatu, ulubiony bar, zaprzyjaênione sprzedawczynie i kwiaciarki. Niewiele
o niej wiadomo. Pochodzi z Otwocka, ojciec wyda∏ jà wczeÊnie
za mà˝ i podobno mia∏a dwójk´ dzieci. Gdy ma∏˝eƒstwo okaza∏o si´
pomy∏kà, uciek∏a. I tak od 14 lat tu∏a si´ po dworcach.
Teraz wszystko mog∏o si´ zmieniç, mog∏a wróciç do normalnego
˝ycia. Nawet w urz´dzie skarbowym, do którego P∏oƒski uda∏ si´
osobiÊcie, podpowiedzieli, co zrobiç, ˝eby zwolniç Babci´ z podatku. A˝ tu nagle, kiedy wszystko zacz´∏o si´ uk∏adaç, pani Krystyna
powiedzia∏a, ˝e pieni´dzy nie chce.
– Stan´∏a okoniem – kwituje P∏oƒski. Sam nie wie, dlaczego.
Mo˝e doÊç mia∏a rozg∏osu i zamieszania, a mo˝e przestraszy∏a si´
samodzielnego, normalnego ˝ycia. Powodem mog∏a byç te˝ odmowa jednej ze spó∏dzielni mieszkaniowych.

Komendant P∏oƒski pomaga pani Krystynie, bo... nie ˝ebrze, nie pije,
nie awanturuje si´. Po prostu nie ma domu

– To by∏o na poczàtku. Da∏em jej do podpisania podanie o przyznanie mieszkania w bloku socjalnym. Odpowiedê by∏a odmowna.
Gdy potem chcia∏em, ˝eby pani Krystyna podpisa∏a drugie pismo,
tym razem do Urz´du Miasta, odmówi∏a: „Co mia∏am podpisaç,
podpisa∏am i koniec” – wspomina komendant.

PIENIÑDZE CZEKAJÑ
Po tym wszystkim, znu˝ona rozg∏osem, pytaniami i docinkami bezdomnych, wyprowadzi∏a si´ z dworca. Koczowa∏a na przystankach,
p´tlach autobusowych. Pieniàdze jej nie interesowa∏y. Raz nawet,
gdy policjanci przekonywali jà, by wzi´∏a gotówk´, wpad∏a w furi´
i nakrzycza∏a na nich. Upar∏a si´. Komendant P∏oƒski nie rezygnowa∏.
– Próbowa∏em jà przekonaç na wszelkie sposoby, ˝eby wzi´∏a te
pieniàdze – opowiada P∏oƒski. – Dotar∏em do jej siostry ciotecznej,
ale ona te˝ nie zdo∏a∏a przemówiç pani Krystynie do rozsàdku.
Postawi∏ na cierpliwoÊç. Za ka˝dym razem, gdy spotka∏ panià
Krystyn´, pyta∏, kiedy odbierze pieniàdze. Czasem go ignorowa∏a,
czasem si´ obra˝a∏a, mówi∏a, ˝eby da∏ jej spokój. Kiedy ˝ali∏a si´, ˝e
sama sobie nie poradzi, P∏oƒski obiecywa∏ pomoc. Wreszcie, ju˝
w tym roku, odpowiedzia∏a: – Wezm´ te pieniàdze.
– Chcia∏abym mieç dom – przyzna∏a Babcia w rozmowie z dziennikarzem. – Ale najpierw trzeba za∏atwiç wszystkie formalnoÊci.
O to pani Krystyna nie musi si´ martwiç. Przecie˝ jest komendant. A pieniàdze si´ nie zmarnujà. Czas jakiÊ le˝a∏y w policyjnym
sejfie. – Nie mogliÊmy ich tam jednak trzymaç w nieskoƒczonoÊç
– t∏umaczy komendant. – A pani Krystyna nie chcia∏a otworzyç
konta.
Fortuna trafi∏a wi´c do depozytu sàdowego. Na jej odbiór w∏aÊcicielka ma czas do maja przysz∏ego roku. ■
ANNA KRAWCZY¡SKA
zdj. Anna Michejda
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Ludzie
listy piszà
Pisanie listów to prawdziwa sztuka
rzàdzàca si´ w∏asnymi regu∏ami.
Obowiàzujà one zarówno
w korespondencji prywatnej,
jak i oficjalnej.
Do sta∏ych elementów listów nale˝à:
Adres odbiorcy. Umieszcza si´ go
na kopercie, w jej cz´Êci Êrodkowej. Mo˝na go te˝ napisaç w samym piÊmie.
Adres nadawcy. Podaje si´ w lewym
górnym rogu zarówno w postaci nadruku
na kopercie firmowej, odcisku pieczàtki,
pisma odr´cznego, jak i wydruku komputerowego.
Data, poprzedzona nazwà miejscowoÊci. Piszemy jà w prawym górnym rogu.
W porzàdku: dzieƒ, miesiàc, rok.
Odst´p, czyli puste miejsce nad w∏aÊciwym tekstem. Jest tym d∏u˝szy, im wi´kszy szacunek chcemy okazaç adresatowi.
Nag∏ówek. Nazwa instytucji albo imi´
i nazwisko osoby, do której si´ zwracamy.
Piszemy go, w oddzielnych wierszach,
po prawej stronie listu. Po jego lewej stronie swoje dane mo˝e podaç te˝ nadawca.
Poszczególnych cz∏onów nag∏ówka nie oddziela si´ znakami interpunkcyjnymi.
W listach prywatnych nag∏ówek opatruje
si´ wykrzyknikiem, ale tylko wtedy, gdy zaczyna si´ on na Êrodku pierwszego wiersza.
Dalej tekst piszemy od lewej strony, zaczynajàc wielkà literà. Gdy nag∏ówek jest
po lewej stronie, stawia si´ po nim przecinek, a tekst zaczynamy ma∏à literà.
TERMINY GRZECZNOÂCIOWE.
Nazwisko odbiorcy poprzedzamy tytu∏em
Pan, Pani lub tradycyjnym WPan, WPani
– pisanym zawsze bez kropki. Dopuszcza

si´ równie˝ form´ Szanowny Pan, Szanowna Pani (ale nie skrót Sz.Pan, Sz.Pani), po której stawiamy przecinek. Polska
tradycja przewiduje równie˝ stosowanie
tytu∏ów funkcji sprawowanych w przesz∏oÊci (np. w piÊmie do by∏ego ministra).
Do osób znanych piszemy Szanowny (Drogi) Panie.
Zwracanie si´ do adresata po imieniu
jest mo˝liwe tylko w korespondencji prywatnej.
Zamiast pisaç Z powa˝aniem lub Z wyrazami szacunku, lepiej jest stosowaç rozró˝nienie stopnia znajomoÊci i rangi. Do osób
nieznanych piszemy ¸àcz´ uprzejme wyrazy, do prze∏o˝onych ¸àcz´ wyrazy (g∏´bokiego, najg∏´bszego) szacunku, a do znanych
¸àcz´ (serdeczne, najserdeczniejsze) pozdrowienia lub ¸àcz´ wyrazy pami´ci. W∏aÊciwà
formà jest te˝ Przesy∏am wyrazy (szacunku,
pami´ci), unikaç natomiast trzeba zwrotu
Za∏àczam (za∏àcza si´ dokumentacj´). Nie
jest w dobrym tonie do∏àczanie proÊby
o pozytywne za∏atwienie sprawy.
Podpis zawsze sk∏adamy odr´cznie.
LISTY S¸U˚BOWE, czyli korespondencja osób prywatnych z urz´dami, nie
muszà zawieraç wst´pnych i koƒcowych
formu∏ grzecznoÊciowych. Mogà jednak
mieç elementy dodatkowe.
JeÊli przed w∏aÊciwà treÊcià listu powo∏ujemy si´ na wczeÊniejszà wymian´ pism
z adresatem czy ich preferencje, oznaczamy to skrótem Dot.
Do∏àczone do w∏aÊciwego pisma za∏àczniki oznaczamy skrótem Za∏.
Informacja o dodatkowych odbiorcach:
Kopi´ otrzymuje/Kopia do wiadomoÊci.
WYSY¸ANIE LISTÓW. Coraz cz´Êciej listy przesy∏a si´ faksem lub pocztà
elektronicznà. Wymagajà one takiego samego przygotowania tekstu i zwrotów grzecznoÊciowych, jak w klasycznym liÊcie. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK
Konsultacja – Grzegorz Chmielewski,
zast´pca dyrektora
Protoko∏u Dyplomatycznego MSZ
zdj. Anna Michejda
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