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zdj. Wojciech Basiƒski



Ukarani za
solidarnoÊç?
Ukarani za
solidarnoÊç?

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.
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S prawa odbi∏a si´ g∏oÊnym echem w Êrodowisku policyjnym

i sta∏a przyczynkiem do dyskusji o prawie, etyce i relacjach

podw∏adny–prze∏o˝ony. 

WED¸UG ROZKAZÓW PERSONALNYCH...
Wed∏ug rozkazów personalnych dotyczàcych obydwu naczelników

bycie dobrym prze∏o˝onym mo˝e byç szkodliwe z uwagi „na wa˝ny

interes spo∏eczny”... 

Pierwszy z odwo∏anych – podinsp. Andrzej Rokita. 15 lat w Poli-

cji, g∏ównie w pionie kryminalnym, w CBÂ od chwili 

jego powstania. Jak mówià wspó∏pracownicy, oddany s∏u˝bie duszà

i cia∏em. Nagradzany, chwalony, awansowany, ostatnio, po przenie-

sieniu z Krakowa do Katowic, na stanowisko naczelnika zarzàdu

CBÂ. W rozkazie personalnym z 21 lutego napisano, ˝e posiada

wiedz´, doÊwiadczenie i kwalifikacje zawodowe do pe∏nienia tej

funkcji, podkreÊlano zw∏aszcza jego profesjonalizm w kierowa-

niu zespo∏em policjantów (podkr. red.). Dwa miesiàce póêniej

kolejnym rozkazem komendanta g∏ównego zwolniony ze stanowi-

ska i przeniesiony do grupy stanowisk tymczasowych „z uwagi

na wa˝ny interes spo∏eczny”.

Drugi odwo∏any – m∏. insp. Krzysztof Dudziak. 21 lat s∏u˝by, 

zawsze w pionie kryminalnym, od chwili powstania w PZ, potem

w CBÂ. Rasowy glina, doskona∏a opinia prze∏o˝onych i podw∏ad-

nych. Ostatnio naczelnik zarzàdu CBÂ w Katowicach, w lutym

przeniesiony na stanowisko naczelnika zarzàdu krakowskiego.

W rozkazie podkreÊlono m.in. jego profesjonalizm i umiej´tnoÊç

kierowania zespo∏em. W kwietniu, rozkazem komendanta g∏ówne-

go zwolniony ze stanowiska i przeniesiony do grupy stanowisk tym-

czasowych ze wzgl´du „na wa˝ny interes spo∏eczny”.

Obydwaj naczelnicy wraz z 80 policjantami katowickiego CBÂ

podpisali por´czenie za aresztowanego by∏ego oficera tej s∏u˝by.

I to, ˝e byli dobrymi dowódcami, którzy zawsze sà ze swoimi 

ludêmi – sta∏o si´ przyczynà ich k∏opotów. Przeniesieni do grupy

stanowisk tymczasowych, zawieszeni w nieokreÊlonej sytuacji, 

czujà si´ rozgoryczeni i sfrustrowani. Stracili impet i zapa∏, ich 

kariera zawodowa zosta∏a przetràcona. Obaj noszà si´ z zamiarem

odejÊcia ze s∏u˝by.

WED¸UG W¸ASNEGO SUMIENIA...
Wed∏ug w∏asnego sumienia policjanci postàpili s∏usznie. 

Wies∏aw G., od wrzeÊnia ubieg∏ego roku emeryt, w marcu br. 

zosta∏ zatrzymany i aresztowany. Prokuratura Apelacyjna w Krako-

wie zarzuca mu ujawnienie tajemnic s∏u˝bowych dotyczàcych ope-

racji policyjnych wymierzonych w mafi´ paliwowà. 

Jego byli koledzy o winie czy niewinnoÊci nie dyskutujà, podkre-

Êlajà, ˝e od tego jest sàd. Oni tylko, kierowani ludzkim odruchem

w stosunku do cz∏owieka, z którym przepracowali wiele lat, 

chcieli mu pomóc, aby nie musia∏ siedzieç w areszcie razem z prze-

st´pcami. 

20 marca skierowali do prokuratury pismo, w którym wnioskowali

o „rozwa˝enie mo˝liwoÊci zmiany Êrodka zapobiegawczego”. TreÊç

wniosku, która obros∏a póêniej ró˝nymi interpretacjami, brzmi:

„Na zasadzie art. 272 kodeksu post´powania karnego sk∏adamy

wniosek o przyj´cie naszego por´czenia, i˝ podejrzany w Êledztwie

prowadzonym przez Prokuratur´ Apelacyjnà w Krakowie Wies∏aw G.

b´dzie stawia∏ si´ na ka˝de wezwanie organu prowadzàcego post´-

powanie i nie b´dzie w sposób bezprawny utrudnia∏ tego post´po-

wania”. (…) 

Policjanci napisali równie˝, ˝e w okresie pe∏nienia s∏u˝by Wie-

s∏aw G. wykonywa∏ swoje obowiàzki „sumiennie i z du˝ym osobi-

stym zaanga˝owaniem”, ˝e by∏ dobrym kolegà i wspó∏pracowni-

kiem. Ta opinia szczególnie oburzy∏a prokuratora. 

– A co mieliÊmy napisaç, skoro to prawda? Gdy by∏ policjantem,

pracowa∏ dobrze, taki jest fakt, bez wzgl´du na to, co sta∏o si´ 

póêniej – mówià.

Por´czenie, pod którym podpisa∏o si´ 82 funkcjonariuszy kato-

wickiego zarzàdu CBÂ, jeden z nich zawióz∏ do prokuratury. Prowa-

dzàcy wówczas spraw´ prokurator Marek We∏na powiedzia∏: „Z∏o-

˝yç mo˝ecie, ale i tak mu to nie pomo˝e, bo tego wniosku nie

uwzgl´dnimy”. Mimo to pismo z∏o˝yli, bo – jak dzisiaj mówià

– chcieli byç w zgodzie z w∏asnym sumieniem, ˝e nie zostawili 

kolegi, nawet jeÊli si´ oka˝e, ˝e zb∏àdzi∏. 

Wkrótce zmieni∏ si´ prokurator prowadzàcy spraw´. I przed

samymi Êwi´tami wielkanocnymi wybuch∏a bomba. Szef Prokura-

tury Apelacyjnej w Krakowie prok. Józef Giemza w adresowanym

do ministra sprawiedliwoÊci, ministra spraw wewn´trznych i admi-

nistracji oraz komendanta g∏ównego Policji pe∏nym oburzenia liÊcie

uzna∏, ˝e por´czenie z∏o˝one przez katowickich policjantów to 

wotum nieufnoÊci wobec prokuratury i w zwiàzku z tym nie 

wyobra˝a sobie wspó∏pracy z tymi funkcjonariuszami.

WED¸UG ZASAD ETYKI... 
Wed∏ug zasad etyki zawodowej policjant powinien dbaç o spo∏eczny

wizerunek Policji i podejmowaç dzia∏ania s∏u˝àce budowaniu 

zaufania do niej (par. 22). Prze∏o˝eni Dudziaka i Rokity uznali, ˝e

por´czenie za niew∏aÊciwà osob´ takiego zaufania nie buduje. 

Odwo∏ujàc ich ze stanowisk, dyrektor CBÂ oÊwiadczy∏, ˝e naru-

szyli zasady etyki zawodowej.

– Prze∏o˝ony powinien dbaç o komfort pracy swoich ludzi. Wi´c

nie mo˝e byç tak, ˝eby por´cza∏ za kogoÊ, kto dzia∏a∏ na szkod´ 

innych policjantów. To nie jest w∏aÊciwa postawa – twierdzi 

podinsp. Janusz Czerwiƒski, dyrektor CBÂ.

Etyk, prof. Jacek Ho∏ówka, ma na ten temat inne zdanie. – Nie-

w∏aÊciwa postawa by∏aby wtedy, gdyby tych 82 ludzi zawiàza∏o 

spisek i kry∏o si´ wzajemnie w z∏ej sprawie – mówi. – Wtedy trze-

ba by ich wszystkich zwolniç. Ale tu przecie˝ tak nie by∏o. Dlatego 

zachowanie tych policjantów uwa˝am za jak najbardziej etyczne.

Postawa funkcjonariuszy, którzy kierowali si´ odruchem solidarno-

Êci zawodowej, i ich naczelników, którzy potrafili byç w tym mo-

mencie razem z nimi, to bardzo pozytywny objaw Êwiadczàcy, ˝e

w Policji pojawia si´ wreszcie wi´ê zawodowa. CoÊ, o co dbaç 

powinni wszyscy prze∏o˝eni. Tym bardziej wi´c zdumiewa fakt, ˝e

ktoÊ za to zosta∏ ukarany. Takie t∏umienie odruchów solidarnoÊci,

która przecie˝ jest podstawà zawodowego etosu, jest bardzo nie-

bezpieczne – ostrzega prof. Ho∏ówka. 

Wed∏ug regu∏ etyki policjant powinien m.in. wspieraç kolegów

w rozwiàzywaniu ich problemów osobistych (par. 15). Tym kiero-

wali si´ katowiccy policjanci, por´czajàc za Wies∏awa G. 

Decyzj´ o odwo∏aniu ze stanowisk zakomunikowano Rokicie

i Dudziakowi w Wielki Piàtek, pozostawiajàc ich i rodziny z tà 

„dobrà nowinà” na Êwi´ta i fakt ten, w rozumieniu prze∏o˝onych,

najwyraêniej ˝adnych zasad nie narusza∏. 

– W Wielkà Sobot´, dzi´ki informacji przekazanej mediom przez

rzecznika KGP, o sprawie tràbi∏o od rana Radio RMF –

mówi Rokita. – Urywa∏y si´ telefony z pytaniami, co takiego zrobi-

∏em. Plotkami zasypywany by∏ przez swoich kolegów mój syn –

dodaje z goryczà. 

WED¸UG k.p.k...
Wed∏ug art. 272 k.p.k. „por´czenie, ˝e oskar˝ony stawi si´ na ka˝-

de wezwanie i nie b´dzie w sposób bezprawny utrudnia∏ post´po-

wania, mo˝na przyjàç tak˝e od osoby godnej zaufania”. 

Zgodnie z tym por´czeƒ udzielajà parlamentarzyÊci, artyÊci,

duchowni, przedstawiciele lokalnych w∏adz czy grup 

▲
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zawodowych. Marek Edelman po-

r´cza∏ za by∏ego dyrektora ZUS w ¸odzi

podejrzanego o malwersacje finansowe,

biskup siedlecki za ksi´dza zatrzymanego

z powodu molestowania dzieci, biskup

Henryk Gulbinowicz za by∏ego szefa PZU

W∏adys∏awa Jamro˝ego, „SolidarnoÊç” 

elblàska za nauczyciela podejrzanego

o pedofili´. Donald Tusk por´cza∏ za biz-

nesmena podejrzanego o malwersacje, 

genera∏ zakonu paulinów udzieli∏ dwóch

milionów z∏otych po˝yczki na por´czenie

majàtkowe za aresztowanego Êlàskiego 

barona paliwowego. Itp., itp. To tylko naj-

g∏oÊniejsze sprawy tego typu. 

– ProsiliÊmy prokuratur´ jedynie o roz-

wa˝enie mo˝liwoÊci zmiany Êrodka, zapew-

niajàc, ˝e gdyby tak si´ sta∏o, gwarantuje-

my, ˝e podejrzany b´dzie stawia∏ si´ na we-

zwania i nie b´dzie utrudnia∏ Êledztwa

– podkreÊla Krzysztof Dudziak. – Tylko

za to. Nie za jego niewinnoÊç, bo o tym 

wypowie si´ sàd. 

– Czy my jesteÊmy obywatelami drugiej

kategorii? Nie mo˝emy korzystaç z przepi-

sów obowiàzujàcego prawa? – pytajà funk-

cjonariusze. 

Twórca CBÂ, obecnie szef ma∏opolskiej

Policji, nadinsp. Adam Rapacki i by∏y dy-

rektor CBÂ, obecnie szef Êlàskiej policji,

nadinsp. Kazimierz Szwajcowski kilka razy

sk∏adali por´czenia za swoich podw∏adnych

zatrzymanych przez prokuratur´. Nigdy

nie by∏y one uwzgl´dnione. Ale te˝ nigdy

prokuratura nie reagowa∏a tak jak teraz. 

Wszyscy ci znani i nieznani por´czajàcy,

tak jak dziÊ katowiccy policjanci, t∏umaczy-

li, ˝e nie wypowiadajà si´ o winie czy nie-

winnoÊci, a jedynie chcà osobiÊcie zagwa-

rantowaç, ˝e podejrzany b´dzie do dyspo-

zycji prokuratury i sàdu. Nikt nie poniós∏

z tego powodu konsekwencji zawodowych

ani Êrodowiskowych. Rokita i Dudziak sà

pierwsi.

WED¸UG PRAWNIKÓW...
Wed∏ug prawników policjant, jak ka˝dy inny

obywatel, ma prawo por´czenia udzieliç.

– Skarga prokuratury to reakcja, która nie

ma uzasadnienia w ˝adnych przepisach,

jest nadgorliwoÊcià, wr´cz sobiepaƒstwem

– mówi znany karnista prof. Piotr Kruszyƒ-

ski. – Wystarczy∏o to por´czenie odrzuciç. 

– Kodeks post´powania karnego nigdzie

nie zastrzega, ˝e por´czenia nie mogà sk∏a-

daç policjanci – mówi prof. Zbigniew Ho∏-

da z Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka.

– Reakcja prokuratury jest dla mnie niepo-

j´ta, nie mieÊci si´ w ˝adnych standardach

kultury prawnej. To jest ograniczanie praw

obywatelskich. Prokurator, zdaje si´, nie 

rozumie, na czym polega ten Êrodek proce-

sowy, dziwi mnie te˝ reakcja komen-

danta g∏ównego. 

– Z punktu widzenia etyki niepokojàce

jest stanowisko prokuratury, która nie 

˝yczy sobie wyra˝ania spo∏ecznego zaufa-

nia w stosunku do osoby, o której winie sàd

jeszcze si´ nie wypowiedzia∏ – dodaje etyk

prof. Ho∏ówka. 

Prowadzàcy spraw´ prokurator Rafa∏ 

Babiƒski z Krakowa odmówi∏ jakiegokol-

wiek komentarza. 

– Nie powiem ani s∏owa. A jeÊli wypowie

si´ którykolwiek z funkcjonariuszy (BSW

– przyp. red.), to spotka si´ z reperkusjami

– oÊwiadczy∏ poirytowany w rozmowie tele-

fonicznej. 

O to, czym podyktowana by∏a skarga

do komendanta g∏ównego, zapytaliÊmy

wi´c Jerzego Balickiego, rzecznika Proku-

ratury Apelacyjnej w Krakowie. 

– To nie by∏a skarga – t∏umaczy∏ – a jedy-

nie sugestia, ˝e osoby, które podpisa∏y po-

r´czenie, nie powinny mieç zwiàzku z pro-

wadzonà sprawà, bo istniejà wàtpliwoÊci,

czy b´dà obiektywnie wykonywaç swoje 

zadania. 

Sprawy by∏ego policjanta Wies∏awa G.

nie prowadzi zarzàd CBÂ w Katowicach ani

w Krakowie. Jest ona w gestii krakowskiej

Prokuratury Okr´gowej, a czynnoÊci

w sprawie wykonywa∏o BSW. Jaki zatem

zwiàzek ze sprawà majà naczelnicy zarzà-

dów CBÂ, tego prokurator nie wyjaÊni∏.

WED¸UG PRZE¸O˚ONYCH... 
Wed∏ug prze∏o˝onych Rokity i Dudziaka

por´czenie napisano na firmowym papierze

z nadrukiem CBÂ, co sugerowa∏o, ˝e

za tym stoi Policja jako instytucja. A insty-

tucja ta nie chce r´czyç za cz∏owieka, który

jà zdradzi∏.

– To nie by∏ ˝aden papier firmowy, lecz

komputerowo napisany nag∏ówek – wyja-

Êniajà policjanci. – Chodzi∏o o to, ˝eby wia-

domo by∏o, skàd jesteÊmy i gdzie prokura-

tura mo˝e wys∏aç odpowiedê. Inaczej mu-

sielibyÊmy wpisaç 82 prywatne adresy. 

Obaj naczelnicy podkreÊlajà z kolei, ˝e

nie podali w piÊmie swoich stanowisk,

a podpisali si´ nazwiskiem i stopniem, jak

wszyscy pozostali. 

– To nie by∏o por´czenie zarzàdu CBÂ 

jako struktury Policji, instytucji reprezen-

towanej przez naczelnika, lecz por´czenie

82 kolegów – t∏umaczy Dudziak. 

Konsekwencje ponieÊli tylko szefowie.

Ich podw∏adni majà dziÊ dylemat moralny.

– KrzyÊka i Andrzeja ukarano za nas

wszystkich. Za solidarnoÊç zawodowà,

za to, ˝e stan´li razem z zespo∏em – mówià.

– Dudziak by∏ naszym naczelnikiem przez

kilka lat, pracowa∏ te˝ z WieÊkiem G. Roki-

ta szefowa∏ nam miesiàc i podpisujàc to 

pismo, okaza∏ zaufanie do nas, bo przecie˝

G. nie zna∏. Zawierzy∏ nam, jak oficer ofice-

rom, zachowa∏ si´ jak prawdziwy dowódca.

OdebraliÊmy to bardzo pozytywnie. W na-

szym Êrodowisku taka solidarnoÊç zawodo-

wa jest bardzo ceniona.

WED¸UG POLICJANTÓW...
Wed∏ug policjantów sprawa odwo∏anych

naczelników ujawni∏a wiele bolesnych pro-

blemów. Na internetowym forum policyj-

nym dos∏ownie wrza∏o. W ostrych s∏owach

krytykowano prokuratur´: „To teraz proku-

rator jest kadrowcem Policji?” napisa∏

„Wredny”, okreÊlajàc t´ sytuacj´ jako 

„prób´ uzale˝nienia Policji od prokuratury

i Ministerstwa SprawiedliwoÊci”. „Cieka-

we, czy minister Ziobro odwo∏a∏by prokura-

tora apelacyjnego z powodu utraty zaufania

przez Policj´?” – zastanawia∏ si´ „Zbyniu”. 

Ale najwi´cej pretensji internauci mieli

do komendanta g∏ównego. 

„Czy teraz Pan Komendant G∏ówny 

b´dzie zawsze reagowa∏ w taki sposób

na obra˝alstwo prokuratury?”... (Lina)

„Uwa˝am, ˝e komendant g∏ówny nie za-

chowa∏ si´ jak prze∏o˝ony. Mo˝e – na krót-

kà met´ – odniós∏ sukces. Zszed∏ z linii

strza∏u wp∏ywowego prokuratora. Ale tak

naprawd´ podda∏ ca∏à powierzonà mu for-

macj´ prokuraturze. Efekty b´dà tragiczne.

(...) Podejrzewam, ˝e Policja straci na

zawsze dwóch dobrych oficerów mened˝e-

rów. A zwykli funkcjonariusze resztki za-

ufania do swoich prze∏o˝onych”... (Dzien-

nikario)

„Naczelnicy wykazali si´ odwagà cywil-

nà, to ich ze strachu wylano, przy okazji

ostrzegajàc innych, ˝eby nie zadzierali

z prorokami, bo polecà”... (Gad)

„Przecie˝ prze∏o˝eni nie tylko mogà, ale

powinni broniç swojego policjanta i staç

za nim murem w trudnych sytuacjach.

Przecie˝ oni znajà go lepiej ni˝ jakiÊ proku-

rator, opiniujà i oceniajà na co dzieƒ. Poli-

cjant powinien to poparcie czuç”... (Wàski)

„Pami´tam nasze por´czenia za kolegów

(…). Naczelnicy te˝ si´ podpisywali i wte-

dy dobrze to by∏o widziane, znaczy∏o bo-

wiem, ˝e policjant ma w nich oparcie, co

zauwa˝a∏ nawet prorok. Taki podpis szefa

coÊ znaczy∏. Komendant g∏ówny te˝ nie

protestowa∏, bo liczy∏a si´ solidarnoÊç 

zawodowa”... (Gad)

Oburzeni sà Êlàscy zwiàzkowcy. Zazna-

czajà, ˝e ˝aden z zainteresowanych nie

zwraca∏ si´ do nich o pomoc i podkreÊlajà,

˝e najbardziej zaniepokoi∏a ich reakcja 

komendanta g∏ównego.

– Bez zastanowienia odwo∏a∏ ze stano-

wisk dobrych policjantów tylko dlatego, ˝e

▲
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Jaki „wa˝ny interes spo∏eczny” naruszyli 
m∏. insp. Krzysztof Dudziak i podinsp.
Andrzej Rokita z CBÂ, którzy zostali
odwo∏ani ze stanowisk za to, ˝e por´czyli
za by∏ego funkcjonariusza?

– Swoimi podpisami naczelnicy stworzy-

li wra˝enie, ˝e por´czenie ma taki charak-

ter, jakby za nim sta∏a instytucja. W dodat-

ku by∏o to zrobione na papierze firmowym.

Naczelnicy nie podj´li te˝ trudu wyt∏uma-

czenia swoim ludziom, ˝e nie mo˝na por´-

czaç za osob´, której zarzuca si´ zdrad´ 

Policji. Przecie˝ ten cz∏owiek jest podejrza-

ny o to, ˝e za pieniàdze przekazywa∏ infor-

macje przest´pcom, czyli – w domyÊle

– móg∏ nara˝aç policjantów na ró˝ne nie-

bezpieczeƒstwa, z utratà ˝ycia w∏àcznie.

Dlaczego ukara∏ Pan tylko naczelników?
Przecie˝ por´czenie podpisa∏o
82 policjantów? Oni twierdzà, ˝e by∏o to
symboliczne rzucenie kogoÊ na ˝er
prokuraturze.

– Nikogo nie ukarano. Odwo∏anie podyk-

towane by∏o koniecznoÊcià dobrania na sta-

nowiska naczelników takich osób, które za-

gwarantujà normalnà wspó∏prac´ z proku-

raturà, a przez to pozwolà Policji prawid∏o-

wo funkcjonowaç. UznaliÊmy wi´c w kie-

rownictwie Policji, ˝e naczelników mo˝e-

my wykorzystaç gdzie indziej, w Krakowie

zaÊ i Katowicach kierowaç CBÂ muszà oso-

by cieszàce si´ pe∏nym zaufaniem ze stro-

ny szefostwa prokuratury. Tego wymaga

w∏aÊnie wa˝ny interes spo∏eczny.

Ta decyzja wywo∏a∏a bardzo nieprzychylne
komentarze w Êrodowisku policyjnym.
Na forum internetowym policjanci zarzucajà
Panu dyspozycyjnoÊç wobec prokuratury...

– Przestrzegam przed uogólnieniami.

Bo kiedy rozmawiam z policjantami w ró˝-

nych jednostkach, to jedni przynajmniej

w cz´Êci przyznajà mi w tej sprawie racj´,

inni majà wàtpliwoÊci, a jeszcze inni zga-

dzajà si´ z jasnym przes∏aniem mojej de-

cyzji: „Nie mo˝e byç mowy o jakimkol-

wiek wspieraniu by∏ych funkcjonariuszy,

którzy zdradzili Policj´ i swoich kolegów”.

Por´czenie jest wsparciem, które nie 

powinno byç udzielane podejrzanym

o sprzeda˝ informacji s∏u˝bowych ró˝nej

maÊci gangsterom, tak˝e tym w bia∏ych

ko∏nierzykach. 

Rokicie i Dudziakowi powiedziano, ˝e 
ich postawa by∏a nieetyczna. Czy pomóc
w biedzie koledze, nawet jeÊli zb∏àdzi∏, 
to zachowanie nieetyczne?

– Tak uwa˝am. Pomaganie osobie, która

jest podejrzana o zdrad´ Policji i policjan-

tów, w dodatku w jednej z najg∏oÊniejszych

spraw, jakà jest afera paliwowa, to post´po-

prokurator si´ na nich obrazi∏ – mówi 

Roman Wierzbicki, szef Êlàskiego zwiàzku

zawodowego policjantów. – To niebez-

pieczny precedens. Jak zwykle okaza∏o si´,

˝e policjant nie ma za sobà nikogo, kto by

go broni∏. To zdarzenie b´dzie mia∏o fatal-

ny wp∏yw na i tak ju˝ s∏abe poczucie wi´zi

wÊród policjantów. ZamierzaliÊmy przeka-

zaç swoje obawy komendantowi g∏ówne-

mu, kiedy by∏ na Âlàsku, ale nie mia∏ czasu

spotkaç si´ z nami. Szkoda, bo Êrodowisko

policyjne chcia∏o poznaç motywy, którymi

si´ kierowa∏.  ■

W imieniu policjantów 
zwróciliÊmy si´ do genera∏a 
Marka Bieƒkowskiego z proÊbà
o wypowiedê w tej sprawie.

wanie nieetyczne. Rolà naczelnika jest wy-

jaÊniç to swoim podw∏adnym.

SolidarnoÊç zawodowa wÊród policjantów
jest i tak s∏aba. Czy Pan nie obawia si´, 
˝e takie decyzje jeszcze t´ s∏aboÊç pog∏´bià?

– Wielokrotnie staj´ w obronie policjan-

tów. Ale robi´ to, gdy – jak ostatnio w War-

szawie – policjanci rozganiali pseudokibi-

ców, a przedstawiciele ró˝nych Êrodowisk

pomawiali ich o bezczynnoÊç. Broni∏em te˝

policjantów z Poznania interweniujàcych

podczas marszu równoÊci. Sà okolicznoÊci,

gdy nale˝y sobie solidarnoÊç okazywaç i to

czyni´, ale sà i takie, ˝e solidarnoÊç by∏aby

fa∏szywa i niezrozumia∏a dla spo∏eczeƒ-

stwa, któremu s∏u˝ymy. 

Rokita i Dudziak to jedni z najlepszych
policjantów CBÂ, bardzo dobrzy prze∏o˝eni,
co sam Pan stwierdzi∏, podpisujàc rozkaz
o ich awansowaniu dwa miesiàce wczeÊniej.
Czy Policj´ staç na pozbywanie si´ takich
fachowców?

– Nikt si´ ich nie pozbywa. Dla obu 

by∏ych naczelników jest miejsce w Policji.

To rzeczywiÊcie Êwietni fachowcy, którzy

jednak pope∏nili b∏àd. Ka˝dy z prze∏o˝o-

nych podlega ocenie i nie mo˝e liczyç, ˝e

kierownictwo Policji b´dzie bezkrytycznie

akceptowaç takà sytuacj´, kiedy na firmo-

wym papierze naczelnicy piszà do prokura-

tora w sprawie por´czenia dla osoby podej-

rzanej o sprzedawanie informacji przest´p-

com, czyli, jak ju˝ powiedzia∏em, kogoÊ,

kto zdradzi∏ swoich kolegów. Nie mog´

na to si´ zgodziç. ■

tekst i rozmowa EL˚BIETA SITEK
zdj. Anna Michejda, Wojciech Basiƒski

Wed∏ug 
komendanta...
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Kto ci 
pomo˝e
Kto ci 
pomo˝e
biedny glino?
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W Êrodowisku policyjnym nie jest to opinia odosobniona. 

Czy rzeczywiÊcie jest tak, ˝e w k∏opotach policjant pozo-

stawiony jest sam sobie? I jak wyglàda ochrona prawna

funkcjonariusza?

CHODZI NIE TYLKO O PIENIÑDZE 
Aspirant Robert Zió∏kowski z Poznania twierdzi, ˝e gdyby nie po-

moc zwiàzku zawodowego, nie udêwignà∏by brzemienia k∏opotów,

które go dotkn´∏y. Zarówno finansowo, jak i psychicznie. Bo skàd

wziàç pieniàdze na kilkutysi´czne honorarium adwokackie, gdy

jest si´ zawieszonym w s∏u˝bie i dostaje po∏ow´ pensji? W podob-

nej sytuacji znajduje si´ jeszcze trzech policjantów z wydzia∏u kry-

minalnego poznaƒskiej KWP. Wszyscy czterej tragicznego

29 kwietnia 2004 roku brali udzia∏ w g∏oÊnej póêniej akcji, która

skoƒczy∏a si´ u˝yciem broni. Kierowca uciekajàcego samocho-

du 19-letni ¸ukasz Targosz zginà∏, a pasa˝er 19-letni Dawid Lis 

zosta∏ inwalidà. Prokurator postawi∏ funkcjonariuszom zarzuty i za-

wiesi∏ w czynnoÊciach s∏u˝bowych. Sprawa mo˝e potrwaç jeszcze

wiele miesi´cy, a nawet i lat. Budzi ogromne emocje, interesujà si´

nià media. Policjanci walczà o udowodnienie, ˝e nie przekroczyli

prawa, ale bez adwokatów szanse na to mieliby niewielkie. 

– Mam troje dzieci. Z obecnej pensji 1000 z∏otych nie jestem

w stanie utrzymaç rodziny, a co dopiero op∏aciç obroƒc´ – mówi

Zió∏kowski. – Podobnie koledzy. Gdyby nie zwiàzek zawodowy, 

zostalibyÊmy ca∏kiem sami. 

PodkreÊla, ˝e pomoc nie ograniczy∏a si´ tylko do zwrotu kosztów

zast´pstwa procesowego. Zarzàd wojewódzki zwiàzku wystàpi∏

równie˝ do sàdu o zamian´ Êrodka zapobiegawczego w postaci za-

wieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych na por´czenie organizacji

spo∏ecznej. Sàd wyrazi∏ na to zgod´, przyjà∏ por´czenie zwiàzku za-

wodowego i odwiesi∏ policjantów, ale po kilku tygodniach zawiesi∏

ich ponownie. To wsparcie jednak, poczucie, ˝e majà za sobà orga-

nizacj´, która chce im pomóc, by∏o dla oskar˝onych funkcjonariu-

szy bardzo wa˝ne. 

– Wspólnie z zainteresowanymi wybraliÊmy adwokatów, spraw-

dzonych we wczeÊniejszej wspó∏pracy, o których wiemy, ˝e znajà

si´ na pracy Policji. Powo∏aliÊmy ich jako zespó∏. Honoraria p∏acimy

z naszego specjalnego funduszu pomocy prawnej – mówi Andrzej

Szary, przewodniczàcy Zarzàdu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów

w Poznaniu.

UBEZPIECZENIE ZA Z¸OTÓWK¢
Fundusz pomocy prawnej, o którym mowa, utworzono w Wielko-

polsce w 1994 roku. Mo˝e do niego przystàpiç ka˝dy policjant, 

który wype∏ni deklaracj´ i p∏aci miesi´cznà sk∏adk´ w wysoko-

Êci... 1 z∏ (od kwietnia tego roku podniesionà na 2 z∏ote). Tylko 

tyle w zamian za swego rodzaju ubezpieczenie od ryzyka zawodo-

wego. Nic dziwnego, ˝e przez lata cz∏onków przybywa∏o i rós∏ te˝

kapita∏. DziÊ do funduszu nale˝y 4200 wielkopolskich policjantów.

W ubieg∏ym roku korzystano z jego pomocy w 34 przypadkach. 

Andrzej Szary podkreÊla, ˝e to jest fundusz zwiàzkowo-s∏u˝bowy

i mo˝e si´ do niego zapisaç ka˝dy policjant, zwiàzek zawodowy 

natomiast dysponuje jeszcze jednym funduszem, tylko dla swoich

cz∏onków. Niektórzy funkcjonariusze nale˝à do obydwu, sà wi´c

jakby podwójnie ubezpieczeni. 

Prekursorami tego pomys∏u byli w 1991 roku Êlàscy zwiàzkowcy,

a podsun´∏o go ˝ycie. W Rudzie Âlàskiej kierowca zatrzymanego

do kontroli samochodu usi∏owa∏ rozjechaç policjanta. Ten u˝y∏ 

broni. Kierowca zbieg∏, a nast´pnego dnia z∏o˝y∏ w prokuraturze

skarg´, w wyniku czego funkcjonariuszowi postawiono zarzuty. 

– Z post´powania wyjaÊniajàcego wynika∏o, ˝e policjant dzia∏a∏

prawid∏owo – wspomina Roman Wierzbicki, przewodniczàcy NSZZ

Policjantów na Âlàsku. – Wszyscy, i prze∏o˝eni, i zwiàzkowcy, chcie-

liÊmy mu pomóc, ale nie mieliÊmy mo˝liwoÊci. ZorganizowaliÊmy

wi´c sk∏adk´, takà tradycyjnà, do czapki. UzbieraliÊmy na adwoka-

ta, ale natychmiast zacz´liÊmy si´ zastanawiaç, jak takie problemy

rozwiàzywaç w przysz∏oÊci. I powsta∏a idea stworzenia funduszu

na pomoc prawnà. OpracowaliÊmy regulamin, ustaliliÊmy wysokoÊç

sk∏adki na 2 z∏ote, przygotowaliÊmy deklaracje dla ch´tnych. Zbie-

ranie op∏at u∏atwi∏ nam komendant wojewódzki, wyra˝ajàc zgod´,

aby potràcenia dokonywa∏a s∏u˝ba finansowa przy wyp∏acie pensji. 

Przez 15 lat istnienia z funduszu skorzysta∏o ponad 500 policjan-

tów w 428 post´powaniach karnych i administracyjnych.

Pe∏ny zwrot kosztów pomocy prawnej uczestnik funduszu dosta-

je zarówno wtedy, gdy jest pokrzywdzonym, czyli pad∏ ofiarà prze-

st´pstwa, jak te˝ kiedy jest sprawcà. Na Âlàsku – oboj´tne, z winy

nieumyÊlnej czy umyÊlnej, w Wielkopolsce – tylko w tym pierw-

szym przypadku. W innych województwach – ró˝nie.

– Zwiàzek zawodowy jest od tego, ˝eby wesprzeç swojego cz∏o-

wieka, gdy ten znajdzie si´ w k∏opotach – mówià zgodnym chórem

w Zarzàdzie Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Katowicach. – P∏a-

càc sk∏adk´, funkcjonariusz niejako tworzy sobie kapita∏ na pomoc

prawnà w razie czego. Od oceny stopnia winy jest sàd, my wyp∏a-

camy to „ubezpieczenie” w ka˝dej sytuacji.

ZAKRES I DOST¢PNOÂå 
Antoni Duda, przewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego policyjnego zwiàzku,

twierdzi, ˝e fundusz pomocy prawnej istnieje we wszystkich woje-

wództwach, choç ka˝dy zarzàd ma nieco inny regulamin. Wspólna jest

idea – fundusz stanowi pewnego rodzaju ubezpieczenie dla policjanta.

Z jego Êrodków wi´kszoÊç zarzàdów zorganizowa∏a tak˝e poradnic-

two prawne. Podpisywane sà umowy z kancelariami prawnymi,

na mocy których cz∏onkowie funduszu mogà korzystaç z bezp∏at-

nych konsultacji z zakresu prawa karnego, cywilnego czy administra-

cyjnego. W jednych województwach obejmuje to tylko sprawy zwià-

zane ze s∏u˝bà, w innych – jak np. w Êlàskim – wszystkie, 

tak˝e prywatne. Funkcjonariusz mo˝e tu skorzystaç z bezp∏atnej

konsultacji dotyczàcej rozwodu czy praw spadkowych. 

„Za pope∏nione przest´pstwo policjant jest zwalniany ze s∏u˝by, a ma te˝ byç pozbawiony prawa do policyjnej
emerytury. Nie broni´ nieuczciwych kolegów, bo taka kara im si´ nale˝y. JakiÊ straszak na tych, którzy psujà nam
opini´, musi byç. Ale dlaczego na tego biednego policjanta przewiduje si´ tylko kij? Czemu wprowadza si´ coraz
ostrzejsze kary, a nie idzie za tym lepsza ochrona prawna dla tych, co pracujà uczciwie, ale na przyk∏ad powinie
im si´ noga? Przekroczenie uprawnieƒ, pope∏nienie b∏´du mo˝e zdarzyç si´ ka˝demu. I kto ci wtedy pomo˝e,
biedny glino? Nikt...” – napisa∏ w liÊcie do redakcji jeden z czytelników.

▲

W 1991 r. Êlàscy zwiàzkowcy zorganizowali sk∏adk´, 
takà tradycyjnà, do czapki. I powsta∏a idea stworzenia

funduszu na pomoc prawnà.



PROWOKACJE A kiedy powinie ci si´ noga POLICJA 997        czerwiec 2006 r.10

Wed∏ug policjantów problem jednak le˝y nie tylko w tym,

by us∏ugi te by∏y bezp∏atne, ale tak˝e dost´pne. Z prawnymi kon-

sultacjami nie majà problemu funkcjonariusze z du˝ych, zw∏aszcza

wojewódzkich, miast, gorzej jest w ma∏ych miejscowoÊciach. 

– Ale przede wszystkim, ˝eby skorzystaç z funduszu pomocy,

trzeba wiedzieç, ˝e takowy istnieje – mówi kom. Marek Jasku∏a

z Poznania. – Niestety, w ma∏ych jednostkach cz´sto o tym nie 

s∏yszeli. 

W poznaƒskiej KWP dzia∏a komisja ochrony prawnej policjantów

z∏o˝ona z przedstawicieli zwiàzku i strony s∏u˝bowej. Czuwa nie

tylko nad wspomnianym funduszem, ale tak˝e zajmuje si´ pomocà

w zakresie socjalnym, badaniem sytuacji materialnej i mieszkanio-

wej policjantów itp. 

– Informowanie funkcjonariuszy, ˝e za jedynà z∏otówk´ mogà na-

le˝eç do funduszu pomocowego, to rola g∏ównie zwiàzku zawodo-

wego. My, jako strona s∏u˝bowa, mówimy o jego istnieniu na odpra-

wach. Poniewa˝ cz∏onków funduszu z ka˝dym rokiem przybywa,

sàdz´, ˝e jest coraz bardziej znany – twierdzi podinsp. Mariusz

Krause, przewodniczàcy wspomnianej komisji. 

JAK CHRONI FIRMA?
Sprawa strzelaniny przy ulicy Ba∏tyckiej w Poznaniu niczym

pod mikroskopem pokaza∏a liczne problemy, z którymi, stajàc

przed sàdem, boryka si´ policjant, ale tak˝e jego obroƒcy proce-

sowi, prze∏o˝eni, a nawet s∏u˝ba prasowa. Nic wi´c dziwnego, ˝e

Poznaƒ jest chyba najbardziej zaanga˝owany w stworzenie kom-

pleksowego programu pomocy i ochrony prawnej policjanta.

Przygotowuje go zespó∏ powo∏any przez komendanta wojewódz-

kiego. 

– UznaliÊmy, ˝e powinno si´ tam znaleêç wiele zagadnieƒ. Wa˝-

nà sprawà jest na przyk∏ad poszerzenie wiedzy prokuratorów i s´-

dziów na temat pracy operacyjnej Policji – mówi nadinsp. Tusiƒski.

– Dlatego przygotowywane jest wspólne szkolenie w∏aÊnie dla 

s´dziów i prokuratorów. 

– Chcemy te˝ w ramach ochrony prawnej policjanta znaleêç 

sposób na rozwiàzanie sprawy pomówieƒ policjantów – mówi kom.

Jacek Brz´cki. – Dotychczasowa praktyka w tym zakresie jest 

chora. Kiedy bowiem ktoÊ pomówi policjanta, uruchomiona zostaje

ca∏a machina – zawieszenie w czynnoÊciach, post´powanie wyja-

Êniajàce, cz´sto te˝ karne. Gdy jednak policjant zostaje oczyszczo-

ny z zarzutu, spraw´ si´ zamyka. A powinno si´ dopiero otwieraç,

tyle ˝e w drugà stron´. 

– Nale˝a∏oby obligatoryjnie, z urz´du, wszczynaç post´powanie

przeciwko osobie, która pomówi∏a funkcjonariusza – dodaje nad-

kom. Zbigniew Rau.

Przytaczajà przyk∏ady, gdy po miesiàcach ˝mudnego wyjaÊniania

oczyszczony z podejrzeƒ chcia∏, by wszcz´to spraw´ przeciwko

oszczercy i us∏ysza∏ od swoich prze∏o˝onych, ˝eby da∏ sobie spokój

albo robi∏ to z powództwa cywilnego. 

– Tymczasem w takich sytuacjach policjanta powinna broniç in-

stytucja, a w jej imieniu radca prawny. Bo to przecie˝ interes firmy,

jej dobre imi´ zosta∏y naruszone – mówi nadkom. Roman Piechura. 

Na razie jednak pomówieni policjanci muszà walczyç sami,

wsparcie znajdujàc jedynie w zwiàzku zawodowym. Niedawno po-

licjant z wydzia∏u AT w ¸odzi wygra∏ proces przeciwko lokalnej ga-

zecie, która go szkalowa∏a. Trzy czwarte kosztów obrony proceso-

wej pokry∏ w∏aÊnie zwiàzek zawodowy.

Podobnie jest w post´powaniach o czynnà napaÊç na funkcjona-

riusza. 

– Zwykle przed sàdem stoi on sam, choç przecie˝ zaatakowano

go nie jako Kowalskiego, lecz jako reprezentanta okreÊlonego orga-

nu paƒstwa. I ten organ powinien mieç podczas rozprawy swojego

przedstawiciela – uwa˝a Jan Wawryk, wiceprzewodniczàcy Êlàskie-

go NSZZP. 

Tymczasem wi´kszoÊç komendantów wojewódzkich broni si´

przed wykorzystywaniem radców prawnych do takich spraw.

Po pierwsze dlatego, ˝e jest ich, jak twierdzà, za ma∏o, a po drugie,

˝e radcy majà inne zadania.

– S∏u˝by prawne Policji sà dla pracodawcy, a nie dla pracownika

– twierdzi insp. Mariusz Róg, dyrektor Biura Prawnego KGP.

Na Âlàsku jednak zwiàzkowcom uda∏o si´ w tym zakresie doga-

daç z komendantem. Nadinsp. Szwajcowski obieca∏, ˝e gdy zakoƒ-

czy trwajàcà w∏aÊnie reorganizacj´ zespo∏u prawnego, radcy b´dà

mieli w swoich obowiàzkach wyst´powanie przed sàdem w post´-

powaniach o czynnà napaÊç na funkcjonariusza i o pomówienie go. 

Generalnie strona s∏u˝bowa uwa˝a, ˝e gdy policjantowi powinie

si´ noga, pomocy powinien mu udzieliç przede wszystkim zwiàzek

zawodowy. 

– Tak dzieje si´ na ca∏ym Êwiecie, taka jest rola zwiàzków – mówi

insp. Mariusz Róg. – Instytucja chroni policjanta w okreÊlonych 

sytuacjach lub do pewnego momentu. Tu jest cienka granica, ka˝dy

przypadek musi byç indywidualnie rozwa˝ony.

JAK CHRONI PRAWO? 
Zwiàzkowcy uwa˝ajà, ˝e prze∏o˝eni rzadko bronià policjanta z po-

wodu zwyk∏ego asekuranctwa, ale tak˝e dlatego, ˝e i prawo broni

funkcjonariusza zbyt s∏abo. Nie jest on wystarczajàco zabezpieczo-

ny przed pomówieniami, nie jest okreÊlone jego prawo do ryzyka

zawodowego. 

– ZabiegaliÊmy, ˝eby prawo do b∏´du w ramach ryzyka zawodo-

wego znalaz∏o si´ w ma∏ej nowelizacji, ale tak si´ nie sta∏o – mówi

Duda.

Wed∏ug dyrektora Biura Prawnego KGP przepisy kodeksu karne-

go, zw∏aszcza okolicznoÊci nazywane kontratypem (m.in. obrona

konieczna, stan wy˝szej koniecznoÊci, b∏àd co do faktu, b∏àd uspra-

wiedliwiony, niepoczytalnoÊç), z regu∏y zapewniajà policjantowi

ochron´ prawnà. Art. 144a ustawy o Policji chroni ich w zakresie

pracy operacyjnej. 

– OkolicznoÊci wy∏àczajàce odpowiedzialnoÊç karnà uj´te w ko-

deksie karnym nie obejmujà specyficznych sytuacji zwiàzanych

z zawodem policjanta. Nale˝a∏oby je uszczegó∏owiç w ustawie 

o Policji – mówi Jerzy Ho∏ownia, wiceprzewodniczàcy zwiàzku.

Insp. Róg odpowiada: 

– Nasze przepisy nie sà zapewne doskona∏e i byç mo˝e powinno

si´ rozwa˝yç, czy tego typu zapis zawrzeç w ustawie. Na obecnym

etapie nowelizacji tego nie podj´to. Ale przewiduje si´ komplekso-

wà nowelizacj´ ustawy, wi´c mo˝e wtedy... ■

EL˚BIETA SITEK
zdj. Anna Michejda, Wojciech Basiƒski

Problem jednak le˝y nie tylko w tym, by us∏ugi prawne
by∏y bezp∏atne, ale tak˝e dost´pne.

S∏u˝by prawne Policji sà dla pracodawcy, 
a nie dla pracownika. Czy musi tak byç?

▲
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N owa siedziba warszawskiej komendy przy Cyry-

la i Metodego ma kosztowaç ponad 10 mln z∏.

Drugie tyle trzeba b´dzie wydaç na budynek

KRP w Grajewie (woj. podlaskie).

Zwrotu nieruchomoÊci znajdujàcych si´ we w∏ada-

niu Policji domagajà si´ byli w∏aÊciciele bàdê ich praw-

ni nast´pcy. Niektóre sprawy toczà si´ od wielu lat.

NieruchomoÊci zabierano na podstawie tzw. dekretów

Bieruta. Ten z 7 paêdziernika 1945 r. dotyczy∏ „w∏a-

snoÊci i u˝ytkowania gruntów w mieÊcie st. Warsza-

wie”, a z 7 kwietnia 1948 r. mówi∏ o „wyw∏aszczeniu

majàtków zaj´tych na cele u˝ytecznoÊci publicznej

w okresie wojny 1939–1945”. Oba za nic mia∏y prawo

w∏asnoÊci.

OD MORZA...
W skali kraju roszczenia obejmujà kilkanaÊcie obiek-

tów, grunty oraz budynki. 

W Tczewie (woj. pomorskie) spadkobierca walczy

o oddanie 1200-metrowej dzia∏ki, na której mieÊci si´

parking KPP.

– Nie negujemy jego prawa do tej ziemi – mówi

Ma∏gorzata Bednarek z Wydzia∏u Gospodarki Materia-

∏owo-Technicznej KWP w Gdaƒsku. – Ale gdy jednost-

k´ pozbawi si´ miejsca, gdzie trzymane sà samochody

s∏u˝bowe, zachwiane zostanie jej funkcjonowanie.

Starosta tczewski chce w∏aÊcicielowi zap∏aciç za plac,

ewentualnie przekazaç, na zasadzie zamiany, inny 

teren.

W Lipnie (woj. kujawsko-pomorskie) prawowici

w∏aÊciciele odzyskali obiekt, w którym mieÊci∏a si´

KPP. Burmistrz miasta obieca∏ jednak Policji grunt

pod budow´ nowej siedziby.

W Lublinie roszczenia dotyczà ziemi, na której jest

podjazd i schody do gmachu g∏ównego KWP. Kierow-

nictwo komendy chce podjàç dzia∏ania „zmierzajàce

do przej´cia przez Prezydenta Miasta obowiàzku ich

zaspokojenia w innej ni˝ zwrot formie”.

PO GÓRY
Pi´tnastu Niemców – spadkobierców jednej osoby –

stara si´ o prawo do budynku KPP w OleÊnie (woj.

opolskie). Starosta, nie czekajàc na fina∏ sprawy, prze-

kaza∏ Policji nieodp∏atnie by∏y hotel piel´gniarek. Trwa

jego adaptacja. Wiele spraw rewindykacyjnych toczy

si´ w Ma∏opolsce.

W Olkuszu w∏aÊciciel domaga si´ trzech dzia∏ek

u˝ytkowanych przez KMP. W∏adze miasta i KWP

w Krakowie postanowi∏y wznieÊç nowà komend´. Sta-

rosta chce pokryç 35 proc. kosztów. Przewiduje si´,

˝e prace zostanà zakoƒczone w 2008 roku.

Minister infrastruktury wyda∏ decyzj´ o konieczno-

Êci oddania cz´Êci nieruchomoÊci u˝ytkowanej przez

KMP w Nowym Sàczu. Policja z∏o˝y∏a odwo∏anie, pro-

wadzi te˝ z w∏aÊcicielami rozmowy o wynaj´ciu cz´Êci

zabudowaƒ.

W Krakowie kilku wyw∏aszczonych domaga si´ dzia-

∏ek, o ∏àcznej powierzchni oko∏o 1 ha, po∏o˝onych

przy ulicy ¸okietka, poÊrodku 25-hektarowego obsza-

ru zajmowanego przez OPP KWP. Niebawem b´dà

prowadzone tam prace geodezyjne. Przedmiotem re-

windykacji jest te˝ teren przy ulicy Mazowieckiej,

gdzie mieÊci si´ siedziba komisariatu. Policja chce

zwróciç ziemi´, budynek natomiast zachowaç na po-

trzeby jednostki.

GALIMATIAS WARSZAWSKI
Wiele roszczeƒ dotyczy gruntów u˝ytkowanych przez

Komend´ Sto∏ecznà Policji. Byli w∏aÊciciele wyst´pujà

o zwrot 2,55 ha przy ul. W∏ochowskiej, a tak˝e

729 mkw. po∏o˝onych na terenie KRP Warsza-

wa II przy ul. Malczewskiego. Domagajà si´ równie˝

861 mkw. le˝àcych przy ul. Okrzei. Komendzie Rejo-

nowej Policji Warszawa II przy ul. Opaczewskiej chcà

odebraç 466 mkw. oraz zabudowania. Na nie swoim

terenie usytuowana jest te˝ cz´Êç komisariatu przy

ul. Janowskiego (Ursynów).

Na razie w stosunku do wszystkich tych rewindyka-

cji zapad∏y decyzje odmowne. Nie znaczy to jednak,

˝e ludzie zrezygnujà z walki o swoje majàtki. Tym bar-

dziej ˝e by∏y przypadki pozytywnego za∏atwienia po-

dobnych spraw. W 2005 r. prezydent m.st. Warszawy

wygasi∏ prawo trwa∏ego zarzàdu MSWiA do 691 mkw.

przy ul. Orkana. Ziemia wróci do w∏aÊciciela. Resort

przygotowuje ju˝ protokó∏ zdawczo-odbiorczy.

– Mamy nadziej´, ˝e sprawy skoƒczà si´ dla nas po-

myÊlnie – twierdzi podinsp. Renata Rogalska, naczel-

Komendy do oddania
Policja nie zna dnia ani godziny. W ka˝dej chwili prawowici
w∏aÊciciele mogà upomnieç si´ o bezprawnie zabrane 
przed laty nieruchomoÊci. Kto za to zap∏aci?

Poznaƒ, ul. Taborowa –
cz´Êç terenu 
to w∏asnoÊç KoÊcio∏a,
budynki – w∏asnoÊç
Policji
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nik Wydzia∏u NieruchomoÊci KSP. – Nie przewiduje-

my zmiany lokalizacji jednostek u˝ytkujàcych grunty,

które sà przedmiotem roszczeƒ.

MO˚NA SI¢ DOGADAå
W grudniu 2004 r. zawarta zosta∏a ugoda, na mocy któ-

rej dzia∏ka (2223 mkw.) oraz czterokondygnacyjny bu-

dynek (670,70 mkw.), znajdujàce si´ przy ul. Cyryla

i Metodego w Warszawie, przekazane zosta∏y KoÊcio-

∏owi prawos∏awnemu. W zamian Policja otrzyma-

∏a 5,2 ha gruntu w Wirowie, w powiecie soko∏owskim,

a tak˝e 424-metrowà dzia∏k´ w stolicy, przy ulicy

11 Listopada.

Porozumienie zak∏ada∏o równie˝, aby do koƒca

czerwca 2005 roku policjanci opuÊcili jedno skrzyd∏o

gmachu. Tak si´ sta∏o – prewencj´ przeniesiono

do budynku po by∏ej sto∏ówce ZOMO przy ul. Jagiel-

loƒskiej, na terenie u˝yczonym przez miasto KSP.

Na jego adaptacj´ wydano 2,9 mln z∏otych. Pozosta∏e

obiekty b´dà oddane do koƒca 2007 roku. Najpierw

musi jednak powstaç przy Jagielloƒskiej nowa siedzi-

ba jednostki. Ma kosztowaç 10,2 mln z∏.

– W obecnej sytuacji bud˝etowej Policji nie mo˝-

na zapewniç p∏ynnoÊci finansowania w ramach przyzna-

nych limitów inwestycyjnych – mówi Zbigniew Piàtkie-

wicz z Wydzia∏u Inwestycji i Gospodarki Nieruchomo-

Êciami Biura Logistyki KGP. – Czynione sà wi´c stara-

nia o przyznanie na ten cel dodatkowych pieni´dzy

przez ministra spraw wewn´trznych i administracji.

W Poznaniu przy ulicy Taborowej le˝y 15 000 mkw.

gruntu, na którym znajduje si´ pi´ç obiektów nale˝à-

cych do KMP i oddzia∏ów prewencji KWP, a tak˝e ga-

ra˝e i magazyny. Zbudowane zosta∏y w latach 70. ubie-

g∏ego wieku ze Êrodków resortu spraw wewn´trznych.

Po 1989 r. okaza∏o si´, ˝e w∏aÊcicielem ziemi, na któ-

rej stojà, jest KoÊció∏ ewangelicko-augsburski, który

wystàpi∏ o zwrot lub rekompensat´ finansowà. Policja

przez lata próbowa∏a polubownie za∏atwiç spraw´.

W 2004 roku zawarto wreszcie ugod´ – w zamian za t´

nieruchomoÊç KWP w Poznaniu przeka˝e parafii teren,

równie˝ o powierzchni 15 000 mkw., którego jest u˝yt-

kownikiem. Ale za bezprawne dotychczas u˝ytkowanie

gruntu musi p∏aciç 8100 z∏otych miesi´cznie.

P¸ACZ I P¸Aå
– Umowy najmu zawierane z osobami, którym zwróco-

no mienie, sà bardzo kosztowne – mówi m∏. insp. 

Joanna Kaczmarska-Reicher, naczelnik Wydzia∏u Koor-

dynacji Inwestycji i Gospodarki NieruchomoÊciami

Biura Logistyki Policji KGP. – Dlatego, jeÊli tylko jest

taka mo˝liwoÊç, przenosimy jednostki.

Najwy˝sze ceny najmu sà w Krakowie. Wysokie

bywajà te˝ odszkodowania. Siedzib´ KRP z ul. Batore-

go umieszczono przy ul. Siemiradzkiego i Lubicz.

Koszty przeprowadzki, ∏àcznie z adaptacjà pomiesz-

czeƒ, wynios∏y oko∏o 750 tys. z∏otych. Osoba, która

odzyska∏a teren, domaga si´ jeszcze 1,6 mln z∏otych

za bezumowne w przesz∏oÊci z niego korzystanie.

1,2 mln z∏ chce w∏aÊciciel budynku przy ul. Zamoy-

skiego. Mieszczà si´ w nim komisariaty – Podgórze,

D´bniki ¸agiewniki, Wola Duchacka, Prokocim – oraz

baza techników kryminalistyki KMP. A˝ 5 mln z∏ ˝àda-

Jacek Bartmiƒski, zast´pca komendanta g∏ównego

Policji:

– Wszcz´cia roszczeƒ przez by∏ych w∏aÊcicieli wobec

nieruchomoÊci zajmowanych przez Policj´ nie skutkujà ko-

niecznoÊcià natychmiastowego ich opuszczenia, a jedynie

naliczaniem czynszu za u˝ytkowanie danej powierzchni.

W skali kraju problem nie jest jednak du˝y – dotyczy 

kilkunastu obiektów, najwi´cej w KSP oraz KWP w Krako-

wie, wyst´pujà te˝ pojedyncze przypadki, m.in. w Poznaniu i Lublinie. Ale

korzystamy te˝ z nieruchomoÊci, których w∏aÊciciele nie zg∏aszajà si´ po ich

zwrot, gdy˝ sà one w bardzo z∏ym stanie technicznym. Tak jest np. w Toma-

szowie Mazowieckim, gdzie komenda powiatowa mieÊci si´ w budynku nale-

˝àcym przed wojnà do gminy ewangelicko-augsburskiej, dziÊ nadaje si´ on

praktycznie do kapitalnego remontu bàdê rozbiórki. Takie obiekty b´dziemy

wi´c opuszczaç. A w ich miejsce planujemy inwestycje. Dà˝ymy do tego, by

poprawiaç warunki pracy policjantów w ca∏ym kraju. Na ten cel chcemy prze-

znaczyç oko∏o 300 milionów z∏otych. Wi´kszoÊç tej kwoty trafi do jednostek

najni˝szego szczebla, komisariatów, komend powiatowych i miejskich. 

Najmniej do jednostek wojewódzkich.

jà spadkobiercy nieruchomoÊci przy ul. Królewskiej,

gdzie mieÊci si´ komisariat Bronowice-Zwierzyniec

oraz cz´Êç KMP. Czynsz za pomieszczenia wynosi

25 tys. z∏.

KPP w Grajewie (woj. podlaskie) za wynaj´cie

od spadkobierców cz´Êci budynku p∏aci 4300 z∏. KWP

w Bia∏ymstoku postanowi∏a zbudowaç nowy gmach,

który ma stanàç na terenie pozyskanym od Paƒstwo-

wej Stra˝y Po˝arnej. Ma koszowaç 11 mln z∏. Ze

wzgl´du na ograniczone mo˝liwoÊci bud˝etowe KWP

zabiega o Êrodki z funduszu pomocowego rzàdu 

Norwegii.

Policja radzi sobie z tymi problemami w taki czy 

inny sposób. Czy o to jednak w tym wszystkim 

chodzi?

– Je˝eli nie zostanie uchwalona ustawa reprywatyza-

cyjna, roszczeƒ o zwrot u˝ytkowanych przez Policj´

nieruchomoÊci b´dzie przybywa∏o – mówi podinsp.

Piotr Ziemba, zast´pca naczelnika Wydzia∏u Inwestycji

i Remontów KWP w Poznaniu. – I nigdy nie b´dziemy

pewni, kiedy i kto upomni si´ o grunt czy budynek. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Anna Michejda, Wojciech Basiƒski

Budynek przy ul. Cyryla 
i Metodego w Warszawie
– powróci∏ prawnie 
do KoÊcio∏a
prawos∏awnego



TYLKO S¸U˚BA Agonia policyjnego lotnictwa POLICJA 997        czerwiec 2006 r.14

Âmig∏a w kolorze blue

W ubieg∏ym roku na skutek bezspornego b∏´du w technice 

pilota˝u resort straci∏ jednà z najnowszych maszyn – Bella-

-206. Traktowanie policyjnego lotnictwa po macoszemu

mo˝e kosztowaç znacznie wi´cej. 

GENERACJA 70. 
Stró˝e prawa dysponujà 13 maszynami, z których pi´ç pami´ta lata 70. 

– Sprz´t ma swój wiek – mówi podinsp. Edward Filipek, p.o. na-

czelnika Zarzàdu Lotnictwa G∏ównego Sztabu Policji KGP. – Jak

d∏ugo b´dziemy przed∏u˝aç jego ˝ywotnoÊç? I tak zak∏adamy mak-

symalny okres eksploatacji, czyli 35–40 lat. Najwy˝szy czas przyjàç

docelowy program modernizacji lotnictwa. Na pewno nie staç nas

na jednoczesny zakup kilkunastu nowych Êmig∏owców, ale chcieli-

byÊmy wiedzieç, ˝e za rok czy dwa b´dziemy mieli nowà maszyn´,

a potem nast´pne. 

Policji brakuje lotnisk. Ju˝ dawno powinny powstaç bazy w Lubli-

nie i Katowicach. 

Bud˝et lotnictwa Policji to ok. 9,5 mln z∏. Takie pieniàdze nie zapew-

nià rozwoju podniebnej s∏u˝bie. W 2008 r. trzeba b´dzie kupiç przynaj-

mniej jeden Êmig∏owiec 5–8-osobowy. To wydatek rz´du 20 mln z∏.

ÂREDNIA WIEKU 47 LAT 
Lotnictwo policyjne to prawie 100 etatów. Pracuje jednak tyl-

ko 80 osób. Ârednia wieku mechaników wynosi 46, a pilotów 47 lat.

Policja nie mo˝e sprostaç konkurencji prywatnych firm, które 

wysoko cenià latajàcych policjantów. 

– Niedawno odszed∏ doÊwiadczony pilot, który mia∏ uprawnienia

na trzy statki powietrzne, ale pensj´ w Policji takà, jakby umia∏ 

lataç na jednym – opowiada m∏. insp. Dariusz Fràtczak, naczelnik

Wydzia∏u Lotniczego GSP KGP. – Ludzie odchodzà na emerytur´

i natychmiast podejmujà dobrze p∏atnà prac´ w prywatnych przed-

si´biorstwach. Nie jesteÊmy w stanie ich zatrzymaç, a szkoda, bo to

fachowcy wysokiej klasy. 

Pilot z najwy˝szymi uprawnieniami zarabia tylko o ok. 500 z∏ 

wi´cej ni˝ zwyk∏y funkcjonariusz. 

Policja dosta∏a personel lotniczy w prezencie po 103. Pu∏ku Lot-

nictwa NadwiÊlaƒskich Jednostek Wojskowych MSW. Gdyby w∏o˝y-

∏a w∏asne pieniàdze w wyszkolenie pilotów, pewnie by ich inaczej

traktowa∏a. Licencja cywilna w Policji nie wystarcza. Cz∏owiek 

z takimi uprawnieniami wymaga wielu godzin doskonalenia, zanim

stanie si´ pe∏nowartoÊciowym policyjnym pilotem.

– Zachowanie cywilnych uprawnieƒ ma silny aspekt spo∏eczny –

mówi Jan Piotr Urbaniak, kierownik Zespo∏u ds. Lotnictwa S∏u˝b

Porzàdku Publicznego Departamentu Bezpieczeƒstwa Publicznego

MSWiA (LSPP). – Chodzi o utrzymanie zawodu po przejÊciu

na emerytur´. 

Niestety, licencje cywilne to tak˝e mo˝liwoÊç dorabiania po s∏u˝-

bie w czasie, kiedy pilot powinien wypoczywaç. I tu kó∏ko si´ za-

myka. Gdyby policyjni lotnicy byli godziwie op∏acani, nie musieli-

by szukaç dodatkowego zarobku. 

Na poczàtku roku ch´ç s∏u˝enia w lotnictwie zg∏osi∏o szeÊciu

kandydatów. Teraz w CSP w Legionowie, zamiast uczestniczyç

w szkoleniu specjalistycznym, uczà si´ pos∏ugiwaç tonfà. Nadal

jest wolnych pi´ç etatów. 

OKRAKIEM NAD USTAWÑ 
Lotnictwo policyjne jest cz´Êcià lotnictwa s∏u˝b porzàdku publicz-

nego. Tak stanowi Prawo lotnicze z 2002 r., regulujàce kwestie

zwiàzane z lotnictwem cywilnym. 

– Zabrak∏o delegacji ustawowej do tworzenia aktów wykonaw-

czych – wyjaÊnia Wojciech Bryk z Zespo∏u ds. LSPP MSWiA.

– W lotnictwie resortowym mamy wi´c niezamierzonà dwoistoÊç:

personel i sprz´t podlegajà oficjalnie Urz´dowi Lotnictwa Cywil-

nego, a nadzór operacyjny i kwestie rejestrów pozostajà w gestii 

resortu. 

Luka prawna komplikowa∏a dzia∏alnoÊç lotnictwa Policji. 

Komendant g∏ówny wyda∏ wi´c pod koniec ubieg∏ego roku dwa 

zarzàdzenia normujàce dzia∏alnoÊç tej s∏u˝by. KGP wysz∏a

przed szereg – nie mia∏a ku temu delegacji z ustawy Prawo lotni-

cze, a opiera∏a si´ jedynie na ustawie o Policji. 

W tym roku uka˝e si´ Instrukcja Bezpieczeƒstwa Lotów LSPP.

Ustawa o lspp, je˝eli w koƒcu powstanie, stworzy ramy prawne dla

dzia∏alnoÊci ca∏ego resortowego lotnictwa. Oby tylko dotrwa∏o

do niej lotnictwo policyjne. Oby w êle rozumianej oszcz´dnoÊci nie

poskàpiono grosza na zakup nowych maszyn i dowartoÊciowanie

personelu. ObyÊmy za kilka lat nie musieli pisaç o Êmierci b∏´kit-

nego lotnictwa i szukaç jej przyczyn. DziÊ jest jeszcze czas na ura-

towanie tej s∏u˝by, ale za szeÊç, siedem lat trzeba jà b´dzie tworzyç

od nowa. ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI 
zdj. autor

Helikoptery w barwach Policji latajà od dziesi´ciu lat.
Sà stare i wys∏u˝one, a piloci odchodzà do prywatnych
firm, które dobrze p∏acà. Je˝eli ju˝ dziÊ nie zaczniemy
ratowaç lotnictwa policyjnego, za kilka lat czeka je
katastrofa.

Âmig∏a w kolorze blue
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SKAR˚Y¸ SI¢ GROBOWI
Na procesie tzw. zarzàdu Pruszkowa zabra-

k∏o jednej z najwa˝niejszych postaci, An-

drzeja Z., ps. S∏owik. Wyfrunà∏ do Hiszpa-

nii. WczeÊniej ju˝ siedzia∏ w areszcie

przy Rakowieckiej w Warszawie, ale nagle

zapad∏ na ci´˝kà chorob´ kr´gos∏upa. Le-

karze orzekli, ˝e niezb´dna b´dzie opera-

cja. Przeprowadzono jà w szpitalu MSWiA.

Podczas rekonwalescencji widywano S∏owi-

ka na ulicach stolicy, podobno nieêle bry-

ka∏. Wed∏ug Jaros∏awa S., ps. Masa, ca∏a ta

choroba i operacja by∏y wielkà mistyfikacjà.

Lekarz, który podjà∏ si´ tego zadania, do-

sta∏ w prezencie mieszkanie. Faktem jest,

˝e S∏owik jak na ci´˝ko chorego mia∏ si´

na tyle dobrze, ˝e przy najbli˝szej okazji

da∏ nog´ na Pó∏wysep Iberyjski. Tam go na-

mierzono i zatrzymano. Po d∏ugiej proce-

durze ekstradycyjnej odes∏ano do Polski,

ale tak póêno, ˝e nie zdà˝y∏ zajàç nale˝ne-

go mu miejsca na ∏awie oskar˝onych obok

Parasola, braci D., Ryszarda Sz., Zygmunta

R. i kilku innych postaci z czo∏ówki prusz-

kowskiej.

S∏owik to wyjàtkowo barwna postaç. 

Wed∏ug Masy bezwzgl´dny, wyzuty z uczuç

zabójca (to on mia∏ staç za Êmiercià trzech

ludzi w go∏´bniku w Rembertowie i dwóch

m´˝czyzn w Markach, a tak˝e szykowaç

napady na Wies∏awa N., ps. Wariat).

Na szerokie wody wyp∏ynà∏ z rodzinnego

Stargardu Szczeciƒskiego. Znany by∏ 

wtedy, w latach 80., jako Banasiak, po Êlu-

bie przyjà∏ nazwisko ˝ony. Zajmowa∏ si´

zwyk∏ymi kradzie˝ami. Podczas odbywania

jednego z wyroków zdoby∏ w wi´zieniu

fach – zosta∏ fryzjerem. W 1993 roku, kiedy

ukrywa∏ si´ po tzw. niepowrocie z prze-

pustki do zak∏adu karnego, za∏atwi∏ sobie

u∏askawienie prezydenckie. Do dzisiaj oko-

licznoÊci tego zdarzenia nie zosta∏y wyja-

Ênione. Wiadomo, ˝e kosztowa∏o to S∏owi-

ka 150 tysi´cy dolarów, nie ma natomiast

pewnoÊci, który z pracowników kancelarii

Lecha Wa∏´sy te pieniàdze wzià∏.

Wspólnie z Markiem M., ps. Oczko,

przemyca∏ spirytus i papierosy. Pieniàdze

zarobione na kontrabandzie na prze∏omie

lat 1989–1990 sta∏y si´ kapita∏em, który

S∏owik wniós∏ jako udzia∏ do podwarszaw-

skich grup przest´pczych (...).

S∏owik by∏ przydatny warszawce. (...)

Deklarowa∏ przynale˝noÊç do „Pruszkowa”,

co nie przeszkadza∏o mu w robieniu intere-

sów na boku z Henrykiem N., ps. Dziad,

szefem „Wo∏omina”. (...) 22 wrzeÊnia 1992

roku, w okolicach podwarszawskiego Nie-

por´tu, policja namierzy∏a tira z zawarto-

Êcià kilkunastu tysi´cy litrów pochodzàce-

go z przemytu spirytusu oraz towarzyszàcy

mu konwój. Ci´˝arówka zmierza∏a do

dziupli, w której towar mia∏ byç roz∏adowa-

ny. Zatrzymano i aresztowano wówczas

10 osób, m.in. Dziada, Oczk´ i S∏owika, po-

s∏ugujàcego si´ dowodem na nazwisko 

Marek St´pniewski. Obok zarekwirowane-

go przez policj´ tira le˝a∏a odrzucona przez

przemytników broƒ. S∏owik trafi∏ do aresz-

tu, ale mimo powa˝nych zarzutów (prze-

myt, nielegalne posiadanie broni i fa∏szy-

wych dokumentów) szybko wyszed∏

na wolnoÊç. 16 paêdziernika 1992 roku pro-

kurator podpisa∏ decyzj´ o uchyleniu wo-

bec niego aresztu tymczasowego. S∏owik

che∏pi∏ si´, ˝e grupa pruszkowska wy∏o˝y∏a

na ten cel oko∏o 300 milionów (starych)

z∏otych. Odwdzi´czy∏ si´ za ten gest, zara-

biajàc dla „Pruszkowa” podczas napadów

na hurtownie i wymuszania haraczy. (...)

Kilka miesi´cy po prezydenckim u∏aska-

wieniu, w kwietniu 1994 roku, S∏owik zo-

sta∏ zatrzymany przed domem Wies∏awa N.

– brata Dziada – w towarzystwie kilku

pruszkowskich ˝o∏nierzy (na widok bandy

osi∏ków ktoÊ powiadomi∏ policj´, ˝e mo˝e

byç goràco). Tak˝e i tym razem Andrzej Z.

mia∏ sporo szcz´Êcia. Zdà˝y∏ odrzuciç broƒ

(policja znalaz∏a w krzakach pistolety oraz

pokaênà kolekcj´ granatów) i zaprzecza∏,

jakoby planowa∏ najazd na dom Wariata.

Twierdzi∏, ˝e „wyszed∏ z kolegami na wie-

czorny spacer”.

Pozycja S∏owika w grupie ros∏a dzi´ki po-

parciu Andrzeja K., Pershinga. Kiedy w lu-

tym 1996 roku Pershinga skazano na 4 lata

wi´zienia, S∏owik by∏ ju˝ cz∏onkiem zarzà-

du, który kontrolowa∏ wszystkie pruszkow-

skie interesy. Zdaniem Êwiadka koronnego

Jaros∏awa S., to S∏owik przyczyni∏ si´

do Êmierci Pershinga, którego zawsze za-

pewnia∏ o swojej przyjaêni, ale przeciwko

któremu knu∏ z braçmi D. – Waƒkà i Mali-

znà. Podstawi∏ Pershingowi atrakcyjnà stu-

dentk´ ze Szczecina, towarzyszàcà mu

w dniu zamachu w Zakopanem. Dziewczy-

n´ szczegó∏owo poinstruowano, co ma 

robiç przed zabójstwem i po nim. 

Pod koniec lat 90. Andrzej Z. zosta∏

wspó∏w∏aÊcicielem gangsterskiej firmy

„Old Star”. Prowadzàc zalegalizowanà dzia-

∏alnoÊç gospodarczà, w maju 1998 roku S∏o-

(...) W grupie pruszkowskiej 
Êwiat zasad przesta∏ istnieç 
w latach osiemdziesiàtych, 
bo trzymanie si´ grypsery 
ogranicza∏o zyski. 
Nie zajmowano si´ ju˝ 
gnojeniem frajerów i cweli, 
ludzie zacz´li zabijaç ludzi. 

O mi∏oÊci, 
przyjaêni 

i nienawiÊci
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wik wpada razem z Leszkiem D., ps. Waƒ-

ka, na próbie wymuszenia 500 tysi´cy dola-

rów fikcyjnego d∏ugu od wspó∏w∏aÊciciela

warszawskiego klubu „Dekadent”. Za pod-

j´cie interwencji obaj ˝àdali 100 tysi´cy do-

larów. Cià˝y∏ na nich tak˝e zarzut gro˝enia

wspólnikowi innej firmy („Wodamex”) „za-

mienieniem ˝ycia w koszmar”. Proces mia∏

si´ rozpoczàç na poczàtku 1999 roku, ale

prokuratorowi nie uda∏o si´ odczytaç aktu

oskar˝enia. W∏aÊnie wtedy S∏owik zaczà∏

cierpieç na dyskopati´. 

Kiedy ukrywa∏ si´ w Hiszpanii, w Polsce

ukaza∏a si´ drukiem jego autobiograficzna

ksià˝ka „Skar˝y∏em si´ grobowi”. Wynika∏o

z niej, ˝e S∏owik jest cz∏owiekiem szalenie

religijnym, czemu daje wyraz, pielgrzymu-

jàc do Ziemi Âwi´tej. W podró˝ach do êró-

de∏ wiary, jak ujawnia, towarzyszyli mu

m.in. znany ksiàdz-aktor Mieczys∏aw O.

i aktor odtwarzajàcy m.in. role gangsterów,

Krzysztof K. (…)

KOCHA¸ BOKS, 
HAZARD I KOBIETY
Andrzej K., ps. Pershing (1954–1999)

– do po∏owy lat 90. cz∏owiek numer 1

w hierarchii „Pruszkowa”, niekwestiono-

wany lider gangu, ws∏awiony skutecznym

„odzyskiwaniem d∏ugów” i umiej´tnym

praniem mafijnych pieni´dzy (w pierw-

szym w Warszawie, otwartym ju˝ w 1980

roku nielegalnym kasynie). W marcu 1995

roku oskar˝ono go o sprzeda˝ pochodzàce-

go z kradzie˝y samochodu, pos∏ugiwanie

si´ fa∏szywymi dokumentami i wymusze-

nie sp∏aty d∏ugu od wspó∏w∏aÊciciela myjni

samochodowej na ˚oliborzu. Wkrótce sta-

nà∏ przed lubelskim sàdem za torturowa-

nie ze szczególnym okrucieƒstwem ludzi

z tzw. gangu karateków. W procesie prze-

ciwko Pershingowi zeznawa∏ pierwszy

w Polsce Êwiadek incognito. Dziesiàtego

sierpnia 1998 roku opuÊci∏ mury wi´zienia

w Bia∏o∏´ce (jako jedyny wi´zieƒ mia∏

w celi dywan). Piàtego grudnia 1999 roku

zginà∏ od kul zamachowców w Zakopa-

nem.

Pershing by∏ ulubieƒcem urz´dów skar-

bowych. W po∏owie lat 90., podczas wnikli-

wej kontroli jego majàtku, ustalono, ˝e

w latach 1990–1994 Andrzej K. wyda∏ o po-

nad 2,5 miliarda ówczesnych z∏otych wi´-

cej, ni˝ zadeklarowa∏ w przychodach. Per-

shing-podatnik, który od 1983 roku oficjal-

nie nigdzie nie pracowa∏, musia∏ t∏uma-

czyç, jak dorobi∏ si´ okaza∏ej willi z kortem

tenisowym i basenem w O˝arowie Mazo-

wieckim. Twierdzi∏, ˝e pierwsze pieniàdze

zarobi∏ „ci´˝kà pracà w RFN”, a potem wy-

grywa∏ w ruletk´. Przyzna∏ te˝, ˝e „niewiel-

kie sumy” zarabia∏ u znajomych, którzy zle-

cali mu odzyskiwanie d∏ugów od nieuczci-

wych biznesmenów. (...)

„Ten facet rzeczywiÊcie mia∏ niesamowi-

tà r´k´ do hazardu – wspomina go Masa,

z którym przez lata przyjaêni∏ si´ Pershing.

– Na cokolwiek by postawi∏, zawsze wygry-

wa∏. Starzy pruszkowscy chcieli, ˝eby

wszystkim si´ z nimi dzieli∏. A niby z jakiej

racji mia∏ oddawaç wygranà? (...) Starym to

nie pasowa∏o, bo mia∏ wi´cej od nich.

I tego mu nie darowali”. 

Pershing nigdy nie kry∏, ˝e kocha hazard.

Na poczàtku lat 90. ca∏e noce sp´dza∏ w ka-

synie hotelu Marriott. Tam pozna∏ Wies∏a-

wa P. z Kurowa. (...)

Kilka lat póêniej z tej znajomoÊci wyni-

k∏y k∏opoty. Na Wies∏awa P. zorganizowa∏

napad rabunkowy lubelski gang karateków.

Ten chcia∏ odzyskaç utracone dobra, popro-

si∏ o pomoc Pershinga. Andrzejowi K. po-

stawiono potem zarzut pastwienia si´

nad karatekami. Ale dla Wies∏awa P. przy-

jaêƒ z bossem pruszkowskim by∏a owocna.

Dzi´ki niemu pozna∏ Ireneusza Seku∏´

i Bogus∏awa Bagsika (tego od Art-B). Bagsi-

ka uczyni∏ potem prezesem swoich zak∏a-

dów futrzarskich.

Pershing przyjaêni∏ si´ te˝ z Andrzejem

Go∏otà, kibicowa∏ mu, jeêdzi∏ na wszystkie

jego walki bokserskie. Jerzy Kulej, nasz

dwukrotny z∏oty medalista olimpijski, pod-

czas walki Go∏oty z amerykaƒskim bokse-

rem Michaelem Grantem w Atlantic City

w listopadzie 1999 roku za∏o˝y∏ si´ z Per-

shingiem o wynik. (...)

Miesiàc póêniej Pershing ju˝ nie ˝y∏. Za-

strzeli∏ go na parkingu nieopodal Polany

Szymoszkowej w Zakopanem gangster Ry-

szard B., by∏y biznesmen. Wed∏ug sàdu,

który skaza∏ go za ten czyn na 25 lat wi´zie-

nia, uczyni∏ to na zlecenie Miros∏awa D.,

ps. Malizna, cz∏onka zarzàdu grupy prusz-

kowskiej.

Pershing przed Êmiercià próbowa∏ porzu-

ciç mafi´ i zaczàç legalnà dzia∏alnoÊç go-

spodarczà. Pod Gdaƒskiem za∏o˝y∏ wytwór-

ni´ p∏yt CD. Jego udzia∏y przej´∏a córka,

wtedy studentka. O ironio – córk´ Pershin-

ga spotkali w warszawskim szpitalu poli-

cjanci, którzy zjawili si´ tam, aby zatrzymaç

niejakiego Bedzia. Mieli polecenie odsta-

wiç go do wi´zienia. Zapytana, co robi

u cz∏owieka, który zblatowany by∏ z mor-

dercami jej ojca, odrzek∏a, ˝e po prostu

przysz∏a go odwiedziç. Nawet si´ zaperzy-

∏a: „Przecie˝ to mój konkubent, chyba

mam prawo odwiedzaç swojego m´˝czy-

zn´”. (...) ■
cdn.

EWA ORNACKA, PIOTR PYTLAKOWSKI
ilustracje: kadry z TVN
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T ym, co je ∏àczy, sà dzia∏ania proinnowacyjne. INE

PAN po raz pierwszy sporzàdzi∏ list´ 500 liderów

firm i przedsi´biorstw najbardziej zorientowa-

nych na rozwój w tej dziedzinie. WÊród takich poten-

tatów, jak np.: WSK PZL Âwidnik, Pojazdy Szynowe

PESA w Bydgoszczy, Âwi´tokrzyskie Centrum Inno-

wacji i Transferu Technologii, KGHM Polska Miedê

czy My-Soft sp. z o.o., znalaz∏a si´ jedyna jednostka

Policji – CLK.

Za ojca teorii innowacji uwa˝a si´ Josepha Schum-

petera, który na poczàtku XX w. wprowadzi∏ rozró˝-

nienie mi´dzy wynalazkiem i innowacjà. Wynalazek

nieprzynoszàcy nikomu praktycznych, wymiernych

korzyÊci, nie ma znaczenia dla rozwoju nauki czy spo-

∏eczeƒstwa.  Kiedy  si´  go  zastosuje, staje si´ innowa-

cjà – motorem gospodarki, nauki czy innych dziedzin

naszego ˝ycia. Raporty europejskie lokujà Polsk´

na bardzo odleg∏ej pozycji w tej sferze. 

POLICJA NAP¢DZA GOSPODARK¢
– ZdecydowaliÊmy si´ przypisaç poszczególnym 

rodzajom innowacyjnoÊci wskaêniki ekonomiczne

– mówi jeden z pomys∏odawców przedsi´wzi´cia doc.

dr hab. Tadeusz Baczko z INE PAN. – To pozwoli∏o

nam na stworzenie i zastosowanie pomiaru w tej, wy-

dawa∏oby si´, niewymiernej bran˝y. Zaj´liÊmy si´ in-

nowacyjnoÊcià rynkowà, produktowà i procesowà (ta

ostatnia nie ma nic wspólnego z palestrà, chodzi o in-

westycje zwiàzane z dzia∏alnoÊcià badawczà i rozwojo-

wà, w skrócie „B + R” – T.N.). Ostatnim z wyznacz-

ników by∏o uzyskanie patentów krajowych w 2004 r. 

– Samo wejÊcie CLK KGP na list´ – kontynuuje

doc. Baczko – jest bardzo znaczàcym wydarzeniem.

Âwiadczy, ˝e jednostka znalaz∏a si´ w elitarnej grupie

organizacji, które uzyska∏y patenty. Jest to ponadto

okazja do pokazania innego wizerunku Policji, ˝e ta

formacja tak˝e mo˝e przyczyniç si´ do wzrostu gospo-

darki. 

KTO ZAP¸ACI ZA PATENTY?
Nie wszystko jednak wyglàda tak ró˝owo. W nast´p-

nych rankingach CLK mo˝e si´ ju˝ nie znaleêç.

Do dziÊ bowiem, mimo wieloletnich staraƒ, laborato-

rium nie ma statusu jednostki badawczo-rozwojowej,

co wywo∏uje ogromne zdziwienie w Êrodowisku nauki.

Panuje przekonanie, ˝e CLK KGP, jak wszystkie takie

laboratoria w krajach Unii Europejskiej, ów status

posiada. Gdy w ub.r. Komitet Badaƒ Naukowych

(KBN) dowiedzia∏ si´, ˝e tak nie jest, przesta∏ finan-

sowaç projekty badawcze prowadzone dotàd przez

ekspertów z CLK – ˝eby nie ∏amaç prawa. Pozwoli∏ 

jedynie na dokoƒczenie ju˝ rozpocz´tych. 

Nie b´dzie wi´c nowych patentów, bo jako jed-

nostka niebadawcza CLK musia∏oby samo p∏aciç

Elita nie ca∏kiem legalna
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP znalaz∏o si´
w elitarnym gronie polskich jednostek innowacyjnych. 
Instytut Nauk Ekonomicznych (INE) Polskiej Akademii Nauk
ulokowa∏ je na 266. miejscu w swoim pierwszym rankingu,
który uwzgl´dni∏ oko∏o 2 milionów ma∏ych, Êrednich i wielkich 
polskich firm.

Do dziÊ CLK KGP nie
ma statusu jednostki
badawczo-rozwojowej
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za ich utrzymywanie, a na ewentualnym sprzedaniu

nic by nie zarobi∏o. Tylko komórka badawcza bo-

wiem mo˝e zarabiaç na sprzeda˝y wynalazków

i otrzymywaç na ich utrzymywanie dotacje z bud˝e-

tu paƒstwa.

Sygna∏y p∏ynàce ze Êwiata nauki sà jednoznaczne.

Wysoko wykwalifikowana kadra ekspertów i sprz´t

w CLK KGP od lat spe∏niajà wszystkie wymogi 

„B + R”. 

Z policjantów Êmiejà si´ np. stra˝acy, kiedy ci

pierwsi zwracajà si´ do nich o certyfikaty dotyczàce

bezpieczeƒstwa. PSP ma swojà jednostk´ badawczo-

-rozwojowà w Józefowie pod Warszawà. W by∏ym

MSW w latach 1989–1990 istnia∏ Instytut Krymina-

listki KG MO, ale polityczne zawirowania skasowa∏y

go. Ministerstwo SprawiedliwoÊci zaÊ ma Instytut

Ekspertyz Sàdowych.

TY¸EM DO NAUKI
Eksperci CLK KGP majà inny status ni˝ ich koledzy

z UE. I choç wykonujà ró˝ne projekty i prace nauko-

wo-badawcze, dzieje si´ to w sposób nie do koƒca for-

malnie uporzàdkowany. W organizowanych badaniach

bieg∏oÊci ekspertów laboratorium KGP wypada lepiej

ni˝ wiele innych im pokrewnych z UE.

CLK, które nie jest instytutem, nale˝y do ENFSI –

European Network of Forensic Science Institutes

(Europejska Sieç Instytutów Nauk Sàdowych). Zda-

niem wielu przedstawicieli Êrodowiska nauki w Polsce

i na Êwiecie CLK KGP od dawna powinno mieç status

jednostki badawczo-rozwojowej. Tymczasem stara,

sprawdzona od wielu lat, zasada, ˝e Policja ustawia si´

„ty∏em do nauki”, wcià˝ bierze gór´ nad zdrowym 

rozsàdkiem. ■
TADEUSZ NOSZCZY¡SKI

zdj. Wojciech Basiƒski, Anna Michejda

WSZYSTKO W R¢KACH KOMENDANTA
Status CLK KGP zale˝y od komendanta g∏ównego.

Ustawa o Policji pozwala mu na utworzenie jednostki 

badawczo-rozwojowej. 

– Przynios∏oby to po˝ytek ca∏ej formacji – mówi nadkom.

Pawe∏ Rybicki, zast´pca dyrektora CLK KGP. – Po uzyska-

niu statusu „B + R” CLK mog∏oby prowadziç prace

nad rozwojem metod badawczych w procesie dowodowym i wprowadzaç 

je w ˝ycie w jednostkach w ca∏ym kraju. DziÊ staramy si´ to robiç sami, ale nie

ca∏kiem formalnie. MoglibyÊmy te˝ weryfikowaç sprz´t i materia∏y zamawia-

ne przez Policj´ w przetargach – do tej pory robimy to tylko pilota˝owo.
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Czy warszawska policja 
prawid∏owo interweniowa∏a 
po meczu Legii z Wis∏à 
na zakoƒczenie 
pierwszoligowego sezonu? 
Czy interwencja by∏a zgodna 
ze sztukà dowodzenia?

Wojna 
z kibolami
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Komenda sto∏eczna twierdzi, ˝e tak. G∏ównym argumentem

przytaczanym przez warszawskich funkcjonariuszy na rzecz 

takiej a nie innej reakcji by∏a niech´ç do sprowokowania niekontro-

lowanej zadymy. Zamieszki mog∏yby si´ rozlaç na ca∏à Warszaw´ 

albo przynajmniej na jej cz´Êç. Argument to wa˝ki, wcale niepozba-

wiony sensu. Dowódcy ka˝dego oddzia∏u muszà bowiem wybraç

zawsze takie rozwiàzanie, które zminimalizuje straty w∏asne (czy-

taj: tak˝e straty mieszkaƒców miasta) i skutecznie doprowadzi

do zwyci´stwa. 

STRATY – W NORMIE
W istocie mo˝na zauwa˝yç, ˝e warszawiacy ucierpieli w wyniku 

zadymy w nieznacznym stopniu. Kilka wybitych szyb, dwa okra-

dzione sklepy i kilkadziesiàt zniszczonych krzese∏ek z ogródków

piwnych to rzeczywiÊcie straty tak symboliczne, ˝e pisanie o „zde-

molowanej Starówce” wydaje si´ nadu˝yciem. W dodatku wi´k-

szoÊç zniszczeƒ powsta∏a podczas zwarcia kibiców z Policjà, a nie

wczeÊniej. 

Nie ucierpia∏a te˝, co najwa˝niejsze, ˝adna postronna osoba. 

Policjanci z warszawskiego oddzia∏u prewencji rozproszyli w ciàgu

kilkudziesi´ciu minut watah´ chuliganów. Zaraz po meczu zacz´li

wy∏apywaç najbardziej agresywnych. Interweniowali setki razy.

Do policyjnych izb zatrzymaƒ, do momentu wkroczenia si∏ zwar-

tych, trafi∏o blisko 180 m∏odocianych bandytów. 

INTERWENCJA – SKUTECZNA
Zarzuty dotyczàce braku reakcji ze strony Policji sà wi´c chybione.

Dalszych 50 bandytów, którym w wi´kszoÊci przedstawiono póê-

niej zarzut czynnej napaÊci na funkcjonariusza publicznego, uj´to

ju˝ w czasie pacyfikowania zadymiarzy. W ruch posz∏y pa∏ki, u˝yto

te˝ wody i gazu. W starciach ucierpia∏o ponad 50 policjantów.

SpoÊród trzech powa˝nie rannych (rozci´ta twarz, wybite z´by

i z∏amany nos), jeden musia∏ pozostaç w szpitalu. 

W Europie takich interwencji policyjnych ka˝dego miesiàca jest

co najmniej kilkanaÊcie. Jedne koƒczà si´ tak jak w Warszawie –

skutecznym rozproszeniem bandytów. Inne trwajà przez kilka 

nocy – jak to mia∏o miejsce niedawno we Francji, a policja oskar˝a-

na jest o nieudolnoÊç w zaprowadzaniu porzàdku. O co wi´c ca∏y

ha∏as? ■

PIOTR BIEGALSKI

Ale niekoniecznie
Chodzi o kilka spraw niezrozumia∏ych dla mieszkaƒców Warszawy.

Czy banda rozwydrzonych kibiców ma prawo bezkarnie przez

pi´ç godzin „rzàdziç” na g∏ównym placu stolicy? Czy kelnerzy 

z kilku staromiejskich restauracji muszà si´ barykadowaç 

w lokalach, bo kibice przyszli si´ „cieszyç” ze zwyci´stwa? Czy ca∏ej

zadymie mo˝na by∏o zapobiec? Pewnie tak, ale zabrak∏o wyobraêni.

SPOSOBY – SÑ
Wystarczy∏o zorganizowaç wielkà fet´ w innym miejscu. Zaczàç

mecz wczeÊniej, a potem przejÊç do parku, na Agrykol´. Piwo, mu-

zyka, dobre oÊwietlenie, ochroniarze wynaj´ci przez klub i kibice

bawiliby si´ do bia∏ego rana. No, a jeÊli nie zdo∏ano ju˝ zorganizo-

waç takiej imprezy, mo˝na by∏o przewidzieç, ˝e ruszà w miasto.

Wówczas nie sposób ich zostawiç samym sobie. 

Wyobraênia nakazywa∏a zastosowaç zabezpieczenie podobne

do u˝ywanego podczas manifestacji. Policjanci idà wówczas lub 

stojà blisko protestujàcych, schowany jest tylko odwód, a nie ca∏e

si∏y. ObecnoÊç funkcjonariuszy uspokaja t∏um. 

Rozwydrzenie kiboli na placu Zamkowym w Warszawie narasta-

∏o z godziny na godzin´. Byç mo˝e warto w takich sytuacjach sto-

sowaç patrole 10–12-osobowe. Widok uzbrojonych po z´by poli-

cjantów, którzy nie przeszkadzajà si´ bawiç, ale reagujà na narusze-

nia prawa, dzia∏a∏by jak kube∏ zimnej wody. 

A ˝e dotàd nikt w Polsce takich patroli nie wystawia∏? Pora 

zaczàç. Znajà je dobrze wszyscy dowódcy, którzy s∏u˝yli na misjach,

chocia˝by w Kosowie. 

Innym rozwiàzaniem mog∏o byç czyszczenie grup kibiców zmie-

rzajàcych na Starówk´ z osób agresywnie si´ zachowujàcych. 

SI Y̧ – MARNE
Wszystkie podpowiedziane tutaj sposoby majà jednak podstawowy

warunek. Trzeba mieç si∏y co najmniej dwa razy wi´ksze ni˝ te,

którymi dysponowali dowódcy warszawscy. Wcià˝ zdumiewa ma∏a

mobilnoÊç polskiej Policji. Oto blisko 10-tysi´czny garnizon sto-

∏eczny staç by∏o na wystawienie zaledwie 1300 policjantów, z tego

ponad 900 to ch∏opcy ods∏ugujàcy wojsko w Policji. Naprawd´ nie

mo˝na uzbieraç do nieetatowych oddzia∏ów prewencji w Warszawie

ponad tysiàc ch∏opa? Albo Êciàgnàç z okolicznych województw 

du˝e si∏y? Skoro okaza∏o si´ to niemo˝liwe, pozosta∏o do wyboru

tylko to, co zrobiono, ale... trzy godziny wczeÊniej. 

Wra˝liwoÊç spo∏eczna wcià˝ wzrasta i prawi obywatele stawiajà

swoim policjom coraz to wi´ksze wymagania. Nie chcà, aby poli-

cjanci tolerowali chamskie zachowania na ulicach i placach. Pew-

noÊç, ˝e w ich mieÊcie rzàdzi prawo, a nie chuligani, nawet przez

trzy godziny, rodzi poczucie bezpieczeƒstwa. Wymagania rosnà.

Ostro˝noÊç w pouczaniu warszawskich policjantów nakazujà jednak

wydarzenia, do których dosz∏o kilka dni póêniej w Barcelonie. Policja

hiszpaƒska interweniowa∏a, jak si´ wydaje, odpowiednio wczeÊnie,

a zamieszki i tak rozla∏y si´ na okoliczne ulice. Nie ma màdrych? ■

BARTOSZ PAWLICKI
zdj. Anna Michejda, archiwum

Na warszawskiej Starówce 
Policja zatrzyma∏a 231 osób.

Wi´kszoÊci z nich postawiono zarzuty

Policja zwyci´˝y∏a

Mimo ran i hospitalizacji post. Krzysztof Gontarski, który ods∏uguje 
wojsko w OPP, chce zostaç w Policji



mogà i zacierajà za sobà t´ niezbyt dobrà

swojà przesz∏oÊç. (...)

Czy zrobi si´ lepiej?
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 odej-

Êcia? Czy nagle zrobi si´ lepiej? Wàtpliwe.

(...) Temat by∏ych esbeków to tylko perfu-

ma majàca przykryç ten smród. Pytanie,

kto b´dzie nast´pny, bo przecie˝ perfuma

wywietrzeje, a smród trzeba znowu przy-

kryç. Szkoda tylko, ˝e ludzkie ˝yciorysy 

∏amie si´ jak zapa∏ki.

Kto nast´pny?
andiz1: 

Nie mam wp∏ywu na to, co zrobià wiel-

cy tego kraju... chcia∏abym jednak wie-

dzieç, kto b´dzie nast´pny, jak ju˝ wyrzu-

cony zostanie ostatni esbek z tej firmy...

blondyni, ∏ysi, z kr´conymi w∏osami... nie

wiem, dlaczego, ale zaczyna mi to pach-

nieç inkwizycjà i polowaniem na czarow-

nice..., a mo˝e by tak zaczàç oceniaç ludzi

po ich czynach? 

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 zo-

sta∏ 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 pani-

ki wÊród esbeków, to by∏o. ■

Opracowa∏a IF
zdj. Bo˝ydar Starosolski

esbek”. WÊród policjantów zawrza∏o. Na fo-

rum wyp∏akiwali si´ policyjni 30-latkowie,

a funkcjonariusze z przedszkolnym sta˝em

kibicowali albo wyrzucanym, albo tym, któ-

rzy 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 opi-

sywaç to, o czym mówià policjanci? Lepiej

oddajmy im g∏os.

Odchodz´, bo...
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 poli-

tyce) mnie tu nie chce... Odchodz´, bo

mam poczucie honoru i godnoÊci osobi-

stej... Odchodz´, bo chc´ kontrolowaç w∏a-

sne ˝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´ ,,ponie-

wieraç” w GST (to tylko pó∏ roku)... Od-

chodz´ i nie mam do nikogo ˝alu, bo to ja

chc´ odejÊç (...)

Psujà atmosfer´, ale...
Greg30:

3/4 z tych ludzi zajmuje si´ ,,kr´ceniem”

wokó∏ siebie i wprowadzaniem niezdrowej

atmosfery w Êrodowisku policyjnym, w ko-

mórkach, w których pracujà i nierzadko na-

czelnikujà. Jestem za tym, aby ich odsuwaç

od w∏adzy i s∏u˝by. Znam jednak te˝ gros

takich ludzi (wywodzàcych si´ z SB), któ-

rzy sà z∏otymi ludziskami. Starajà si´, jak
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W ywo∏a∏ go, na ∏amach miesi´cznika

„Policja 997”, profesor prawa An-

drzej Rzepliƒski. A by∏o to dok∏ad-

nie 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. 

Rzezi nie b´dzie
Swoje ministerialne urz´dowanie Ludwik

Dorn zaczà∏ od zapowiedzi deesbekizacji

Policji. Uspokaja∏ jednak, ˝e „rzezi niewi-

niàtek nie b´dzie”. 

– Jak ktoÊ pracowa∏ tylko w technice lub

je˝eli zahaczy∏ o dwa lata w Wydziale Prze-

st´pstw Gospodarczych w SB, a potem

przyszed∏ zweryfikowany do Policji i spraw-

dzi∏ si´ w CBÂ, mo˝e spaç spokojnie –

mówi∏ w radiowej rozmowie z Janinà Para-

dowskà. 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
Komendant g∏ówny Marek Bieƒkowski na-

zywa∏ te zwolnienia zmianà pokoleniowà,

ale zapewnia∏, ˝e decyzje b´dà podejmowa-

ne 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

„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. 

Deesbekizacja 
w praktyce
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Tak, bo nie powinno byç odpowiedzialnoÊci 
zbiorowej – pisze nadkom. LILIANA PATELSKA,
która straci∏a prac´ w Komendzie G∏ównej 
Policji.

Pod koniec stycznia 2006 roku us∏ysza∏am, ˝e nie

jestem ju˝ potrzebna, bo komend´ g∏ównà trzeba

„przewietrzyç”.

Przez ostatnie 15 lat zajmowa∏am si´ wspó∏pra-

cà mi´dzynarodowà Policji. ZaczynaliÊmy od zera,

praktycznie w piàtk´, wszyscy z esbeckà metrykà

(nieboszczka SB stawia∏a na znajomoÊç j´zyków

obcych). Ostatnio te˝ kierowa∏ nami „esbek”.

Wszystkim jego nast´pcom ˝ycz´, aby zyskali tyle

szacunku w Êwiecie, co on przez lata sp´dzone

w Interpolu. A jacy z nas byli spiskowcy? Chyba

marni, bo: wprowadziliÊmy Policj´ polskà do UE

i do innych gremiów mi´dzynarodowych, nie skom-

promitowaliÊmy ˝adnego 01 KGP, choç kilku a˝ si´

o to prosi∏o, i flaki sobie wypruwaliÊmy, by stworzyç

godne zaplecze dla decentralizacji wspó∏pracy mi´-

dzynarodowej, cz´sto wbrew aktywnemu oporowi

tzw. Êredniego szczebla kierowniczego w terenie. 

TO MIA¸ BYå NOWY ETAP
Po pozytywnej weryfikacji mia∏am prawo sàdziç, ˝e

zaczynam nowy etap ˝ycia. Ukoronowaniem wielo-

letniej pracy powinny byç podzi´kowania oraz mo˝-

liwoÊç przekazania swoich doÊwiadczeƒ m∏odszym,

czego mnie pozbawiono. Moje sprawy zaleg∏y 

zamkni´te w szafie, nie us∏ysza∏am równie˝ „dzi´ku-

j´”. Jasne, ˝e nikt nie jest niezastàpiony. Zaskoczy∏o

mnie jednak, ˝e wysz∏am z pracy w poniedzia∏ek 

jakby nigdy nic, a we wtorek nie mia∏am ju˝ dokàd

wróciç. Chyba nic w tym dziwnego, ˝e chcia∏oby si´

jednak zobaczyç pozytywne wyniki swojej pracy.

ZE S¸U˚BY JESTEM DUMNA
Ka˝demu etapowi ˝ycia cz∏owiek mo˝e nadaç war-

toÊç. Nie zamierzam udowadniaç, ˝e nie jestem

wielb∏àdem. Ze s∏u˝by w Policji jestem dumna. 

Tego, co zrobi∏am, nie odbierze mi ˝adna opcja po-

lityczna. Wstyd mi jednak przed kolegami z zagra-

nicy i przed moimi synami, którzy stwierdzili, ˝e

z takà firmà nie chcieliby si´ wiàzaç. Nigdy nie za-

akceptuj´ odpowiedzialnoÊci zbiorowej. Dziwi´ si´

sobie, ˝e by∏am tak bezkrytycznie ˝yczliwa dla

m∏odych. Chcia∏abym te˝, ˝eby ktoÊ „pociàgnà∏”

IWE – Inicjatyw´ Wschodnioeuropejskà na rzecz

Zwalczania Przest´pczoÊci. I nie przestaje mnie za-

skakiwaç, jak mo˝na w zespole, który funkcjonowa∏

wed∏ug zachodnich zasad, wprowadziç model za-

rzàdzania, który znam tylko ze s∏yszenia, choç pod-

j´∏am s∏u˝b´ w 1981 roku. Policja to przetrwa, ale

nie wstyd Wam, koledzy? ■

Nie, bo byli przeciwko ludziom – pisze MAGDALENA RUBAJ, 
dziennikarka „Faktu”.

– Wie pani, kiedy jest Âwi´to Policji? – zagadnà∏ mnie kilka lat temu pewien

oficer.

– W lipcu. Dwudziestego czwartego – odpowiedzia∏am zaskoczona nieco py-

taniem, bo zna∏am tego oficera od kilku lat, mi´dzy innymi z hucznie obcho-

dzonych policyjnych Êwiàt.

– Gdzie tam – odpar∏ stanowczo.

– No wiem, wiem – mówi´. – Wy je obchodzicie tak naprawd´ przez ca∏y 

lipiec, a kto ma zaleg∏e, to i do koƒca wakacji. – Wiem, wiem. Ci´˝ko jest coÊ

zrobiç, tak Êwi´tujecie.

– Ale! Ale! CoÊ pani powiem. Prawdziwe Êwi´to jest w paêdzierniku – t∏uma-

czy∏ mi, akcentujàc ka˝dy wyraz jak prawd´ objawionà, choç wiedzia∏am, ˝e

mówi o dawnym Êwi´cie MO i SB. 

GDYBY NIE MY...
Mówi∏ to z dumà. Jak ktoÊ, kto odwo∏uje si´ do tradycji, do etosu, do wartoÊci,

które ∏àczà grup´ w walce o wspólnà spraw´. Tak, zauwa˝y∏am ten sam wyraz

twarzy tak˝e u wielu innych oficerów w mundurach polskiej Policji. Trzymali

si´ razem i narzekali na nowe porzàdki, na „onych”, co to si´ pojawili wraz

z nowà Polskà. I z rozrzewnieniem kombatantów wspominali stare dobre cza-

sy. Czasy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, której Êwi´to tak wiernie obchodzà. 

– Ja nie robi∏em nic z∏ego. Nikogo nie zabi∏em – t∏umaczy∏ mi si´ kiedyÊ 

policjant z esbeckim rodowodem. – S∏u˝y∏em, takie by∏y rozkazy, to takie wy-

konywa∏em. Gdyby nie my, to by ten kraj krwià sp∏ynà∏.

Tak w∏aÊnie postrzegajà swojà przesz∏oÊç. Ale pami´tam jednego, leciwego

ju˝, funkcjonariusza, którego uda∏o mi si´ odnaleêç. By∏ cz∏onkiem specjalnej

grupy majàcej doprowadziç do zastraszenia i z∏amania Êwiadka Êmierci Grzego-

rza Przemyka. Na pierwszy rzut oka: emeryt, starszy pan. Kiedy us∏ysza∏, po co

przysz∏am, zobaczy∏am w jego oczach strach. Strach i przera˝enie. By∏ Êwia-

dom, ˝e ja wiedzia∏am, co robi∏, w czym bra∏ udzia∏, ˝e musia∏am znaç doku-

menty, by go znaleêç. Ba∏ si´. Pewnie nie tylko odgrzebywania tej sprawy. Wie-

dzia∏, ˝e nie mo˝e mi powiedzieç, ˝e nie robi∏ „nic z∏ego”.

PO TAMTEJ STRONIE
Z pewnoÊcià ten pierwszy esbek nikogo nie zabi∏, ani nie doprowadzi∏ na skraj

fizycznego i psychicznego za∏amania, do samobójczych prób, do szaleƒstwa. Ale

obaj byli cz∏onkami jednej formacji. Obaj ∏amali ludzi: szanta˝em, donosem,

Êwiƒstwami. Niszczyli ludziom ˝ycie. Obaj dzia∏ali w formacji, która by∏a prze-

ciwko ludziom. Nie przeciw kryminalistom, przest´pcom, bandziorom ci´˝kie-

go kalibru. Przeciwko spo∏eczeƒstwu. Z W∏och ostatnio dotar∏y informacje, ˝e

agenci SB byli na placu Âwi´tego Piotra w czasie zamachu na Jana Paw∏a II.

Do SB nikt nikogo na si∏´ nie wciela∏. Owszem, system kusi∏: lepsze pienià-

dze, bonusy, talony na magnetofon, sklepy za ˝ó∏tymi firankami, mieszkania. Ale

nikt nikogo nie stawia∏ pod lufà pistoletu: albo przyjdziesz do SB, albo zginiesz.

To by∏ zwyk∏y wybór troch´ lepszego ˝ycia w PRL, takie ˝yciowe cwaniactwo.

Uwa˝am wi´c, ˝e funkcjonariusze SB nie mogà s∏u˝yç w polskiej Policji. 

Bo Policja nie dzia∏a przeciwko spo∏eczeƒstwu, tylko dla niego. I w jego obro-

nie. I nie ma znaczenia, czy w SB ktoÊ zabija∏, pods∏uchiwa∏, szanta˝owa∏, 

czy pisa∏ raporty. Wszyscy byli po tamtej stronie barykady. I nikt mi nie 

powie, ˝e tak raz dwa cz∏owiek nagle si´ zmieni i b´dzie inaczej myÊla∏. Nie

zmieni si´. ■

zdj. Wojciech Basiƒski

Esbecy       w Policji?
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Dorasta∏y bez taty

Warszawa, paêdziernikowe przedpo∏udnie. Alejà Wilanowskà 

jedzie wywrotka, którà prowadzi 36-letni Tomasz Stawicki

z Wydzia∏u Transportu KSP. Nagle drog´ zaje˝d˝a mu druga wy-

wrotka, tyle ˝e wy∏adowana gruzem. Si∏a uderzenia wyrzuca poli-

cjanta przez szyb´. Spada 10 metrów od samochodu. Odnosi po-

wa˝ne obra˝enia – ma m.in. z∏amany kr´gos∏up i strzaskanà mied-

nic´. 8 listopada 1992 roku, po dziesi´ciu dniach od wypadku,

umiera. Zostawia ˝on´ i trzy córki – 12-letnià Agat´, 11-letnià 

Dari´ i 4-letnià Ol´.

– ˚y∏am jak w malignie – wspomina Teresa Stawicka. – Mnie

i dzieciom Êwiat si´ zawali∏. Tak˝e teÊciom, którzy trzy dni

przed odejÊciem Tomka stracili ju˝ jednego syna. 

– W tych trudnych chwilach nieocenionà pomoc okazali mi kole-

dzy m´˝a z KSP, m.in. pomagali w za∏atwianiu spraw urz´dowych

– mówi Stawicka. – W prowadzeniu domu mog∏am liczyç na Agat´.

Jako jedyna z córek widzia∏a tat´ po wypadku... Tak naprawd´ to

ona trzyma∏a wszystko w garÊci. Gdy by∏am w pracy, pilnowa∏a, aby

siostry zjad∏y obiad, odrobi∏y lekcje.

Pani Teresa mo˝e byç dumna ze swoich dziewczàt. Nigdy nie

sprawia∏y k∏opotów. Sà jej najlepszymi przyjació∏kami.

Agata uczy si´ i pracuje. Daria w tym roku skoƒczy studia pody-

plomowe. Na razie bezskutecznie rozglàda si´ za sta∏ym zaj´ciem.

Ola jest uczennicà drugiej klasy liceum ogólnokszta∏càcego i aktor-

kà Sceny 07, z którà zwiàzana jest od 13. roku ˝ycia. Wystàpi∏a

na deskach sto razy.

– W Scenie 07 mam drugà rodzin´ – mówi. – Grzegorz Jach, 

Kasia Krakowiak sà wspaniali, podobnie koledzy, z którymi gram.

Nie wyobra˝am sobie bez nich ˝ycia.

Ola dobrze czuje si´ w ka˝dym gatunku scenicznym. Nie lubi 

jedynie kabaretu. A jej rodzice w∏aÊnie w nim wyst´powali... By∏o

to na Woli, w klubie osiedlowym. Tam si´ poznali.

– Mà˝ interesowa∏ si´ wieloma dziedzinami – mówi Teresa Sta-

wicka. – Filmem, teatrem, malarstwem, rzeêbà. S∏ucha∏ muzyki –

bardzo lubi∏ zespó∏ „Pink Floyd”. Najwi´kszà jego pasjà by∏y jed-

nak samochody. To, co kocha∏, zabi∏o go...

Najwi´kszym, poza rodzinà, uczuciem 
sier˝. szt. Tomasz Stawicki darzy∏ samochody.
Niestety, to one go zabi∏y.

Agata i Daria cz´sto wspominajà ojca – wspólne zabawy, spacery,

wycieczki... Ola by∏a zbyt ma∏a, by cokolwiek pami´taç. Ale droga

jest jej ka˝da rzecz, która do niego nale˝a∏a.

Kilka lat po Êmierci m´˝a zmar∏a matka, potem jedyna siostra

Teresy Stawickiej. Mimo ˝yciowych ciosów, nie narzeka jednak

na los.

– G∏´boko wierz´, ˝e bliscy, choç odeszli, czuwajà nade mnà

i dzieçmi – mówi. – ˚e to dzi´ki nim spotka∏am ludzi, np. z Fun-

dacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poleg∏ych Policjantach, któ-

rzy okazali nam wiele serca. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Anna Michejda

Kiedy w styczniu 1997 roku zosta∏ 01,
mia∏ zaledwie 38 lat. By∏ najm∏odszym
komendantem g∏ównym w historii pol-
skiej Policji. Wytrwa∏ na stanowisku nie-
wiele ponad rok – kojarzony z lewicà, po-
da∏ si´ do dymisji za rzàdów AWS. Mia∏
jechaç na kurs j´zykowy do USA, a po-

tem do Brukseli, gdzie mia∏ zostaç oficerem ∏àcznikowym.
Nie zdà˝y∏. Zginà∏, zastrzelony przed w∏asnym domem, 25
czerwca 1998 roku, w wieku 39 lat. 

Mimo ˝e mija ju˝ osiem lat, nikt za t´ Êmierç nie odpowie-
dzia∏. Edward Mazur, amerykaƒski biznesmen, którego
wskaza∏ jeden z p∏atnych morderców jako zleceniodawc´ za-
bójstwa, wcià˝ otwiera top listy poszukiwanych. Nic nie za-
powiada jednak, by zamierza∏ przyjechaç do Europy, a tym
bardziej do Polski (kiedy by∏ tu w 2002 roku, przes∏uchano
go, ale zarzutów nie postawiono). A Stany Zjednoczone swo-
ich obywateli obcym paƒstwom nie wydajà. Prze∏omu
w Êledztwie na razie nie nale˝y si´ wi´c spodziewaç.

Ósma rocznica Êmierci genera∏a MARKA PAPA¸Y

– G∏´boko wierz´, ˝e bliscy, choç odeszli, czuwajà nade mnà 
i dzieçmi – mówi Teresa Stawicka

Pieniàdze na rzecz Fundacji Pomocy 

Wdowom i Sierotom po Poleg∏ych 

Policjantach nale˝y wp∏acaç na konto nr:

PKO BP SA VI O/Warszawa

74 1020 1068 0000 1802 0059 9167
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P rzygotowania trwa∏y wiele tygodni. Podczas gdy w sztabach

rozwa˝ano wielkoÊç Êrodków niezb´dnych do zabezpieczenia

mszy i spotkaƒ z papie˝em, opracowywano ró˝ne warianty

tras przejazdu jego orszaku oraz ciàgów komunikacyjnych dla wier-

nych itd., kilka tysi´cy szeregowych policjantów sprawdza∏o miesz-

kania i lokale po∏o˝one w pobli˝u tych miejsc.

OD DOMU DO DOMU
– PracowaliÊmy na dwie zmiany, rano obchodziliÊmy instytucje

i firmy, a po po∏udniu prywatne mieszkania – mówi post. W∏ady-

s∏aw Byszewski, który na kilka tygodni zosta∏ w tym celu oddele-

gowany z KPP w Pruszkowie do Warszawy. – Teoretycznie ludzie

powinni byç wczeÊniej powiadomieni o naszych wizytach przez

dzielnicowych, ale ró˝nie z tym bywa∏o. Nawet ci, do których 

taka informacja nie dotar∏a, nie byli jednak specjalnie zaskoczeni.

Przywykli ju˝ do tego rodzaju sprawdzeƒ prowadzonych przy

okazji wizyt ró˝nych VIP-ów. Traktowano nas z regu∏y ze zrozu-

mieniem, mo˝na rzec, ˝e z racji celu nawet przyjaênie. Ale nie

wsz´dzie.

– Bywa∏y przypadki, ˝e nie chciano nas wpuÊciç – mówi post. By-

szewski. – Zdarza∏o si´, ˝e gdy mieliÊmy informacje, i˝ mieszkanie

mo˝e byç „trefne”, trzeba by∏o wzywaç wsparcie i wchodziç

„z drzwiami”. UjawniliÊmy skradzione przedmioty, narkotyki. 

ZatrzymaliÊmy kilkanaÊcie osób, w tym poszukiwanych listami

goƒczymi i nieletnich uciekinierów z domów.

Zadaniem funkcjonariuszy by∏o nie tylko rozpoznanie potencjal-

nych zagro˝eƒ, ale te˝ informowanie mieszkaƒców, jak zabezpie-

czyç strychy i dachy, by nie wszed∏ tam nikt obcy; jak zachowywaç

si´ na trasie przejazdu papie˝a i w miejscach celebry itp.

– Z czysto policyjnego, technicznego punktu widzenia, przygoto-

wania do tej wizyty nie ró˝ni∏y si´ znaczàco od przygotowaƒ do wi-

zyt Jana Paw∏a II – mówi naczelnik Wydzia∏u Operacyjnego G∏ów-

nego Sztabu Policji m∏. insp. Miros∏aw Sobolewski. – Z uwagi

na przewidywanà liczb´ wiernych na mszach i spotkaniach z Bene-

dyktem XVI, musieliÊmy zaanga˝owaç porównywalne si∏y, jak pod-

czas pobytów Jana Paw∏a II. ProwadziliÊmy takie same sprawdze-

nia. Po prostu Policja robi∏a swoje.

W bezpoÊrednie zabezpieczenie pielgrzymki Benedykta XVI

zaanga˝owanych zosta∏o 15 tys. policjantów, m.in. z Warszawy, 

Katowic, Krakowa i ¸odzi, kierowanych przez pierwszego zast´pc´

komendanta g∏ównego Policji nadinsp. Ryszarda Siewierskiego.

Drogówk´ wspar∏o 800 ˝andarmów (500 w stolicy, 300 w Krako-

wie). W powietrze wzbi∏o si´ osiem Êmig∏owców (4 w Warszawie,

3 w Krakowie, 1 w ¸odzi).

ZOSTANÑ NAM MOTOCYKLE
Ca∏oÊç policyjnych przygotowaƒ – poza sta∏ymi sumami pokryty-

mi z bud˝etu Policji, tj. wy˝ywienie oddzia∏ów, bie˝àce koszty

utrzymania sprz´tu itd. – kosztowa∏o 6 mln z∏. To jedna czwarta

z 24,3-milionowej dotacji, jakà MSWiA otrzyma∏o z rezerwy rzà-

dowej w zwiàzku z wizytà papie˝a (reszt´ przeznaczono m.in.

na potrzeby Biura Ochrony Rzàdu, a trzy miliony z∏otych koszto-

wa∏a opancerzona limuzyna BMW, która po wizycie papie˝a zosta-

∏a w Polsce). Policji zakupiono m.in. dziesi´ç motocykli Honda

o pojemnoÊci 700 cm szeÊciennych. Tylko na takich honorowa

eskorta mo˝e jechaç wokó∏ papamobilu z pr´dkoÊcià 5 km/h

– na poprzednio u˝ywanych 10-letnich yamahach 900 by∏o to pro-

blemem. Po wizycie papie˝a w Policji zosta∏y tak˝e cz´Êci do Êmi-

g∏owców i wyposa˝enie, które kupiono dla jednostek antyterrory-

stycznych. ■

PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. Anna Michejda

Tylu w∏aÊnie policjantów zmobilizowano, by zapewniç
bezpieczeƒstwo i porzàdek publiczny podczas
pierwszej wizyty w Polsce papie˝a Benedykta XVI.

15 tysi´cy na JEDNEGO

Policjanci

pracowali 

na dwie 

zmiany, 

rano 

obchodzili

instytucje, 

po po∏udniu

mieszkania
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C eremonia∏
Chwyty

POSTAWA SWOBODNA – po komendzie „Spocznij!”
na 3 tempa: 1) lewa stopa unosi si´ na wysokoÊç gór-
nej kraw´dzi opinaczy butów równolegle do pod∏o˝a,
jednoczeÊnie prawa r´ka dêwiga karabinek nad zie-
mi´; 2) lewa noga wysuwa si´ w lewo w skos na po∏o-
w´ d∏ugoÊci stopy z jednoczesnym postawieniem kara-
binka na ziemi, ci´˝ar cia∏a spoczywa na nodze pra-
wej; 3) wyprostowanà lewà nog´ energicznie dostawia
si´ do prawej, po∏o˝enie karabinka i ràk jak w posta-
wie zasadniczej.

kolba

szyjk
a kolby

kab∏àk

trz
on zamka

suwad∏o

j´zyk sp
usto

wy

POSTAWA ZASADNICZA – po komendzie „BacznoÊç!”, taka sama jak
bez broni. Karabinek trzyma si´ przy prawej nodze, j´zykiem spu-
stowym do przodu, kolba dotyka stopy, jej przód znajduje si´ na li-
nii czubków butów. Broƒ przyciÊni´ta do biodra. Prawa r´ka opusz-
czona, obejmuje broƒ kciukiem od strony wewn´trznej, a pozosta∏e
palce na zewnàtrz zwarte i wyprostowane.
Policjant przyjmuje postaw´ zasadniczà na dwa tempa: 1) prawà 
r´kà ruchem nadgarstka unosi karabinek nad ziemi´ z jednocze-
snym dostawieniem lewej stopy pi´tà na zewnàtrz; 2) energicznie
stawia karabinek na ziemi z jednoczesnym dostawieniem lewej 
stopy do prawej.
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SALWA HONOROWA – z postawy
zasadniczej po komendzie „¸a-
duj!” prawa r´ka wyrzuca karabi-
nek w przód do pozycji poziomej,
lewa noga przesuwa si´ do przo-
du, a lewa r´ka chwyta za ∏o˝e,
kciukiem prawej przesuwa suwa-
d∏o w tylne po∏o˝enie i puszcza,
prawa r´ka przylega nasadà
do koƒca kolby i dociska karabi-
nek do prawego uda, palce wy-
prostowane. Na czubku prawej
nogi wykonuje si´ lekki zwrot
w prawo, odleg∏oÊç mi´dzy sto-
pami równa si´ szerokoÊci kolby
karabinka, ci´˝ar cia∏a na lewej
nodze. Po komendzie „Salwà!”
karabinek opiera na prawym
przedramieniu i do∏àcza nog´ 
lewà do prawej. Na komend´
„Pal!” daje si´ strza∏. Palec Êcià-
gajàcy j´zyk spustowy przy opie-
raniu karabinka o rami´ znajduje
si´ na kab∏àku. Po daniu strza∏u
zdejmuje si´ broƒ z ramienia
i prawà r´kà prze∏adowuje.
Po ostatniej salwie zdejmuje si´
karabinek z ramienia i Êciàga
w po∏o˝enie do nogi.

NA RAMI¢ BRO¡ – na 3 tempa: 1) prawa r´ka unosi 
karabinek przed siebie w po∏o˝enie pionowe j´zykiem
spustowym w lewo, suwad∏o na wysokoÊci górnej lewej
kraw´dzi kieszeni munduru, lewa r´ka jednoczeÊnie
chwyta karabinek tu˝ nad prawà (suwad∏o mi´dzy
d∏oƒmi), ∏okcie zbli˝one do siebie; 2) prawa r´ka trzy-
ma trzon zamka pod suwad∏em tak, ˝eby kciuk by∏ 
wyprostowany wzd∏u˝ palców i obejmowa∏ suwad∏o,
nast´pnie obraca karabinek j´zykiem spustowym
do siebie, zgina przedrami´ w nadgarstku o 90 stopni
i wsuwa karabinek w lewe rami´, lewa r´ka chwyta
kolb´ w ten sposób, ˝eby jej ty∏ znajdowa∏ si´ w d∏oni
mi´dzy kciukiem a palcem wskazujàcym, koƒce palców
przylega∏y do kolby, a opuszki dotyka∏y pokrywy 
∏adownicy. ¸okieç lewego ramienia dociÊni´ty do tu∏o-
wia; 3) prawa r´ka opuszczona jak w postawie zasad-
niczej.

PREZENTUJ BRO¡ – na
2 tempa: 1) lewa r´ka
przenosi karabinek w po-
∏o˝eniu pionowym, prawa
chwyta za szyjk´ kolby,
kciukiem do siebie;
2) prawa r´ka skr´ca ka-
rabinek j´zykiem spusto-
wym w przód (muszka
na wysokoÊci brwi), lewa
chwyta za ∏o˝e (kciuk wy-
prostowany wzd∏u˝ ∏o˝a),
pozosta∏e palce wypro-
stowane. ¸okieç prawej
r´ki lekko do przodu,
przedrami´ z d∏onià two-
rzy lini´ prostà.

DO NOGI BRO¡ 
– na 3 tempa: 1) obracajàc 

lewà r´kà kolb´ w prawo o 90 stopni 
Êciàga si´ jà do lewego uda na d∏ugoÊç
wyciàgni´tej r´ki, prawa r´ka chwyta 
karabinek na wysokoÊci barku; 2) prawa
r´ka przenosi karabinek przy tu∏owiu,
obracajàc go na zewnàtrz tak, ˝eby 
Êrodek kolby znajdowa∏ si´ nad ma∏ym
palcem prawej nogi, na wysokoÊci górnej
kraw´dzi opinaczy, lewa r´ka opuszczona
do postawy zasadniczej; 3) prawa r´ka
przystawia karabinek kolbà do prawej
stopy, tak jak w postawie zasadniczej.

Opracowa∏ TADEUSZ NOSZCZY¡SKI
Konsultacje: podkom. Sebastian Ciastoƒ, 

dowódca Kompanii Reprezentacyjnej OPP w Warszawie
zdj. Wojciech Basiƒski
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F undacja Mam Marzenie (FMM) i Policja spra-

wiajà, ˝e nieuleczalnie chore dzieci mogà poczuç

si´ prawdziwymi stró˝ami porzàdku.

M¸ODSZY ASPIRANT KRZYÂ
Dzieƒ swoich dziewiàtych urodzin, 13 kwietnia, KrzyÊ

na pewno b´dzie d∏ugo pami´ta∏. Spe∏ni∏o si´ jego naj-

wi´ksze marzenie – zosta∏ przyj´ty w szeregi dolnoÊlà-

skiej policji i z ràk komendanta wojewódzkiego nad-

insp. Andrzeja Matejuka otrzyma∏ stopieƒ m∏odszego

aspiranta. Dosta∏ prawdziwy, szyty na swojà miar´,

mundur oraz czapk´ i gwizdek. Jak na urodziny przy-

sta∏o, by∏ tort i ˝yczenia od policjantów. 

A potem dzieƒ pe∏en wra˝eƒ. KrzyÊ zatrzyma∏ skra-

dziony samochód i odwiedzi∏ laboratorium kryminali-

styczne, gdzie wykona∏ analiz´ daktyloskopijnà odci-

sków swoich palców. 

– Najbardziej podoba∏a si´ Krzysiowi wizyta w od-

dziale antyterrorystycznym – mówi jego mama Olga.

Ma∏y policjant kierowa∏ robotem rozbrajajàcym ∏adun-

ki i oglàda∏ çwiczenia na poligonie. Usiad∏ za sterami

policyjnego Êmig∏owca, a nawet poprowadzi∏ dolnoÊlà-

skà orkiestr´ policyjnà. 

DOMINIK Z¸APA¸ DOKTORA
14 kwietnia policjantem zosta∏ 9-letni Dominik. 

Ma∏opolski komendant wojewódzki nadinsp. Adam

Tak m∏odych funkcjonariuszy jeszcze nie by∏o: majà po 7, 9, 14
lat i marzà, by w przysz∏oÊci zostaç policjantami. Dzieci te sà
chore, ale i bardzo dzielne. Przez jeden dzieƒ by∏y szcz´Êliwe.

Krzysiowi najbardziej
podoba∏a si´ wizyta 
w oddziale
antyterrorystycznym

Dominikowi nadano stopieƒ starszego posterunkowego

Policjanci 
spe∏niajà

dzieci´ce 
marzenia
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Rapacki nada∏ mu stopieƒ starszego posterunkowego.

Ch∏opiec marzy o pracy w drogówce, dosta∏ wi´c 

w∏asny „lizak” i razem z funkcjonariuszami zatrzymy-

wa∏ kierowców do kontroli. Kiedy na fotoradarze zoba-

czy∏ swojego lekarza, bez wahania wypisa∏ i wr´czy∏ 

mu mandat. Odwiedzi∏ te˝ antyterrorystów, jeêdzi∏

wozem opancerzonym, kierowa∏ robotem i strzela∏.

Po dniu pe∏nym atrakcji wróci∏, we w∏asnym policyj-

nym mundurze, z mamà Kasià do domu i z wra˝enia

d∏ugo nie móg∏ zasnàç.

SIEDMIOLATEK Z KAJDANKAMI
Najm∏odszym policjantem jest, jak dotàd, KrzyÊ

z Gdaƒska. Rok temu, kiedy by∏ mianowany, mia∏ 

zaledwie siedem lat. Marzy∏, by Êcigaç przest´pców

radiowozem. KWP w Gdaƒsku zaaran˝owa∏a akcj´

i KrzyÊ z partnerem, nadkom. Rafa∏em Zió∏kowskim,

∏apa∏ „z∏odzieja”. W∏asnor´cznie rozciàgnà∏ kolczatk´

i zatrzyma∏ „przest´pc´” – razem z partnerem obez-

w∏adni∏ go i za∏o˝y∏ prawdziwe kajdanki. Po brawuro-

wej akcji spotka∏ si´ z policyjnymi pilotami, a potem

strzela∏ na strzelnicy. Dzieƒ zakoƒczy∏ si´ pysznymi

lodami w Sopocie.

NIE TYLKO CH¸OPCY
14-letnia Monika marzy∏a, ˝eby poznaç aktorów seria-

lu „Kryminalni” i zobaczyç, jak wyglàda praca prawdzi-

wych policjantów. Dzi´ki Komendzie Sto∏ecznej Poli-

cji 20 kwietnia br. odwiedzi∏a miejsca, w których serial

jest kr´cony. Na monitorach sto∏ecznego stanowiska

kierowania widzia∏a, co si´ dzieje w ca∏ej Warszawie,

by∏a w laboratorium kryminalistycznym i w pracowni

daktyloskopijnej. 

Przez ca∏y czas, niby prawdziwa obstawa, towarzy-

szyli Monice dwaj policjanci z wydzia∏u realizacyjnego

w pe∏nym bojowym rynsztunku. Na twarzy chorej

dziewczynki wcià˝ goÊci∏ przepi´kny uÊmiech.

SI¸A MARZE¡
Fundacja Mam Marzenie dzia∏a od 2004 r. Spe∏nia 

marzenia dzieci w wieku od 3 do 18 lat, u których

stwierdzono nieuleczalne choroby genetyczne bàdê

„choroby nabyte o niekorzystnych rokowaniach”. Do-

tychczas uszcz´Êliwi∏a 436 dzieci. „W poczekalni”

jest 138 marzeƒ. 

Zarówno mamy ma∏ych policjantów, które towarzy-

szy∏y im w wymarzonych dniach, jak i wolontariusze

fundacji podkreÊlajà, ˝e przygotowanie i realizacja 

marzeƒ ich podopiecznych przesz∏y ich najÊmielsze

oczekiwania. 

– Moc p∏ynàca z wra˝eƒ, jakich dozna∏y dzieci, ma

uzdrawiajàcà si∏´ – mówià mamy marzycieli. – Pozwa-

la na kilka godzin zapomnieç o ci´˝kiej chorobie,

a ciep∏e wspomnienia zostajà na d∏ugo. 

Policjanci, którzy pomagali w spe∏nianiu pragnieƒ,

podkreÊlajà, ˝e dzieciaki bardzo dzielnie znoszà choro-

b´ i potrafià cieszyç si´ nawet najmniejszymi drobia-

zgami. 

– JeÊli kolejni podopieczni fundacji b´dà chcieli 

poznaç naszà prac´, na pewno pomo˝emy im to zreali-

zowaç – zapewniajà funkcjonariusze. ■

ALEKSANDRA MOLAK
zdj. KSP, KWP we Wroc∏awiu, 

w Krakowie, w Gdaƒsku 

7-letni KrzyÊ w∏asnor´cznie rozciàgnà∏ kolczatk´

Monika z obstawà

– Moc 
p∏ynàca
z wra˝eƒ,
jakich 
dozna∏y dzieci, 
ma
uzdrawiajàcà
si∏´ –
mówià 
mamy
marzycieli.
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K ilkaset tysi´cy zdj´ç i trzy tysiàce filmów porno-

graficznych z udzia∏em dzieci i zwierzàt. Dzie-

si´ciu zatrzymanych. To wynik najwi´kszej an-

typedofilskiej operacji polskiej Policji, opartej na w∏a-

snych materia∏ach. 

Policjanci z poznaƒskiej KWP rozpracowywali inter-

netowych przest´pców prawie rok. Dzi´ki ich pracy

22 maja br. zatrzymano w ró˝nych miastach Polski

10 m´˝czyzn. W akcji wy∏apywania pedofilów uczest-

niczy∏o 80 funkcjonariuszy z KWP w Gdaƒsku, Kato-

wicach, Olsztynie, Rzeszowie, Wroc∏awiu i z Komendy

Sto∏ecznej Policji.

O sprawie, za poÊrednictwem Interpolu, powiado-

miono s∏u˝by 70 paƒstw Êwiata. W Polsce to te˝ nie

koniec zatrzymaƒ. Za rozpowszechnianie treÊci porno-

graficznych z udzia∏em dzieci i zwierzàt grozi kara

do oÊmiu lat wi´zienia. 

Trzy miesiàce wczeÊniej, 21 lutego br., o 6 rano

do setek mieszkaƒ w kilkunastu krajach Europy oraz

Ameryki Po∏udniowej wkroczyli policjanci. 

KWIAT POMARA¡CZY
Dzia∏ali w ramach operacji o kryptonimie Azahar

(kwiat pomaraƒczy). Jej celem by∏o zatrzymanie mi´-

dzynarodowej grupy, której cz∏onkowie rozpowszech-

niali w Internecie treÊci pornograficzne z udzia∏em

dzieci. Namierzy∏a ich policja hiszpaƒska, dzi´ki spe-

cjalnemu programowi komputerowemu Hispalis.

W Polsce odpowiedzialna za akcj´ by∏a KWP w Krako-

wie. Zatrzymano 12 osób. Zabezpieczono prawie 400

komputerów i kilka tysi´cy p∏yt CD z pornografià.

JAK RYBY W WODZIE
– Przed epokà Internetu pedofile dzia∏ali zupe∏nie

inaczej ni˝ obecnie – mówi st. asp. Pawe∏ Mas∏owski

z Zespo∏u dw. z Handlem Ludêmi, Pedofilià i Porno-

grafià Dzieci´cà Biura Kryminalnego KGP. – Siadali

na ∏aweczce, obserwowali dziecko, cz´stowali cukier-

kami, wreszcie zwabiali je, np. do piwnicy. Teraz sieç

daje im poczucie anonimowoÊci.

Scenariusz jest zwykle podobny. Pedofile wchodzà

na czat dla dzieci i podajà si´ za nie. Wiedzà, jakiej s∏u-

chajà muzyki, w co si´ ubierajà, jak mówià. Szybko

wi´c nawiàzujà z nimi kontakt. Gdy pozyskajà ich 

zaufanie, zaczynajà si´ dekonspirowaç – „ok∏ama∏em

ci´, nie mam 10, a 15 lat”. Po kilku tygodniach pedofil

dodaje: „mam 20 lat, ale nie mów o tym nikomu, bo mo-

g´ mieç problemy”. A kiedy dziecko jest ju˝ od niego

W sieci 
z∏a

• W ostatnich latach wzros∏a liczba przest´pstw polegajàcych na udo-

st´pnianiu ma∏oletnim treÊci pornograficznych (art. 202 par. 2 k.k).

W 2004 roku stwierdzono ich 128, w 2005 – 158. 

• To jednak niewielki wzrost w porównaniu z plagà produkcji i rozpo-

wszechniania pornografii z udzia∏em ma∏oletnich (art. 202 par. 3 k.k).

W 2004 roku przest´pstw tych stwierdzono 19, a w nast´pnym – 93. 

• Jeszcze bardziej wzros∏a liczba przest´pstw najbardziej godzàcych

w dzieci, polegajàcych na utrwalaniu treÊci pornograficznych z udzia-

∏em ma∏oletnich poni˝ej 15 lat (art. 202 par. 4 k.k) – z 11 w 2004 roku

do 100 w roku nast´pnym. 

Z roku na rok roÊnie liczba 
przest´pstw o pod∏o˝u seksualnym
pope∏nianych na nieletnich. 
Zwiàzane jest to z rozwojem Internetu.
Dzi´ki sieci mo˝na nie tylko anonimowo
nawiàzywaç kontakty z potencjalnymi
ofiarami, ale te˝ zdobywaç i przekazywaç
pornografi´ dzieci´cà.
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uzale˝nione – proponujà spotkanie, na które przycho-

dzà z prezentami. Ma∏y cz∏owiek jest tak zaabsorbo-

wany sytuacjà, ˝e nie zwraca uwagi na wyglàd „kum-

pla”. A ten dà˝y, by jak najszybciej znaleêç si´ z nim

w ustronnym miejscu. Zwykle te˝ od razu dochodzi

do zgwa∏cenia albo uwiedzenia fizycznego. Takie

zwiàzki cz´sto trwajà latami.

COÂ SI¢ ZMIENIA
Zachód ju˝ jakiÊ czas temu wypowiedzia∏ walk´ pedo-

filom dzia∏ajàcym w sieci. Specjalne zespo∏y (ten

w Madrycie liczy 200 policjantów) monitorujàce ich

rozmowy powsta∏y m.in. w Belgii, Wielkiej Brytanii,

Izraelu. W Stanach Zjednoczonych nastolatki uczà

agentów FBI s∏ownictwa, jakiego u˝ywajà na czacie.

W Polsce, mimo ˝e nie ma ku temu przeciwwskazaƒ

prawnych, takich rozwiàzaƒ si´ nie stosuje. Nie

stosuje si´ te˝ wobec pedofilów prowokacji, gdy˝ nie

wymieniono jej w art. 19 ustawy o Policji.

Sà jednak pewne oznaki zmian. 30 grudnia ub.r.

w KWP w Rzeszowie – w ramach programu pilota˝o-

wego – powo∏ano grup´ operacyjnà do monitorowania

w Internecie treÊci zwiàzanych z rozpowszechnia-

niem materia∏ów pornograficznych i pedofilskich

(a tak˝e o treÊciach faszystowskich etc.). Pi´ciu wy-

soko kwalifikowanych funkcjonariuszy dysponuje od-

powiedniej jakoÊci sprz´tem – komputerami i opro-

gramowaniem.

W Biurze Kryminalnym KGP powo∏ano Zespó∏ dw.

z Handlem Ludêmi, Pedofilià i Pornografià Dzieci´cà.

Jest on w trakcie organizacji, w jego sk∏ad wchodzà

kom. Monika Soko∏owska, st. asp. Pawe∏ Mas∏owski

i nadkom. Przemys∏aw Molenda.

– Aby walka by∏a skuteczna, musimy uzyskaç prze-

wag´ na kilku p∏aszczyznach – twierdzi Mas∏owski.

– Po pierwsze: wÊród potencjalnych ofiar przez tworze-

nie takiego pola minowego mi´dzy dzieçmi i sprawca-

mi. Po drugie: na p∏aszczyênie technicznej, w lepszej

wspó∏pracy z w∏aÊcicielami sieci internetowych. Obec-

nie idzie ona opornie, przede wszystkim dlatego, ˝e

nie ma uregulowaƒ prawnych nakazujàcych natychmia-

stowe udzielanie Policji informacji o osobach publiku-

jàcych nielegalne treÊci. Aby otrzymaç potrzebne dane

o posiadaczu IP, musimy najpierw wystàpiç do proku-

ratury o zgod´ na zwolnienie operatora z tajemnicy, co

trwa doÊç d∏ugo, a w tego rodzaju sprawach czas jest

bardzo wa˝ny. I wreszcie nale˝y zaczàç intensywniej

przenikaç do grona sprawców.

BAZA POTRZEBNA OD ZARAZ
Polska Policja nie ma w∏asnej bazy danych zawierajàcej

zdj´cia i filmy z pornografià dzieci´cà. Jak bardzo 

by∏aby pomocna w pracy, przekona∏a si´ niedawno

Monika Soko∏owska. W siedzibie g∏ównej Interpolu

w Lyonie, gdzie sà zebrane tego typu informacje z ca-

∏ego Êwiata, znalaz∏a zdj´cia polskiego pedofila, który

tak˝e produkowa∏ i rozpowszechnia∏ pornografi´.

– W ub.r. prowadzi∏am Êledztwo, w którym ten m´˝-

czyzna si´ przewija∏, niestety, wtedy nie by∏o wystar-

czajàcych dowodów, aby przedstawiç mu zarzuty

– mówi. – Dzi´ki materia∏om, które znalaz∏am, uda∏o

si´ postawiç kropk´ nad i.

– Nie sà to wcale du˝e koszty – dodaje Mas∏owski.

– Wystarczy kilka komputerów, dobre oprogramowa-

nie i konsekwentna realizacja.

TYSIÑCE NA EKSPERTYZY
Komputery zajmujà dwa pokoje, a nale˝à do osób 

podejrzanych o pedofili´ i szerzenie w sieci treÊci

pornograficznych. Zabezpieczone zosta∏y przez poli-

cjantów z Sekcji do zwalczania Przest´pstw Przeciw-

ko WolnoÊci Seksualnej i ObyczajnoÊci w Wydziale

Dochodzeniowo-Âledczym KSP. Trafià do bieg∏ych

sàdowych, którzy sprawdzà, co jest na ich dyskach

(koszt takiej ekspertyzy wynosi oko∏o 1000 euro). 

W razie kolejnych  wàtpliwoÊci  mo˝e  zostaç  powo-

∏any antropolog (za badanie trzeba zap∏aciç

Takie plakaty ostrzegajà
przed ryzykiem
internetowych kontaktów

▲
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20 000 z∏otych), a tak˝e seksuolog, psycholog

i t∏umacz.

M∏odszy inspektor Dariusz Rozenek, naczelnik Wy-

dzia∏u Dochodzeniowo-Âledczego, który 1 stycz-

nia 2005 roku powo∏a∏ sekcj´, chcàc zmniejszyç kosz-

ty, zamierza stworzyç w KSP pracowni´ wyposa˝onà

w sprz´t i zatrudniajàcà w∏asnych bieg∏ych. 

– W najbli˝szym czasie planujemy te˝ kupno opro-

gramowania i specjalistycznego sprz´tu umo˝liwiajà-

cego zabezpieczenie danych na miejscu zdarzenia

– mówi Rozenek – by nie dochodzi∏o do sytuacji, ˝e

przy wymontowywaniu dysku utraci si´ dane. 

Sekcja KSP ma cztery komputery. Po∏àczone sà

wprawdzie z Internetem, ale nie majà niezale˝nego

wyjÊcia, a wi´c policjanci, chcàc sprawdziç strony

z niedozwolonymi treÊciami, natychmiast si´ dekon-

spirujà.

– Ci ludzie czerpià tak wysokie zyski z pedofilii

i pornografii, ˝e op∏aca si´ im wydawaç du˝e pieniàdze

na najnowoczeÊniejszy sprz´t i rozwiàzania techni-

czne – dodaje Rozenek.

– W 95–98 procentach pedofilami sà m´˝czyêni –

ocenia asp. szt. Magdalena Kot, p.o. kierownika sekcji.

– Reprezentujà ró˝ne zawody i grupy spo∏eczne. Sà to

fotograficy, studenci, nauczyciele, ekonomiÊci, robot-

nicy. Majà dwadzieÊcia, trzydzieÊci, ale i szeÊçdziesiàt

lat. W wi´kszoÊci sà dobrymi, szanowanymi m´˝ami,

ojcami.

Od 2005 r. sekcja zrealizowa∏a 466 spraw, z tego 78

zosta∏o zleconych przez prokuratur´, natomiast 329

informacji przekaza∏ Dy˝urnet, który funkcjonuje

przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Ta zaÊ uczestniczy w realizowanym przez Uni´ Euro-

pejskà programie SIAP (Safer Internet Action Plan).

Polega on na przyjmowaniu anonimowych zg∏oszeƒ

od internautów, którzy podczas surfowania natrafiajà

na zabronione prawem treÊci, wytworzone z udzia∏em

dzieci lub skierowane przeciwko ich bezpieczeƒstwu.

– Nast´pnie sà one analizowane, a w razie podejrze-

nia, ˝e dany przypadek mo˝e nosiç znamiona prze-

st´pstwa, przekazywane do organów Êcigania lub 

innych zespo∏ów – mówi Marek Dudek, kierownik

Hotline Polska.

PRAWO NIE NADÑ˚A
Akcja Azahar zaowocowa∏a w Polsce zatrzymaniem po-

dejrzanych. Niestety, nast´pnego dnia jednego z nich

zwolniono za por´czeniem majàtkowym.

– To oburzajàce, przecie˝ nie wyjaÊniono, jak ta 

osoba wesz∏a w posiadanie niedozwolonych materia-

∏ów – mówi policjant, który bra∏ udzia∏ w tej operacji.

– Na Zachodzie pedofilia traktowana jest na równi

z terroryzmem. Polskie sàdy tak˝e nie sà zbyt pob∏a˝-

liwe w karaniu pedofilów. JeÊli jednak chodzi o samo

zagadnienie, krajowe prawo nie jest do koƒca jasne.

– Brakuje jednolitej interpretacji takich m.in. poj´ç,

jak rozpowszechnianie czy utrwalanie treÊci pedofil-

skich czy pornograficznych – mówi Magdalena Kot.

– Czytamy orzeczenia sàdów, pras´, wymieniamy 

mi´dzy sobà doÊwiadczenia. PowinniÊmy jednak mieç

jasnà wyk∏adni´ przepisów.

Policjanci nie ukrywajà, ˝e wymóg uzyskiwania zgo-

dy prokuratury na podj´cie dzia∏aƒ operacyjnych, by

zbierajàc materia∏, a nast´pnie gromadzàc go na ser-

werach, nie zostaç posàdzonym o posiadanie i rozpo-

wszechnianie niedozwolonych treÊci, przed∏u˝a dzia-

∏ania.

– Czy nie mo˝na zapisaç w nowej ustawie o Policji,

˝e do realizacji sprawy z paragrafu 202 k.k. nie potrze-

ba zgody prokuratury? – pytajà. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. archiwum i TBWA

Polscy policjanci nie mogà stosowaç
prowokacji wobec pedofilów. 
Nie wymieniono jej w art. 19 

ustawy o Policji. 

▲
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Uczmy si´ pomagaç
Rozmowa 
z JAKUBEM
ÂPIEWAKIEM,
prezesem Fundacji
kidprotect.pl.

Szkolenia mia∏yby odbywaç si´ przez Internet?
– Tak. Na specjalnej, stworzonej przez nas, stronie

internetowej. Poniewa˝ b´dzie ona przeznaczona wy-

∏àcznie dla policjantów, wi´c o tym, czy treÊci mamy

przekazywaç w formie artyku∏ów, czy typowych kur-

sów on-line, z podzia∏em na wyk∏ady, konsultacje, 

zaliczenia, oni sami muszà zadecydowaç. Nie chcemy

robiç kolejnego projektu, który ∏adnie wyglàda, a tak

naprawd´ niewiele jest z niego po˝ytku.

Jak chcecie t´ stron´ internetowà dystrybuowaç wÊród
policjantów? Czy b´dzie odpowiednio zabezpieczona
przed osobami do tego niepowo∏anymi?

– Na pewno nie b´dziemy wymagali, aby przesy∏ali

nam zeskanowane legitymacje s∏u˝bowe. Kidprotect

chce natomiast, aby ka˝da jednostka okreÊli∏a, ile ze-

stawów hase∏ potrzebuje. My je wygenerujemy i prze-

ka˝emy wyznaczonym osobom. A one b´dà je dystry-

buowa∏y wÊród policjantów na poziomie komend po-

wiatowych. Jest to sposób najprostszy, który nie pocià-

ga za sobà kosztów finansowych ani nie obcià˝a 

serwera.

– Dzi´kuj´ za rozmow´. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. archiwum fundacji 

Co sprawi∏o, ˝e za∏o˝y∏ Pan fundacj´ dzia∏ajàcà na rzecz
bezpieczeƒstwa dzieci w Internecie?

– Od lat korzystam z Internetu. W∏aÊnie tam po raz

pierwszy spotka∏em si´ ze zjawiskiem pornografii

dzieci´cej. Proponowano mi zakup kaset z niedozwo-

lonymi treÊciami. Poinformowa∏em o tym poli-

cj´. I ona uÊwiadomi∏a mi, jak wielki jest to problem,

jak trudno z nim walczyç. Bo pornografia dzieci´ca

jest w tej chwili najbardziej dochodowym interesem.

Wed∏ug Interpolu zyski z niej sà wi´ksze od tych

z handlu narkotykami. Na szcz´Êcie w Polsce nie ma

jeszcze zorganizowanych grup przest´pczych zajmujà-

cych si´ jej produkcjà. I nadal funkcjonuje stary etos:

dzieci si´ nie tyka, a pedofil w wi´zieniu ma najgorsze

˝ycie. Nie znaczy to jednak, ˝e na polski rynek ju˝

wkrótce nie wkroczy obcy, olbrzymi kapita∏. To tylko

kwestia czasu.

Kidprotect.pl dzia∏a z policjà, ale te˝ dla policji...
– Zajmujemy si´ wykrywaniem i zwalczaniem por-

nografii dzieci´cej i pedofilii w Internecie, a tak˝e

edukacjà w kwestiach zwiàzanych z bezpieczeƒstwem

on-line. Organizujemy, cz´sto przy wspó∏udziale funk-

cjonariuszy, m.in. z CSP w Legionowie, szkolenia,

g∏ównie dla doros∏ych – nauczycieli, pedagogów, 

dyrektorów szkó∏, rodziców – w mniejszej skali dla

dzieci. Prowadzimy te˝ zaj´cia dla policjantów.

Czy˝by stan ich wiedzy o pedofilii i pornografii dzieci´cej
w Internecie by∏ niewystarczajàcy?

– Policja ma wysokiej klasy specjalistów zajmujà-

cych si´ przest´pczoÊcià w sieci. Sà zapaleƒcami,

pasjonatami tego, co robià, a – nawiasem mówiàc – in-

ternauci powinni mieç tego ÊwiadomoÊç. Ich wi´c

szkoliç nie trzeba. Ale ju˝ funkcjonariusze pionu kry-

minalnego, pracujàcy w ni˝szych jednostkach organi-

zacyjnych – komendach powiatowych, miejskich, ko-

misariatach – nie sà zbyt biegli w Internecie. Cz´sto

nie wiedzà, jak zadbaç o zabezpieczenie dowodów lub

o co pytaç, przyjmujàc zawiadomienie o przest´p-

stwie. Bywa, ˝e lekcewa˝à tego rodzaju zg∏oszenia, czy

zniech´cajà ludzi do ich sk∏adania. W∏aÊnie tym poli-

cjantom chcemy przekazaç wiedz´ o pedofilii i jej

konsekwencjach, by mieli ÊwiadomoÊç, ˝e ka˝dy po-

pe∏niony przez nich b∏àd mo˝e doprowadziç do trage-

dii. Uczyç, jak rozmawiaç z ofiarami, aby ich ponownie

nie krzywdziç. Chcemy te˝ mówiç o innych przest´p-

stwach pope∏nianych w Internecie, takich jak szerze-

nie treÊci rasistowskich, dzia∏alnoÊç sekt czy ruchów

neonazistowskich. I o tych najbardziej pospolitych

– wy∏udzeniach, oszustwach, groêbach karalnych, n´-

kaniu – wobec których ludzie sà bezsilni. Nie mamy

zamiaru robiç z policjantów ekspertów komputero-

wych. Chodzi nam jedynie o to, ˝eby byli partnerami

w rozmowach z obywatelami, aby potrafili reagowaç

na przest´pstwa w sieci.
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Z ostanie zainstalowany w 23 jednostkach – we

wszystkich komendach wojewódzkich, szko∏ach

policyjnych, KSP i KGP. Pomo˝e w pracy kilku

tysiàcom u˝ytkowników. 

Co 10. spoÊród zatrudnionych w Policji 120 tys. osób

pracuje w s∏u˝bie wspomagajàcej. Pos∏ugujà si´ prze-

starza∏ym sprz´tem i jeszcze bardziej zacofanymi tech-

nologiami. Informatycy, którzy je tworzyli (opierajàc

si´ na starych terminalach znakowych), dawno ju˝

w Policji nie pracujà. Programów tych nie mo˝na popra-

wiaç, gdy˝ nie sà ze sobà zintegrowane. Te same dane

wprowadza si´ w kadrach, finansach, mieszkaniówce,

mundurówce itp. Poszczególne jednostki nie majà do-

st´pu do informacji znajdujàcych si´ poza nimi. Ani

KGP nie ma wglàdu w to, co znajduje si´ w komen-

dzie X, ani komenda X nie mo˝e niczego sprawdziç

w KGP lub gdzie indziej. ˚eby otrzymaç potrzebne 

dane, trzeba wys∏aç pismo i czekaç, a˝ pracownicy 

poszczególnych wydzia∏ów r´cznie przerzucà papiery. 

B¢DÑ ZMIANY
Dlatego powsta∏ w Policji projekt SWOP. Kilka lat 

temu przymierzano si´ do wprowadzenia Zintegrowa-

nego Systemu Obs∏ugi Logistyki (ZSOL), ale wów-

czas nie by∏o pieni´dzy na jego realizacj´. 

SWOP, umiejscowiony w KGP, ujednolici prac´ ka˝-

dej jednostki w kraju. Pozwoli na standaryzacj´, two-

rzenie norm jakoÊci i wprowadzanie najlepszych roz-

wiàzaƒ dla wszystkich. Automatyzacja wszelkich czyn-

noÊci i minimalizacja r´cznego ksi´gowania dokumen-

tów, rachunków, faktur wyeliminuje z kolei wszelkie

b∏´dy (te zamierzone, jak np. antydatowanie, i nieza-

mierzone).

Zmiany w dokumentach, uposa˝eniach, awansach

zobaczà natychmiast wszyscy u˝ytkownicy. Nie trzeba

b´dzie, po przeniesieniu policjanta czy pracownika 

cywilnego z jednej jednostki do drugiej, rozpoczynaç

od poczàtku ca∏ej procedury z wype∏nianiem formula-

rzy. To wszystko b´dzie przecie˝ w systemie (∏àcznie

z numerami buta i koszuli).

W polskiej Policji za kilka lat ma powstaç
najwi´kszy w Europie Ârodkowo-Wschodniej
System Wspomagania Obs∏ugi Policji (SWOP).

SWOP
czyli 

walka z papierami
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– Jest to przedsi´wzi´cie wieloletnie – twierdzi

m∏. asp. dr in˝. Andrzej Machnacz, dyrektor Biura

¸àcznoÊci i Informatyki (B¸iI). – Zak∏adamy 

bowiem wdro˝enie pakietu oprogramowania, w któ-

rym zawarte zostanà narz´dzia s∏u˝àce do prowadze-

nia operacji gospodarczych, analitycznych, integra-

cyjnych, realizujàcych elektroniczny obieg doku-

mentów, zapewniajàcych wsparcie w zakresie komu-

nikacji oraz obs∏ug´ ró˝nego rodzaju terminali do-

st´powych. 

NIE B¢DZIE MONOPOLU
Policja, pami´tajàc poprzednio pope∏nione w tej

kwestii b∏´dy, w ka˝dej chwili b´dzie mog∏a zmieniç

dostawc´ sprz´tu i zamówionych us∏ug, poniewa˝, 

organizujàc przetarg, kieruje si´ tzw. bezpieczeƒ-

stwem, technologicznym, inwestycyjnym i rynkowym.

W dwóch pierwszych kwestiach chodzi o uniezale˝-

nienie si´ od rodzaju wykorzystywanego sprz´tu. JeÊli

w przysz∏oÊci poka˝e si´ nowa, taƒsza, lepsza techno-

logia, natychmiast b´dzie mo˝na z niej skorzystaç.

Dotyczy to tak˝e systemu operacyjnego, baz danych

itp. Zabezpieczenie rynkowe polega na tym, by wpro-

wadziç system powszechny, znany w innych instytu-

cjach i krajach, i tym samym nie wiàzaç si´ z jednà 

firmà na wiele lat.

– SWOP ma byç wdra˝any nie przez B¸iI KGP, lecz

w g∏ównej mierze przy udziale jego odbiorców – mówi

kom. Zbigniew WiÊniewski, naczelnik Wydzia∏u

Utrzymania Systemów Informatycznych. – Oni

przede wszystkim definiujà swoje potrzeby i od nich

zale˝y ostateczny kszta∏t systemu. 

Pracownicy B¸iI przeprowadzili wiele rozmów

z przysz∏ymi u˝ytkownikami i poznali ich oczekiwa-

nia. SWOP musi byç nowoczesny, wydajny, skalowalny

i funkcjonalny bez wzgl´du na ewentualne zwi´ksze-

nie w przysz∏oÊci liczby osób z niego korzystajàcych

(przez mo˝liwoÊç rozbudowy). Ma go cechowaç pro-

stota w obs∏udze i ca∏kowite bezpieczeƒstwo (nie 

mo˝e si´ przecie˝ zdarzyç, ˝e nagle padnie i policjan-

ci nie dostanà pensji), a zapisywanie informacji nie 

b´dzie przekraczaç 2 sekund. Musi spe∏niaç wymogi

klasy ERP (stosowanej w wielkich korporacjach i fir-

mach komercyjnych zatrudniajàcych jeszcze wi´kszà

liczb´ pracowników ni˝ Policja). 

ZA KILKA LAT...
Wdro˝enie SWOP podzielono na kilka etapów. Pierw-

szy to dostawa modu∏ów dla kadr, p∏ac i ca∏oÊci finan-

sów, czyli dla kilku tysi´cy pracowników s∏u˝by wspo-

magajàcej. Majà zostaç kupione stanowiska dost´powe

z graficznym systemem operacyjnym. Cz´Êç obecnie

wykorzystywanych w Policji zostanie odpowiednio za-

adaptowana. Pilota˝owe rozpocz´cie pracy odb´dzie

si´ w CSP w Legionowie, KSP i KGP – w trzech ró˝-

nej klasy jednostkach charakterystycznych dla ca∏ej

formacji. B´dà szkoleni programiÊci, administratorzy

i tzw. trenerzy, którzy póêniej zajmà si´ szkoleniem

kolejnych u˝ytkowników. 

W 2007 r. ma rozpoczàç si´ instalacja SWOP w po-

zosta∏ych jednostkach w kraju, a w czerwcu 2008 r.

nastàpi odbiór koƒcowy i ocena funkcjonalnoÊci. 

W miar´ mo˝liwoÊci finansowych system b´dzie

rozbudowywany i trafi do wszystkich komórek organi-

zacyjnych zajmujàcych si´ logistykà w Policji – inwe-

stycje, remonty, us∏ugi, gospodarka magazynowa,

transport, zarzàdzanie nieruchomoÊciami, planowanie

strategiczne, zakupy, a nawet przetargi elektroniczne

– jeÊli formacja w przysz∏oÊci pokusi si´ i o takà form´

realizacji swoich zakupów. B´dzie stale monitorowany

i udoskonalany. 

JAK DOBRZE PÓJDZIE
Zostanie wprowadzony wewn´trzny CRM (z ang.

– system do zarzàdzania kontaktami z pracowni-

kiem), w którym informacje o zmianach, np. ra-

chunku bankowego czy urz´du skarbowego, b´dzie

wprowadza∏ sam zainteresowany dzi´ki podpisowi

elektronicznemu. Ca∏kowicie zintegruje si´ obieg

dokumentów, wprowadzi si´ dost´p do stanów ma-

gazynowych wraz z technologià RFID (metki jak

w supermarkecie, dzi´ki którym mo˝na odczytywaç

ich kod). Pozwoli to policjantowi w ka˝dej chwili

sprawdziç, czy w danym magazynie jest to, czego

szuka (tak˝e pod wzgl´dem rozmiaru), a nast´pnie

prawie bezobs∏ugowo danà rzecz pobraç. System zo-

stanie otwarty na zewnàtrz. B´dzie wspó∏pracowa∏

z ZUS, z urz´dami skarbowymi, bankami, ubezpie-

czycielami...

Przysz∏oÊç w policyjnej logistyce wyglàda Êwietla-

nie. Czas poka˝e, czy si´ urzeczywistni. ■

TADEUSZ NOSZCZY¡SKI
zdj. Wojciech Basiƒski

SWOP MA ZAPEWNIå: 
• szybki dost´p do informacji mi´dzywydzia∏owej, 

• wyeliminowanie kartotek r´cznych – raz wprowadzone dane b´dà dost´p-

ne we wszystkich wydzia∏ach i komórkach organizacyjnych w ca∏ym kraju,

co przyniesie ogromne oszcz´dnoÊci czasu pracy, 

• wspólnà, centralnà baz´ danych w zale˝noÊci od posiadanych uprawnieƒ

umo˝liwi korzystanie ze zgromadzonych w niej informacji, bez prowadze-

nia – jak dotychczas – pisemnej korespondencji z jednostkami, 

• mo˝liwoÊç natychmiastowego opracowania danych z wielu lat – co znacznie

poprawi jakoÊç dotychczasowej sprawozdawczoÊci, tak˝e na zlecenie orga-

nów zewn´trznych, takich jak np. NIK, MSWiA itp., 

• u∏atwienie kontroli (dziÊ czynnoÊci sprawdzajàce mo˝na wykonywaç tylko

podczas wizytacji danej jednostki,

• wyeliminowanie dublowania si´ kompetencji, np. wydzia∏ów kadr i finan-

sów w sprawach zatrudnienia i wynagrodzeƒ. 

NIC O NAS BEZ NAS
– Wprowadzenie tego systemu nie powinno si´ wiàzaç ze zwalnianiem 

ludzi z zajmowanych dotàd stanowisk – zapewnia Jacek Bartmiƒski, zast´pca

komendanta g∏ównego Policji (obawy takie mia∏o 47 proc. badanych przez

B¸iI – T.N.), – ani z przesuwaniem ich na ni˝sze etaty. System jedynie 

u∏atwi wykonywanà dotàd prac´, a zaoszcz´dzony dzi´ki temu czas pracow-

nicy logistyki b´dà mogli znacznie efektywniej wykorzystaç. Wszelkie 

zmiany organizacyjne b´dà uzgadniane w KGP i we wszystkich komendach

wojewódzkich.
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Rubryk´ sponsoruje 

Pomagamy rodzinom 

zaginionych

Krystyna Matysek z ˚ywocic
(woj. opolskie). Zagin´∏a 
24 grudnia 2005 r. Ma 53 lata.
Wzrost 153 cm, oczy zielone.

Edyta Wieczorek z Zàbek 
ko∏o Warszawy. Zagin´∏a 
10 listopada 2005 r. Ma 31 lat.
Wzrost 170, oczy niebieskie.
Znaki szczególne: nosi sta∏y
aparat ortodontyczny.

S∏awomir Firuta z Olsztyna.
Zaginà∏ 30 wrzeÊnia 2002 r. 
Ma 28 lat. Wzrost 170 cm, 
oczy piwne. Znaki szczególne:
tatua˝e na ramionach.

Danuta Wykurz z Kielc.
Zagin´∏a 26 wrzeÊnia 2005 r. 

Ma 57 lat. Wzrost 160 cm, oczy
niebieskie. Znaki szczególne:

blizna po operacji tarczycy.

Roman Salamon z Opola. 
Zaginà∏ 16 grudnia 2005 r. 

Ma 50 lat. Wzrost 190 cm, 
oczy niebieskie. Znaki szczególne:

blizna na nosie.

Agnieszka Sawicka
ze Âwidwina 

(woj. zachodniopomorskie).
Zagin´∏a 2 sierpnia 2005 r. 

Ma 28 lat. Wzrost 170 cm, oczy
piwne. Znaki szczególne: blizny

na czole i brwi, Êlady po
oparzeniu na lewej r´ce.



T eoretycznie ka˝dy powinien byç zg∏oszony Poli-

cji i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (PSP), a jego

trasa dok∏adnie wytyczona i monitorowana. Bo

w razie wypadku mo˝e dojÊç do tragedii, gdy z rozsz-

czelnionej cysterny wydostanà si´ trujàce chemikalia.

JADÑ WOZY WYBUCHOWE
– Wyciek 10 ton amoniaku z cysterny powoduje ska˝e-

nie w promieniu 300 metrów. JeÊli b´dzie to chlor, 

si´gnie ono dwóch kilometrów – mówi bryg. Witold

Maziarz, rzecznik prasowy komendanta g∏ównego

PSP. – To nie sà ˝arty.

Takiej katastrofy, na szcz´Êcie, jeszcze w Polsce nie

odnotowano, ale zagro˝enie jest realne. W marcu 2003

roku na moÊcie Grota-Roweckiego w Warszawie zde-

rzy∏y si´ cztery tiry przewo˝àce paliwo. Na jezdni´ wy-

la∏o si´ 400 litrów ropy, cz´Êç sp∏yn´∏a do Wis∏y.

W sierpniu 2004 r. na drodze krajowej nr 4, w pobli˝u

Wieliczki, kierujàcy autocysternà z materia∏em radio-

aktywnym, wjecha∏ do rowu. I tym razem si´ uda∏o,

choç kierowca by∏ nietrzeêwy. W paêdzierniku tego 

Codziennie po polskich drogach krà˝à ÊmiercionoÊne ci´˝arówki
wype∏nione po brzegi mniej lub bardziej niebezpiecznymi
materia∏ami: gazami, paliwami, innymi substancjami
chemicznymi. Nikt nie wie dok∏adnie, ile tych transportów jest. 

samego roku na autostradzie A4 Kraków–Katowice 

jadàcy ci´˝arowym manem zasnà∏ za kierownicà. Samo-

chód z 20 tys. litrów oleju opa∏owego stoczy∏ si´ z jezd-

ni i wywróci∏. Tylko niewielkiej pr´dkoÊci nale˝y za-

wdzi´czaç, ˝e nie dosz∏o do katastrofy ekologicznej.

AMUNICJA NA WYLOTÓWCE
W pierwszych dniach stycznia br. warszawskà Prag´-

-Po∏udnie sparali˝owa∏a kolizja wojskowej ci´˝arówki

wiozàcej 30-tonowy kontener z amunicjà bojowà. 

– Nie by∏a uzbrojona, wi´c zagro˝enia nie by∏o

– uspokaja∏ po fakcie p∏k Edward Jaroszuk, rzecznik

˚andarmerii Wojskowej.

– Na poczàtku nikt o tym nie wiedzia∏ – mówi jeden

z kierowników sekcji w Wydziale Ruchu Drogowego

KSP. – Bo niby skàd? Wojsko nie ma obowiàzku infor-

mowania o planowanym transporcie materia∏ów niebez-

piecznych. Nie musi te˝ nikogo powiadamiaç, jakiego

rodzaju ∏adunki przewozi. Tajemnica wojskowa i tyle.

Informacja o zdarzeniu wp∏yn´∏a do Miejskiego Sta-

nowiska Kierowania PSP o 14.17, we wtorek, 10 stycz-

nia br. Zgodnie z obowiàzujàcymi procedurami o wy-

padku powiadomiono natychmiast Krajowe Centrum

Koordynacji Ratownictwa i Ochrony LudnoÊci, Cen-

trum Zarzàdzania Kryzysowego Urz´du Wojewódzkie-

go oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy. 

– Pierwsza jednostka ratowniczo-gaÊnicza PSP by∏a

na miejscu ju˝ po czterech minutach – mówi bryg. Wi-

told Maziarz. – Wkrótce nadjecha∏y kolejne oraz poli-

cja drogowa.

Bomby na ko∏ach

PRAWO  Porady
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Wstrzymano ruch ko∏owy i pieszy w promieniu 

kilometra od wypadku. W korkach stan´∏o pó∏ War-

szawy i jej wschodnie obrze˝a. Zarzàdzono ewakuacj´

mieszkaƒców pobliskich domów oraz pracowników

z mieszczàcych si´ nieopodal firm. Istnia∏a groêba

wybuchu, którego skutki by∏yby trudne do przewi-

dzenia.

Dopiero po ponad dwóch godzinach z Dowództwa

Pomorskiego Okr´gu Wojskowego nadesz∏a pisemna

informacja, ˝e amunicja jest nieuzbrojona i mo˝na jà

spokojnie prze∏adowaç na inny samochód. Czy

w XXI wieku, w dobie powszechnej teleinformatyki,

nie mo˝na by∏o zdobyç tej wiedzy wczeÊniej? Nie do-

sz∏oby wówczas do gigantycznego korka na jednej

z najwa˝niejszych tras wylotowych z Warszawy, a akcja

trwa∏aby znacznie krócej. I pewnie oby∏oby si´ bez

ca∏kowitego zamykania ruchu.

PRZEPISY SÑ JASNE
Materia∏y niebezpieczne masowo przewozi w Polsce

tylko PKP. Do dostarczenia mniejszych iloÊci, bezpo-

Êrednio „do drzwi” adresata, u˝ywany jest ci´˝ki tabor

samochodowy. Szacuje si´, ˝e ∏adunki niebezpieczne

stanowià oko∏o 15 proc. wszystkich przewozów drogo-

wych. Jak prognozujà eksperci, zapotrzebowanie

na ten rodzaj transportu b´dzie ros∏o w miar´ rozwoju

gospodarki. Co zatem robiç, aby nie towarzyszy∏ temu

wzrost zagro˝enia na drogach?

– Przede wszystkim trzeba dok∏adnie przestrzegaç

obowiàzujàcych w tej materii przepisów – mówi pod-

insp. Adam Piotrowski, kierownik sekcji kontroli 

ruchu drogowego w WRD KSP. – Zosta∏y one bardzo

ÊciÊle okreÊlone w umowie europejskiej dotyczàcej

mi´dzynarodowego przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych (ADR). Dokument ten to elemen-

tarz dla wszystkich zajmujàcych si´ tà profesjà. I to

na ca∏ym Êwiecie.

Polska jest sygnatariuszem umowy ADR od 1975 r.

Na podstawie zawartych w niej przepisów okreÊlono

warunki wo˝enia towarów niebezpiecznych. Wymie-

nia je obowiàzujàca od 1 stycznia 2003 r. ustawa

o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

(Dz.U. nr 199, poz. 1671 z póên. zm.). Tam m.in. po-

dano zasady transportu tych materia∏ów, wymagania

w stosunku do kierowców, spedytorów i innych osób

dzia∏ajàcych w tej bran˝y, a tak˝e zadania i kompeten-

cje organów powo∏anych do sprawowania nadzoru

i kontroli nad w∏aÊciwym (czyt. bezpiecznym) prze-

biegiem przewozów drogowych.

KTO MO˚E KONTROLOWAå?
– Zgodnie z art. 29 tej ustawy – wyjaÊnia Piotrowski

– do kontroli drogowej tych przewozów uprawnieni sà

tylko pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego,

policjanci ruchu drogowego, funkcjonariusze Stra˝y

Granicznej i S∏u˝by Celnej w strefie nadgranicznej

oraz ˝o∏nierze ˚andarmerii Wojskowej w stosunku

do pojazdów si∏ zbrojnych. 

– Nie sà to jednak zwyk∏e kontrole polegajàce

na rutynowym przejrzeniu prawa jazdy kierowcy 

i stanu ogumienia pojazdu – dodaje asp. szt. Tomasz

Przasnek ze sto∏ecznej drogówki. – Ustawa o przewo-

zie drogowym towarów niebezpiecznych obliguje nas

do wykonania, punkt po punkcie, wszystkich poleceƒ

z formularza tzw. listy kontrolnej. Brak stwierdzonych

uchybieƒ jest jakby atestem potwierdzajàcym prawi-

d∏owe zabezpieczenie ∏adunku i stanowi glejt na

dalszà drog´.

Lista kontrolna zawiera ponad 50 szczegó∏owych

pytaƒ. Na niektóre trzeba odpowiedzieç opisowo. Do-

tyczà one m.in. klasyfikacji towaru niebezpiecznego;

zastosowanego opakowania, cysterny lub pojazdu;

sposobu rozmieszczenia i zabezpieczenia towarów

na pojeêdzie; stanu technicznego opakowaƒ i cystern

u˝ytych do przewozu, a tak˝e samego pojazdu; kwali-

fikacji kierowcy oraz dokumentów wymaganych

przy tym przewozie.

Nie trzeba byç specjalistà, aby stwierdziç, ˝e tak

dok∏adnej kontroli nie przeprowadzi si´ w pi´ç minut.

W dodatku na poboczu drogi. Potrzebny jest odpo-

wiedni parking, no i zespó∏ kontrolny. Minimum

dwóch policjantów wspomaganych przez inspektorów

ITD albo przedstawicieli innych uprawnionych insty-

tucji: Paƒstwowej Inspekcji Pracy, Transportowego

Dozoru Technicznego, Inspekcji Ochrony Ârodowiska

czy zarzàdców dróg.

– Dlatego preferujemy wspólne patrole – podkreÊla

podinsp. Piotrowski. – Razem jest ∏atwiej, szybciej

i dok∏adniej.

POLICJANCI JU˚ LEGALNIE
– No i zgodnie z prawem – dodaje inspektor Ernest

Raczkowski z G∏ównego Inspektoratu Transportu

Drogowego. – Bo w razie stwierdzenia powa˝nych

uchybieƒ w zabezpieczeniu przewo˝onego ∏adunku

czy w stanie technicznym pojazdu policjant ruchu

drogowego nie móg∏ do niedawna ukaraç kierowcy

mandatem. Nie móg∏ te˝ wszczàç post´powania admi-

nistracyjnego w stosunku do spedytora, bo uprawnie-

nia, które mia∏ wczeÊniej, straci∏y moc 28 wrze-

Ênia 2004 r. 

A˝ do 2 lutego br. nie by∏o przepisów wykonaw-

czych, których wymaga art. 89 ust. 2 zmienionej usta-

wy o transporcie drogowym z lipca 2003 r. Sytuacja 

by∏a paradoksalna. To niedopatrzenie legislacyjne

przez kilkanaÊcie miesi´cy uniemo˝liwia∏o funkcjona-

riuszom drogówki zgodne z prawem podejmowanie

czynnoÊci kontrolnych. Jak wi´c sobie radzono?

– Po prostu wzywaliÊmy „na pomoc” inspektorów

TD, którzy wyr´czali nas w egzekucji prawa, wydajàc

stosownà decyzj´ administracyjnà – mówi asp. szt.

Tomasz Przasnek. – Ale cz´sto by∏o to bardzo k∏opo-

tliwe, zw∏aszcza gdy zespó∏ inspektorów pracowa∏

na drugim koƒcu Warszawy.

Takie sytuacje s∏u˝ba ruchu drogowego ma ju˝

za sobà. Z chwilà wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia mini-

stra transportu i budownictwa w sprawie warunków

i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu

drogowego policjanci „wrócili do ∏ask”. Majà ju˝ mini-

sterialny placet do przeciwdzia∏ania naruszeniom

w ci´˝kim transporcie drogowym. ■

JERZY PACIORKOWSKI
zdj. Janusz Mazurek

Co szósta 
skontrolowana
na polskich
drogach
ci´˝arówka
przewozi
materia∏y
niebezpieczne.
Jak prognozujà
eksperci,
zapotrzebowanie
na ten rodzaj
transportu
b´dzie ros∏o.

39



PRAWO Komentarz do kodeksu karnego POLICJA 997       czerwiec 2006 r.40

W uj´ciu art. 286 par. 1 k.k. oszustwem jest mo-

tywowane celem osiàgni´cia korzyÊci majàt-

kowej doprowadzenie innej osoby do nieko-

rzystnego rozporzàdzenia mieniem przez wprowadze-

nie jej w b∏àd albo wyzyskanie b∏´du lub niezdolnoÊci

do nale˝ytego pojmowania przedsi´branej czynnoÊci.

WYZYSKANIE B¸¢DU 
Kolejnà formà zachowania sprawcy przest´pstwa oszu-

stwa jest wyzyskanie b∏´du osoby rozporzàdzajàcej

mieniem. Zachodzi w sytuacji, w której przed podj´-

ciem zachowania przez sprawc´, osoba ta mia∏a ju˝ fa∏-

szywe wyobra˝enie o rzeczywistoÊci, przy czym, co

jest niezmiernie istotne, b∏àd polegajàcy na nieÊwia-

domoÊci lub urojeniu powsta∏ bez udzia∏u sprawcy.

Wyzyskanie b∏´du polega zatem na wykorzystaniu

przez sprawc´ ju˝ istniejàcych, niezgodnych z rzeczy-

wistoÊcià, opinii lub wyobra˝eƒ osoby rozporzàdzajà-

cej mieniem.

Tym samym wyzyskanie b∏´du opiera si´ na zanie-

chaniu dzia∏aƒ, które zmierzajà do wyprowadzenia

osoby rozporzàdzajàcej mieniem z b∏´dnego przekona-

nia dotyczàcego rzeczywistego stanu. Sprawca zanie-

cha takiego dzia∏ania – oczekiwanego zgodnie z obo-

wiàzujàcymi w obrocie standardami – w wyniku które-

go rozporzàdzajàcy mieniem móg∏by ukszta∏towaç so-

bie prawid∏owe wyobra˝enie o rzeczywistoÊci.

W tej postaci oszustwa milczàco zak∏ada si´, ˝e

sprawca, który nie podejmuje okreÊlonych czynnoÊci,

mia∏ w danych okolicznoÊciach zarówno obowiàzek,

jak i mo˝liwoÊç wyprowadzenia z b∏´du osoby rozpo-

rzàdzajàcej mieniem oraz ˝e niepodj´cie czynnoÊci

zmierzajàcych do wyprowadzenia z b∏´du, a wi´c wy-

zyskanie tego stanu ÊwiadomoÊci osoby rozporzàdzajà-

cej mieniem, stanowi zachowanie spenalizowane jako

oszustwo.

Nale˝y mieç na uwadze, ˝e nieÊwiadomoÊç po-

krzywdzonego o istnieniu pewnych faktów nie pozba-

wia czynu sprawcy cech karalnego oszustwa, pod wa-

runkiem ˝e sprawca, wykorzystujàc t´ nieÊwiadomoÊç,

doprowadzi∏ pokrzywdzonego do niekorzystnego 

rozporzàdzenia mieniem.

WYZYSKANIE NIEZDOLNOÂCI 
DO POJMOWANIA PRZEDSI¢BRANEGO
DZIA¸ANIA 
Wyzyskanie to polega na doprowadzeniu w jakikol-

wiek sposób do niekorzystnego rozporzàdzenia mie-

niem przez osob´, która nie posiada zdolnoÊci do pra-

wid∏owej oceny podejmowanych przez siebie dzia∏aƒ. 

NiezdolnoÊç osoby do nale˝ytego pojmowania

przedsi´branego dzia∏ania mo˝e wynikaç z braku od-

powiedniego rozwoju psychicznego, m∏odego wieku

(ma∏e dziecko), z braku rozeznania u osoby w wieku

starczym, upoÊledzenia umys∏owego i to takiego, któ-

re wy∏àcza zdolnoÊç rozpoznania znaczenia czynu lub

pokierowania swym post´powaniem, jak i prowadzà-

cym jedynie do ograniczenia tej zdolnoÊci. Mo˝e sta-

nowiç nast´pstwo nadu˝ywania alkoholu, Êrodków

odurzajàcych, narkotyków itp. NiezdolnoÊç do nale˝y-

tego pojmowania przedsi´branego dzia∏ania nie musi

mieç charakteru trwa∏ego, mo˝e byç jedynie przejÊcio-

wym stanem u pokrzywdzonego. Istotne jest tylko,

aby sprawca wykorzysta∏ ten moment i doprowadzi∏

w∏aÊnie w czasie trwania stanu owej niezdolnoÊci

do niekorzystnego rozporzàdzenia mieniem.

Kodeks karny nie ogranicza przes∏anek niezdolnoÊci

do pojmowania znaczenia przedsi´branej czynnoÊci,

mo˝e ona wi´c wynikaç tak˝e z ciemnoty, zabobonu

lub naiwnoÊci osoby pokrzywdzonej (tego rodzaju

przypadki oszustw majà cz´sto miejsce przy nabywa-

niu dzie∏ sztuki, numizmatów i innych cennych

przedmiotów od osób, które w ogóle nie uÊwiadamiajà

sobie ich wartoÊci; zob. A. Marek, Prawo karne, 6 wy-

danie, Warszawa 2005, s. 548).

W trakcie post´powania przygotowawczego dla

uznania, ˝e sprawca wykorzysta∏ niezdolnoÊç osoby

rozporzàdzajàcej mieniem do nale˝ytego pojmowania

przedsi´branego dzia∏ania, wystarcza, jeÊli zostanie

ustalone, ˝e w czasie rozporzàdzenia mieniem osoba

dokonujàca tej czynnoÊci nie zdawa∏a sobie sprawy

z tego, jakà czynnoÊç prawnà zawiera i jakie skutki

prawne lub ekonomiczne wynikajà lub mogà wynikaç

z tej czynnoÊci. Od sprawcy nie wymaga si´ ˝adnych

szczególnych zabiegów w postaci namów, obietnic, za-

pewnieƒ czy te˝ fa∏szywych oÊwiadczeƒ.

W wypadku wyzyskania niezdolnoÊci osoby do nale-

˝ytego pojmowania przedsi´branego dzia∏ania znamio-

na przest´pstwa oszustwa zostajà zrealizowane

w chwili rozporzàdzenia przez t´ osob´ mieniem.

Dzia∏anie sprawcy natomiast, które polega na oddzia-

∏ywaniu na psychik´ osoby niezdolnej do nale˝ytego

pojmowania swego dzia∏ania w celu doprowadzenia jej

do niekorzystnego rozporzàdzenia mieniem, nieza-

koƒczone dokonaniem takiego rozporzàdzenia, uzna-

ne byç musi za usi∏owanie przest´pstwa oszustwa.

ZACHOWANIA OSZUKA¡CZE
Przest´pstwo z art. 286 par. 1 k.k. jest przest´pstwem

powszechnym, mo˝e byç zatem pope∏nione przez ka˝-

dy podmiot zdolny do ponoszenia odpowiedzialnoÊci

karnej.

Jak ju˝ wspomnia∏em, przest´pstwo oszustwa jest

czynem umyÊlnym, zaliczanym do przest´pstw kie-

runkowych, z uwagi na cel dzia∏ania sprawcy („w celu

osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej”). Sprawca, podejmu-

Oszustwo
art. 286 par. 1 k.k.

Oszustwo jest
czynem
umyÊlnym,
zaliczanym do
przest´pstw
kierunkowych,
z uwagi na cel
dzia∏ania
sprawcy.
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Challenge znaczy wyzwanie 
JesteÊ rzutki, komunikatywny i chcesz przygotowaç si´ do pracy 

w komórkach wspó∏dzia∏ajàcych z zagranicà? Zg∏oÊ swój akces do
programu „Challenge”. 

Oferta adresowana jest do wszystkich ch´tnych, trzeba jednak spe∏niç
kryteria formalne: policjanci – minimum 3-letni sta˝ s∏u˝by i wczeÊniej-
sze doÊwiadczenie w kontaktach mi´dzynarodowych; pracownicy –
zatrudnienie w Policji minimum 3 lata i na czas nieokreÊlony. Wszyscy
muszà znaç j´zyk angielski na poziomie co najmniej Êrednim. 

Wymagania dodatkowe to: wy˝sze wykszta∏cenie cywilne, motywacja
do samokszta∏cenia oraz umiej´tnoÊç pracy w zespole. 

Ci, którzy przejdà przez selekcyjne sito, b´dà mogli od przysz∏ego 
roku uczestniczyç w miesi´cznych sta˝ach w komendzie g∏ównej. 

Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ up∏ywa 14 lipca 2006 r. 
Wi´cej informacji o projekcie „Challenge” znajduje si´ na stronie inter-

netowej KGP w dziale „Dla policjantów”. Wszelkimi informacjami s∏u˝y
nadkom. Marcin Wydra pod numerem telefonu KGP (72) 120-74. 

P.Ost.

jàc zachowania oszukaƒcze, musi mieç wyobra˝enie

o po˝àdanej dla siebie sytuacji, która b´dzie rezulta-

tem jego zachowania.

Sprawca musi dzia∏aç wy∏àcznie w zamiarze bezpo-

Êrednim, który powinien obejmowaç zarówno cel dzia-

∏ania sprawcy, jak i sposób dzia∏ania zmierzajàcego

do zrealizowania tego celu.

Je˝eli sprawca nie wywiàzuje si´ z umowy kredyto-

wej, to jej niedope∏nienie stanowi przest´pstwo skie-

rowane przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy sprawca

wy∏udza Êwiadomie, to znaczy z zamiarem niesp∏ace-

nia przyj´tego obowiàzku sp∏aty zaciàgni´tego kredy-

tu. Niezwrócenie kredytu w terminie nie mo˝e nato-

miast jeszcze stanowiç dostatecznej podstawy

do uznania za wy∏udzenie, je˝eli nie zostanie ustalo-

ne, ˝e ju˝ w momencie zawierania umowy o kredyt

sprawca nie mia∏ zamiaru zwrotu zaciàgni´tego kredy-

tu (wyrok Sàdu Apelacyjnego w Poznaniu z 15 mar-

ca 1995 r., II Akr 482/95, Prokuratura i Prawo, 1996,

nr 11, poz. 20).

Podczas post´powania przygotowawczego, ustalajàc

zamiar sprawcy oszustwa, który nie przyznaje si´

do pope∏nienia zarzucanego mu czynu, w szczególno-

Êci przy zawieraniu umów o po˝yczk´ pieni´dzy, pro-

wadzàcy post´powanie musi braç pod uwag´ wszyst-

kie okolicznoÊci, na podstawie których mo˝na by∏oby

wyprowadziç wnioski dotyczàce realnoÊci wype∏nienia

obietnic z∏o˝onych przez sprawc´ osobie rozporzàdza-

jàcej mieniem, a w szczególnoÊci jego mo˝liwoÊci fi-

nansowe, skal´ przyj´tych zobowiàzaƒ, zachowanie

sprawcy po otrzymaniu pieni´dzy, jego stosunek

do rozporzàdzajàcego mieniem w zwiàzku z up∏ywem

terminu p∏atnoÊci sumy po˝yczonej lub odsetek, oce-

niç jednoczeÊnie sytuacj´ materialnà sprawcy oraz

okreÊliç przyczyn´ takiego stanu. Dlatego te˝ tylko

na podstawie ca∏oÊciowej oceny okolicznoÊci uzyska-

nia po˝yczki i wagi przyczyn jej niesp∏acenia, mo˝na

wysnuç logiczne wnioski, czy mamy do czynienia

z czynem b´dàcym oszustwem, czy te˝ z niekaralnym

niedotrzymaniem warunków zwrotu po˝yczki.

W sytuacji, gdy sprawca sk∏ada zamówienie na do-

staw´ towaru z odroczonym terminem p∏atnoÊci, któ-

ry zosta∏ okreÊlony w wystawionej fakturze i istnieniu

ju˝ w momencie z∏o˝enia tego˝ zamówienia lub w mo-

mencie pobrania towaru zamiaru niedotrzymania ter-

minu zap∏aty i od∏o˝enia go na czas bli˝ej nieokreÊlo-

ny oraz uzale˝nienia go od ewentualnego powodzenia

inwestycji, która zosta∏a dokonana z pieni´dzy uzyska-

nych ze sprzeda˝y przedmiotowego towaru, jest

w istocie, jak stwierdzi∏ Sàd Apelacyjny w Katowicach,

doprowadzeniem do niekorzystnego rozporzàdzenia

mieniem za pomocà wprowadzenia w b∏àd (wyrok 

z 28 lutego 1995 r., II Akr 2/95, Prokuratura i Pra-
wo, 1995, nr 9, poz. 22). 

Nale˝y tak˝e wspomnieç o okreÊleniu „gra hazardo-

wa”, które zosta∏o u˝yte w art. 128 par. 1 k.k., które

obejmuje swym zakresem wszelkie gry, w tym i gr´

w tzw. trzy karty, je˝eli wygrana lub przegrana uzale˝-

niona jest nie od umiej´tnoÊci grajàcych, lecz wy∏àcz-

nie lub przewa˝nie od losu. Urzàdzajàcemu gr´ hazar-

dowà jedynie wówczas b´dzie mo˝na przypisaç odpo-

wiedzialnoÊç za przest´pstwo oszustwa okreÊlone

w art. 286 par. 1 k.k., gdy w celu osiàgni´cia korzyÊci

majàtkowej dla siebie lub innej osoby podst´pnie ob-

chodzi regu∏y gry, naruszajàc za∏o˝onà przez nie rów-

noÊç szans jej uczestników przez u˝ycie oszukaƒczych

zabiegów, w celu uzyskania korzystnego dla siebie wy-

niku gry (zob. OSNKW 1994, z. 3–4, poz. 15).

ZBIEG PRZEPISÓW 
Istotnà kwestià jest mo˝liwoÊç wystàpienia kumula-

tywnego zbiegu przepisów ustawy mi´dzy przepisem

art. 286 par. 1 k.k. a przepisem art. 310 k.k. 

Konstrukcja powy˝sza mo˝e mieç miejsce w szcze-

gólnoÊci, gdy czyn sprawcy polega na puszczeniu

w obieg podrobionego lub przerobionego przez spraw-

c´ pieniàdza polskiego lub obcego albo dokumentu

uprawniajàcego do otrzymania sumy pieni´˝nej, albo

zawierajàcego obowiàzek wyp∏aty kapita∏u, odsetek,

udzia∏u w zyskach, albo stwierdzenie uczestnictwa

w spó∏ce przez zbycie takiego Êrodka p∏atniczego lub

dokumentu innej osobie za pomocà wprowadzenia jej

w b∏àd, wyzyskania b∏´du lub niezdolnoÊci tej osoby

do nale˝ytego pojmowania znaczenia przedsi´branego

dzia∏ania, jeÊli b∏àd lub niezdolnoÊç nale˝ytego pojmo-

wania przedsi´branego dzia∏ania odnosi si´ do warto-

Êci takich „Êrodków p∏atniczych” albo tego rodzaju do-

kumentów i jeÊli w ten sposób sprawca doprowadza t´

osob´ do niekorzystnego rozporzàdzenia w∏asnym lub

cudzym mieniem (zob. OSNKW 1976, z. 4, poz. 59).

Przest´pstwo oszustwa, okreÊlone w art. 286 k.k.

jest przest´pstwem publicznoskargowym, Êciganym

z urz´du.

W przypadku pope∏nienia oszustwa na szkod´ 

osoby najbli˝szej natomiast przest´pstwo to Êcigane

jest po z∏o˝eniu wniosku o Êciganie przez pokrzyw-

dzonego. ■
dr JANUSZ BRYK

WSPol. w Szczytnie 
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Wielki blef

P odkarpacki komendant wojewódzki

Policji nadinsp. Dariusz Biel poleci∏,

aby sprawà zajà∏ si´ inspektorat.

„Sensacje” okaza∏y si´ mocno naciàgane,

˝eby nie powiedzieç – fa∏szowane. 

KTO ZA TO P¸ACI¸?
– Przede wszystkim chcieliÊmy sprawdziç,

czy impreza by∏a faktycznie finansowana

z pieni´dzy policyjnych – wyjaÊnia genera∏

Biel. – Okaza∏o si´, ˝e policjanci sami zor-

ganizowali zbiórk´. Zachowa∏y si´ nawet

odr´cznie robione listy wp∏acajàcych. 

Film, który ma byç koronnym dowodem

w sprawie, jest niemal dokumentalnym,

dwugodzinnym zapisem uroczystoÊci

z okazji Âwi´ta Policji przygotowanych

przez KPP w Mielcu. Policjanci – nie majàc

odpowiednio du˝ego pomieszczenia – wy-

naj´li sal´ w prywatnym i, co wa˝ne, ogro-

dzonym i strze˝onym zajeêdzie. Odby∏a si´

tam g∏ówna ceremonia, po której w pobli-

skiej wiacie rozpoczà∏ si´ Êwiàteczny pik-

nik z udzia∏em policjantów, ich rodzin,

a tak˝e zaproszonych goÊci. 

BONUS Z DUBBINGIEM
Film nie wywo∏a∏by tyle zamieszania, 

gdyby nie kilkuminutowy dodatek „Âwi´to

Policji na weso∏o”. – Poproszono mnie

o uwiecznienie oficjalnych ceremonii –

mówi W∏odzimierz Gumienny, w∏aÊciciel

miejscowego studia wideo. – Na uroczysto-

Êci by∏em jako goÊç. Atmosfera pikniku tak

mi si´ spodoba∏a, ˝e z w∏asnej woli zaczà-

∏em kr´ciç tak˝e t´ cz´Êç imprezy. Chcia-

∏em zrobiç policjantom niespodziank´.

Mam zwyczaj, ˝e po nakr´ceniu ka˝dej

uroczystoÊci – wesela czy chrzcin, montuj´

kilkuminutowy teledysk z najzabawniej-

szymi scenami, dodajàc dialogi z polskich

komedii. Dzi´ki temu mam wi´cej zamó-

wieƒ ni˝ konkurencja. 

CH¸OPAKI NIE P¸ACZÑ
W tym wypadku pod obrazki z uroczystoÊci

i pikniku pod∏o˝ono kwestie z filmu „Ch∏o-

paki nie p∏aczà”. Nie wszystkie sceny po-

chodzà z policyjnej imprezy: kolumna po-

jazdów uprzywilejowanych to zapis pobytu

na Podkarpaciu prezydenta KwaÊniewskie-

go, jadàcy na sygnale policyjny radiowóz 

to zdj´cie z pilota˝u wyÊcigu kolarskiego,

lodówka pe∏na wódki zosta∏a nakr´cona,

wed∏ug oÊwiadczenia autora z∏o˝onego

przed policjantami z inspektoratu, podczas

jednego z wesel. W∏odzimierz Gumienny

op∏aca nawet sk∏adki w ZAIKSIE z tytu∏u

wykorzystywania twórczoÊci innych auto-

rów! 

– Film by∏ tylko w kilku kopiach – wyja-

Ênia podinsp. W∏adys∏aw B∏a˝ejowski, 

zast´pca komendanta powiatowego

w Mielcu. – Rozda∏em je wÊród kierownic-

twa, ale nikt nie mia∏ czasu na oglàdanie.

Póêniej okaza∏o si´, ˝e na koƒcu jest dokr´-

cony jeszcze ten dodatek. 

PROWOKATOR 
CZY HOCHSZTAPLER? 
Inspirator artyku∏u, dziennikarz Jacek Mar-

ciniak, jest dobrze znany podkarpackiej 

policji. To on sta∏ murem za pseudokibica-

mi, którzy we wrzeÊniu ubieg∏ego roku wy-

wo∏ali zamieszki w Mielcu. Powodem by∏a

Êmierç motocyklisty, za którà Jacek Marci-

niak obwini∏ mieleckich policjantów.

– Od tamtej pory czuj´ chorobliwà nie-

ch´ç tego dziennikarza do mnie – mówi 

m∏. insp. Ryszard Szkotnicki, komendant

powiatowy Policji w Mielcu. – Co jakiÊ czas

snuje na ró˝nych ∏amach nowe hipotezy,

po których musz´ pisaç oÊwiadczenia, jak

by∏o naprawd´.

Jacek Marciniak jest dobrze znany tak˝e

ludziom mediów. Tuzy polskiego dzienni-

karstwa nie majà o nim najlepszego zdania. 

– Rozumiem, ˝e paƒskie pismo bardziej

wierzy komendantowi, poniewa˝ reprezen-

tuje pan t´ samà instytucj´ – powiedzia∏ mi

w rozmowie telefonicznej Jacek Marciniak.

– Ja uwa˝am, ˝e po raz kolejny napisa∏em

prawd´ o komendancie z Mielca. 

Komu uwierzy prokuratura? Wystarczy

cierpliwie czekaç. Komendant Szkotnicki

z∏o˝y∏ ju˝ wniosek. 

Pikanterii ca∏ej sprawie dodaje jeszcze

fakt, ˝e sfilmowane Âwi´to Policji odby∏o

si´ w... 2004 roku. ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI
zdj. autor

Mieleccy policjanci pili, kl´li i Êwintuszyli, w dodatku za nasze pieniàdze –
sensacja tej treÊci obieg∏a media. Niektóre jà kupi∏y. W koƒcu poparta by∏a
dowodem: filmem z suto zakrapianej imprezy z okazji Âwi´ta Policji.

Genera∏ Biel: 
– Musimy zwracaç uwag´ na to, aby nie piç
alkoholu w mundurze, nawet, gdyby owo
„picie” mia∏o tylko form´ toastu. Zbli˝a si´
Âwi´to Policji, po cz´Êci oficjalnej lepiej
zdjàç mundur, nawet je˝eli tylko siada si´ za
sto∏em, na którym stoi alkohol

Komendant Szkotnicki: 
– Teraz Jacek Marciniak ze swoich „sensacji”
b´dzie musia∏ wyt∏umaczyç si´ 
przed prokuratorem

W∏odzimierz Gumienny: 
– Mam zwyczaj, ˝e montuj´ dodatek 
z najzabawniejszymi scenami, dodajàc dialogi
z polskich komedii. Dzi´ki temu dostaj´
wi´cej zamówieƒ ni˝ konkurencja
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Czeka∏em 22 lata, by ktoÊ doceni∏ prac´ policjantów z prewencji,
tzw. kraw´˝ników, no i chyba si´ doczeka∏em. Pracuj´ w prewencji
od samego poczàtku i zawsze jestem w pierwszej dziesiàtce w wyni-
kach, ale nikt tego jak na razie nie zauwa˝y∏, mo˝e teraz, ale wàtpi´.
Skoƒczy si´ jak zawsze na obietnicach, obym si´ myli∏.

T.F.
✩

Pracuj´ prawie 16 lat w pionie prewencji. Nareszcie ktoÊ jà doceni∏,
jednak do perfekcji jeszcze daleka droga. W obecnych czasach, kiedy
przest´pcy dysponujà najnowoczeÊniejszym sprz´tem, Policja kupuje
taki, który nie zdaje egzaminu. Mowa tu o radiostacjach, które ciàgle
si´ psujà. Tabor transportowy równie˝ pozostawia wiele do ˝yczenia,
nie wspomn´ o naszych archaicznych warsztatach samochodowych
(np. skoda oddana na OT-2 stoi ok. 3–4 miesi´cy w naszej stacji 
obs∏ugi, odpowiedê mechaników – brak cz´Êci). Mo˝e powinniÊmy 
kupowaç to, co jest sprawdzone i jednakowej marki.

Bartek
✩

W licznych jednostkach terenowych wszczynane sà post´powania,
bo jak doczytano si´ w notatnikach s∏u˝bowych, ˝e policjanci nie po-
uczyli „obywatela”, ˝e ma prawo wnieÊç za˝alenie na sposób czy fakt
legitymowania. Kpina w ˝ywe oczy!!! Nie mo˝na z kurtuazjà trakto-
waç ∏obuza, opryszka, recydyw´ czy towarzystwo z meliny na równi
z obywatelem, który przez ich dzia∏anie zosta∏ poszkodowany! Ka˝dy
ma godnoÊç i prawa, ale, Panowie, zrozumcie, ˝e nasze ˝ycie i zdro-
wie jest dla nas najwa˝niejsze. ¸obuzeria musi wiedzieç, ˝e policjan-
ta nie mo˝na lekcewa˝yç, to nie worek treningowy czy spluwaczka. Je-
Êli decydenci w Policji nie zrozumiejà, ˝e filarem tej instytucji jest moc-
na PREWENCJA i jeÊli nie zacznà nas traktowaç jak nale˝y, to d∏u-
go jeszcze w spo∏eczeƒstwie b´dzie funkcjonowa∏o powiedzenie, ˝e 
jeÊli si´ chce kogoÊ kopnàç, to najlepiej policjanta, bo na pewno nie 
odda! (...) Silny wydzia∏ prewencji czy stanowczy i zdecydowani poli-
cjanci to filar Policji. Policji, której nie nale˝y si´ baç, ale mieç
przed nià respekt i czuç szacunek.

Policjant

Dorabiamy, 
by prze˝yç

Jestem podoficerem antyterrorystà z 6-letnim sta˝em w Policji.
Zaszeregowanie grupy? Szkoda gadaç! Dodatki? Ha, ha, ha!
Podwy˝ka? 23 z∏! Ca∏e 23 z∏! 

MyÊl´, ˝e jestem jednym z inteligentniejszych ch∏opaków w fir-
mie, potwierdza to mój papier z Mensy, którym w Policji mog´ si´
pod...! I ja chc´ studiowaç, to zbrodnia? 
Naczelnik nie da∏ zgody, to p∏ac´ z w∏as-
nych i studiuj´! Mog´ si´ uczyç j´zyków? 
Mog´! P∏ac´ za to! Jak za wszystko zap∏ac´, 
to zostan´ na minusie! (...)

Dzieƒ s∏u˝by zaczynam od sprawnoÊciówki!
Nie ma sprawy! Przechodz´, mimo zm´czenia,
bo sta∏em na bramce do 5.00 rano, ale za to
mam 15 z∏ za godzin´! (...) Czyli za 8 h
mam 120 z∏! Ju˝ coÊ jest, „∏ykn´” 8 takich 
nocek i ju˝ mam 960 z∏! No, mam za co op∏a-
ciç studia, benzyn´ i nauk´ j´zyków! Chcecie przecie˝ mieç wy-
kszta∏conych, operatywnych ludzi, to uczymy si´, studiujemy, do-
uczamy. Za w∏asne (!!!) pieniàdze robimy przeró˝ne kursy. (...)
Nadal nie mamy odpowiedniego sprz´tu itd.! Kupi∏em w∏asny
noktowizor, bo lepszy! Dwa miesiàce stania na bramkach! (...) 

I tak ko∏o si´ zamyka, (...) dorabiamy, by prze˝yç. Z wydzia∏u
w Warszawie wszyscy dorabiajà. Nawet „piro” w 90 proc. war-
szawskich klubów stoi, czy KRP I Wilcza itd. Nie znam w War-
szawie „komisu”, gdzie ch∏opaki by nie dorabiali! Taka specyfika!
Jest popyt, b´dzie poda˝. (...) i zacz´∏o si´! I oby nigdy nie skoƒ-
czy∏o, bo nie b´dzie mnie staç na spodnie czy buty! A z roboty nie
zrezygnuj´, bo to S¸U˚BA I POWO¸ANIE, jak wi´kszoÊci
ch∏opaków z wydzia∏u!

Ateciak
✩

Policjant musi godnie, powtarzam godnie zarobiç i wtedy mo˝-
na by zlikwidowaç albo ograniczyç struktur´ BSW, inspektoratu,
przysz∏ego CBA, a nieuczciwi sami by si´ wyeliminowali.

Kolega mój, który uczy∏ mnie roboty, zosta∏ zabity, gdy sobie do-
rabia∏ do emerytury (Sosnowiec) i co? Panowie, za lata s∏u˝by
w Policji emerytura powinna byç na tyle godna, by zajàç si´ wnu-
kami, a nie dorabiaç, by pomóc dzieciom i wnukom prze˝yç,
wstyd dla paƒstwa!!!

Szmarek

By pami´ç trwa∏a 
åwierç wieku temu milicjanci upomnieli si´ o prawa zwiàzko-

we. Wydarzenia roku 1980 wywo∏a∏y potrzeb´ zmian w resorcie

MSW. Niestety, odczuwali jà tylko funkcjonariusze Êredniego

szczebla, kierownictwo pozosta∏o niewzruszone. 

Spotkania i zebrania odbywa∏y si´ spontanicznie w wielu miej-

scach w Polsce, z uwagi jednak na specyfik´ s∏u˝by zawsze mia∏y

charakter zebraƒ partyjnych. 

26 maja 1981 r. w Batalionie Patrolowym KS MO powo∏ano 

komitet za∏o˝ycielski zwiàzku. Tutaj 1 czerwca na zjeêdzie spo-

tkali si´ delegaci z kraju, którzy utworzyli Ogólnopolski Komitet

Za∏o˝ycielski Zwiàzku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji 

Obywatelskiej. 

Zwiàzek jako taki nigdy nie powsta∏. OKZ dzia∏a∏ potem w kon-

spiracji. Milicjantów wyrzucano z pracy, SB utrudnia∏a im znale-

zienie innego zatrudnienia, w stanie wojennym byli internowani

i zmuszani do emigracji. Odwaga mia∏a wysokà cen´. 

P.Ost.

Filar 
Policji

ARMIA „PREWENCJUSZY”
S∏u˝ba prewencyjna to najliczniejsza –
ponad 60 tys. ludzi – cz´Êç policyjnej for-
macji, grupujàca m.in. komórki: patrolowo-
-interwencyjne, ruchu drogowego, dzielni-
cowych, dy˝urnych, wywiadowcze, „kon-
wojówk´” i „sàdówk´”. 

– To policjanci prosto z „linii frontu”
– podkreÊla nadinsp. Ryszard Siewierski,
pierwszy zast´pca komendanta g∏ównego
Policji. – Wykonujà niezbyt wdzi´cznà, ale
niezb´dnà prac´. RzeczywiÊcie traktowano
ich dotàd troch´ jak doraênà rezerw´, 
wykorzystujàc do ochrony czy roznoszenia 
wezwaƒ. Pomijano w awansach, nie stwa-
rzano mo˝liwoÊci rozwoju zawodowego.
Rodzi∏o to uzasadnionà frustracj´ wÊród
policjantów tej s∏u˝by oraz nagminne ucie-
kanie do innych pionów, gdzie oferowano
awans lub za te same pieniàdze pracowa∏o
si´ o wiele spokojniej.

– Zapominano, ˝e to w∏aÊnie policjanci
w mundurach w g∏ównej mierze kszta∏tujà
wizerunek Policji – dodaje kom. Rafa∏ Bat-
kowski, p.o. zast´pcy dyrektora Biura Pre-
wencji i Ruchu Drogowego KGP. – Ich za-
chowanie, sposób przeprowadzania inter-

wencji, reakcja na wydarzenia sà bacznie
obserwowane przez obywateli, oceniane
i ˝ywo komentowane. A ka˝dà fuszerk´ 
natychmiast nag∏aÊniajà media.

CZAS NA ZMIANY
– Pora przywróciç nale˝ny prewencji prio-
rytet – stwierdzi∏ Marek Bieƒkowski, 
komendant g∏ówny Policji, na odprawie
z zast´pcami komendantów wojewódzkich
oraz naczelnikami wydzia∏ów prewencji
KWP/KSP. – Policjanci tej s∏u˝by muszà
mieç rzetelnà motywacj´ do pracy i do roz-
woju zawodowego. Trzeba im stworzyç od-
powiednie do tego warunki, pami´tajàc, ˝e
skutecznoÊç podejmowanych przedsi´-
wzi´ç prewencyjnych ma bezpoÊredni
zwiàzek z indywidualnym poczuciem bez-
pieczeƒstwa. Dlatego sprawà wielkiej wagi,
obok koniecznoÊci zapewnienia profesjo-
nalnej reakcji na ka˝de przest´pstwo lub
wykroczenie, jest kreowanie wÊród funk-
cjonariuszy zachowaƒ prospo∏ecznych.

Temu celowi ma s∏u˝yç nowa koncepcja
koordynacji s∏u˝by prewencyjnej, przygoto-
wana przez reaktywowane Biuro Prewencji
i Ruchu Drogowego KGP. Zak∏ada ona zin-

Nie bez racji policjanci prewencji przez lata czuli si´ niedowartoÊciowani
i pokrzywdzeni. To przecie˝ oni codziennie u˝erajà si´ z lumpami i pijanymi
awanturnikami, nadstawiajà g∏owy i wys∏uchujà rynsztokowych epitetów pod swoim
adresem. Czy nowe pomys∏y szefów prewencji coÊ zmienià?

Prewencja inaczej
tegrowanie dzia∏aƒ Policji oraz jej wspó∏-
prac´ z wieloma organizacjami i instytucja-
mi w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa
spo∏ecznoÊci lokalnej, m.in. przez obni˝e-
nie dynamiki przest´pstw i wykroczeƒ,
w szczególnoÊci najbardziej ucià˝liwych
z punktu widzenia mieszkaƒców, wi´kszà
aktywnoÊç i skutecznoÊç s∏u˝by patrolowej,
popraw´ poczucia bezpieczeƒstwa obywa-
teli, wzrost akceptacji dzia∏aƒ policyjnych
oraz ograniczenie strat spowodowanych
przest´pczoÊcià. 

Koncepcja realizowana od 1 kwietnia br.
opiera si´ na dwóch decyzjach wydanych
przez Komendanta G∏ównego Policji:
nr 107 z 27 lutego 2006 r. w sprawie
wzmocnienia komórek patrolowych i patro-
lowo-interwencyjnych w jednostkach orga-
nizacyjnych Policji i nr 152 z 17 marca 2006
roku w sprawie wprowadzenia zintegrowa-
nego systemu organizacji i dyslokacji s∏u˝-
by oraz koordynacji dzia∏aƒ zewn´trznych
o charakterze prewencyjnym.

– Ta pierwsza – mówi kom. Batkowski
– podnosi znacznie status s∏u˝by prewen-
cyjnej, g∏ównie komórek patrolowych i pa-
trolowo-interwencyjnych, dzi´ki m.in.
wzmocnieniu etatowemu, zakazowi dele-
gowania policjantów z tych komórek
do realizacji innych zadaƒ, a tak˝e kiero-
waniu funkcjonariuszy s∏u˝by przygoto-
wawczej, w pierwszej kolejnoÊci, do pe∏-
nienia s∏u˝by patrolowej lub patrolowo-in-
terwencyjnej. 

�
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Minus dla:
Podinsp. Krzysztofa Rutkowskiego, by∏ego komendanta

KP Wroc∏aw-Grabiszynek, który po pijanemu (2,6 promi-

la) wióz∏ swoim autem Bogdana O., poszukiwanego

w zwiàzku z zarzutami prokuratury o wr´czanie ∏apówek

i p∏atnà protekcj´. Obu panów zatrzymali funkcjonariusze

CBÂ i powiadomili o tym BSW KGP oraz komendanta

miejskiego Policji we Wroc∏awiu insp. Wies∏awa Pa∏aszew-

skiego. Nazajutrz podinsp. Rutkowski by∏ ju˝ emerytem

(raport napisa∏ pod koniec marca, ale chcia∏ odejÊç dopie-

ro 30 czerwca). Wed∏ug KMP musia∏ odejÊç, bo prze∏o˝o-

ny utraci∏ do niego zaufanie. Komunikat taki ukaza∏ si´

jednak, gdy do Wroc∏awia dotar∏a ju˝ inspekcja wys∏ana

przez KGP. WyjaÊnia, czy procedura zwolnienia Rutkow-

skiego by∏a prawid∏owa (tzn. czy nie powinien on zostaç

zwolniony dyscyplinarnie). Szykuje si´ kolejny minus? 

Bogdana S. i Dariusza J. – policjantów z Wroc∏awia

za wspó∏prac´ z gangiem, który sprzeda∏ do domów pu-

blicznych w Austrii co najmniej 150 Polek i 300 Rumunek.

Przest´pcza grupa zosta∏a rozbita przez policj´ austriackà

i wroc∏awski CBÂ.

Komendanta powiatowego Policji w Rawie Mazowiec-

kiej m∏. insp. Marka ¸. za spo˝ywanie alkoholu na s∏u˝bie.

Anonimowy rozmówca powiadomi∏ o tym komendanta

wojewódzkiego, który zleci∏ sprawdzenie wiadomoÊci

BSW. Szef rawskiej policji zosta∏ wezwany do jednostki

(którà zdà˝y∏ ju˝ opuÊciç); trzykrotne badanie alkomatem

wykaza∏o 1,5–1,7 promila alkoholu w wydychanym powie-

trzu. T∏umaczy∏ si´, ˝e tego dnia przyszed∏ wczeÊniej

do pracy, a wi´c i wczeÊniej wyszed∏, zatem pi∏ ju˝ po s∏u˝-

bie. Jego wyjaÊnieƒ nic jednak nie potwierdza. Obecnie

znajduje si´ w dyspozycji komendanta wojewódzkiego,

czekajàc na urlopie na jego decyzj´. 

Funkcjonariusza Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego

KPP w Zielonej Górze, który nie doÊç, ˝e wczeÊniej przy-

jà∏ ∏apówk´, to jeszcze póêniej – mimo zakazu wszelkich

kontaktów ze Êwiadkiem – grozi∏ mu, próbujàc wymusiç

zmian´ zeznaƒ w jego sprawie. ■

PRZEMYS¸AW KACAK

Plus dla:
Funkcjonariuszy CBÂ, którzy ujawnili powiàzania mi´-

dzy przest´pcami kradnàcymi samochody a urz´dnikami

z Ministerstwa Finansów. Zatrzymano 6 osób. Urz´dnicy

w zamian za ∏apówki m.in. zwalniali z podatków firmy pro-

wadzone przez przest´pców.

Policjantów ze specjalnej grupy poszukiwawczej (KGP,

KSP i KWP w Bia∏ymstoku), którzy przyczynili si´ do uj´-

cia – po zaledwie dwóch dniach od wydania przez Belgów

europejskiego nakazu aresztowania – 17-letniego Adama

G. podejrzanego o zamordowanie na dworcu kolejowym

w Brukseli belgijskiego nastolatka.

Funkcjonariuszy Sekcji Wywiadowczej KRP Warszawa-

-Mokotów za uj´cie Tomasza R., pseudonim „Edi”, poszu-

kiwanego listem goƒczym za udzia∏ w gangu specjalizujà-

cym si´ w porwaniach dla okupu. Rodziny porwanych 

wyznaczy∏y milion z∏otych za informacje o „Edim”, ale po-

licjanci raczej nic z tej fortuny nie zobaczà. Ciekawe,

na ile hojni oka˝à si´ prze∏o˝eni?

DolnoÊlàskiej policji za rozbicie (razem z prokuraturà)

bodaj˝e najwi´kszego uk∏adu korupcyjnego w ZUS. Za-

trzymano ponad 30 osób: lekarzy, bieg∏ych sàdowych,

dwie pracownice Êwidnickiego sàdu okr´gowego, a tak˝e

Jerzego S. – by∏ego wojewod´ wa∏brzyskiego, a póêniej 

dyrektora generalnego w Ministerstwie SprawiedliwoÊci.

Zarzuty obejmà jednak co najmniej 200 osób.

Policjanta z Wydzia∏u Kryminalnego KWP w ¸odzi,

który – spacerujàc wraz ˝onà (poczàtkujàcà policjantkà)

po weso∏ym miasteczku – wypatrzy∏ poszukiwanego 

listem goƒczym Jacka D., cz∏onka gangu produkujàcego

narkotyki i napadajàcego na tiry. B´dàce po s∏u˝bie, bez

broni, ma∏˝eƒstwo nie ryzykowa∏o zatrzymywania opry-

cha, który by∏ w wi´kszym towarzystwie. Âledzi∏o go

i „wystawi∏o” wezwanym na pomoc kolegom.

Negocjatorów, którzy doprowadzili do bezkrwawego

rozwiàzania sytuacji w Areszcie Âledczym w Jeleniej Gó-

rze. Jeden ze stra˝ników zabarykadowa∏ si´ na wie˝y i wy-

strzeli∏ 12 pocisków z ka∏asznikowa, nikogo nie raniàc.

Po kilkugodzinnych rozmowach ustàpi∏ argumentom 

negocjatorów.

Miesiàc z ˝ycia Policji

✚

✚

✚

✚

✚

✚

Protest
CierpliwoÊç policyjnych zwiàzkowców dobiega kresu. 15 maja br.

odwiesili akcj´ protestacyjnà, która z uwagi na wizyt´ papie˝a 

ograniczy si´ w pierwszym okresie do oflagowania jednostek.

– W czerwcu nie wykluczamy natomiast demonstracji w stolicy

– mówi przewodniczàcy ZG NSZZP Antoni Duda. – Przygotuje-

my jà z innymi zwiàzkami, je˝eli nie doczekamy si´ od ministra

SWiA przedstawienia projektu modernizacji s∏u˝b paƒstwowych

w latach 2007–2009 oraz gwarancji rzàdowych wprowadzenia ich

w ˝ycie od przysz∏ego roku. Nie upatrujemy przeciwnika ani w mi-

nistrze, ani w komendancie g∏ównym. Chcemy byç sojusznikami

przy budowaniu bud˝etu na przysz∏e lata.

Gdyby dzia∏ania w kraju nie przynios∏y efektów, policjanci 

planujà zorganizowanie manifestacji w Brukseli, przed siedzibà 

Komisji Europejskiej. 

Zwiàzkowcy zarzucajà obecnemu kierownictwu Policji brak

konsultacji z NSZZP decyzji, które w istotny sposób dotyczà

funkcjonariuszy. Jeden z przyk∏adów to sprawa wyzbywania si´

oÊrodków wypoczynkowych. ■

P.Ost.
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Jak sprzedaç sukces

Odmediów nie ma ucieczki. W dzisiejszym spo∏e-

czeƒstwie „mediokracji” kontakt z nimi jest

nieunikniony. Najcz´Êciej biorà go na siebie policyjni

rzecznicy. 

BÑDè SKUTECZNY 
Najwa˝niejsze sà dobre, uczciwe relacje z dziennika-

rzami. K∏amcy i „mistrzowie koloru”, cz´sto ulegajàcy

presji szefów, p∏acà kar´ w postaci braku zaufania.

Dziennikarze znajdujà inne êród∏a informacji. A dla

rzeczników to poczàtek kl´ski. 

Podstawa to dobrze napisana informacja. JeÊli

dziennikarze z niej skorzystajà, to sukces. Uwzgl´d-

niono nasz punkt widzenia. Ale informacja musi przy-

ciàgaç od pierwszego zdania. Inaczej w redakcji spad-

nie na stert´ w kategorii „nuda”. 

Piszmy w sposób zwi´z∏y i konkretny, jakbyÊmy

opowiadali o zdarzeniu koledze przy grillu. Nie zaczy-

najmy nieszcz´snym „W dniu dzisiejszym...”. Przez 

to nikt nie przebrnie, a tekst zaliczy „biurowà koszy-

kówk´”.

ZROZUM DZIENNIKARZY
Wa˝ne, abyÊmy starali si´ rozumieç dziennikarzy. Oni,

podobnie jak my, majà swoje specjalizacje. Telewizyj-

ni – potrzebujà dobrego obrazu i dosadnej wypowie-

dzi, radiowcy – dobrego „dêwi´ku”, depeszowcy

z agencji muszà byç pierwsi, bo pisanie po innych

„grozi rozstrzelaniem”. Tabloidy domagajà si´ zdj´ç.

Dziennikarze w tygodniku majà czas, ale wymagajà 

informacji pe∏niejszych. Ich potrawa potrzebuje przy-

praw. JeÊli chcemy byç dobrzy, musimy nad wszystkim

zapanowaç. 

Zanim podejmiemy dzia∏ania, przygotujmy strate-

gi´. Zacznijmy od krótkiej, rzeczowej informacji. Dla

dziennikarzy telewizyjnych atrakcjà nie jest rzecznik

czy komendant za biurkiem. Chyba ˝e powie coÊ 

g∏upiego. 

JeÊli nasze posuni´cia sà zaplanowane, mo˝emy 

zabraç kamerzyst´ lub fotoreportera. Ale to narazi nas

na zarzut, ˝e faworyzujemy niektóre media. Lepiej

wi´c sami zadbajmy o materia∏ filmowy i fotograficzny.

W dzisiejszym obrazkowym Êwiecie jest on odmianà

informacji prasowej. Dziennikarze, szczególnie tele-

wizyjni, cz´sto od tego uzale˝niajà dalszà rozmow´.

Musimy wiedzieç, do których mediów chcemy 

dotrzeç. 

PANUJ NAD INFORMACJAMI
Ka˝dy rzecznik ma swojà top list´. Przekazywanie 

informacji zacznijmy od agencji prasowych oraz Inter-

netu. Tam najwa˝niejsza jest szybkoÊç. „Goràce” ko-

munikaty wywo∏ujà wi´ksze zainteresowanie tema-

tem. Potem dziennikarze telewizyjni. Skontaktujmy

si´ z wydawcami i przekonajmy ich, dlaczego temat

jest wa˝ny. Nie bàdêmy nachalni. Nie obra˝ajmy si´,

jeÊli odmówià. Nasza wyrozumia∏oÊç zaprocentuje 

innym razem. 

Teraz czas na pras´. WczeÊniej pomyÊlmy o zdj´-

ciach. Pami´tajmy, ˝e gazety uka˝à si´ jutro, ale pierw-

sze wydania zamykane sà póênym popo∏udniem. JeÊli

b´dziemy zwlekali, zastàpià nas inni. Dla dziennika

dzieƒ zw∏oki to wiecznoÊç. 

Aktualizujmy wiedz´ na temat sprawy, czasem oko-

licznoÊci si´ zmieniajà. Panujmy nad informacjami.

Pomo˝e to nam uniknàç wpadek i zaspokoiç cieka-

woÊç dziennikarzy z tygodników. Oni chcà wiedzieç

wi´cej ni˝ ci od newsów. Pomó˝my im oceniç pro-

blem. Zapewnijmy interesujàcych rozmówców. Naj-

wi´kszy sukces to màdra wypowiedê szefa. Nie lekce-

wa˝my tygodników, one ˝yjà najd∏u˝ej. 

Wieczorem siàdêmy przed telewizorem, w∏àczmy 

radio. Rano przejrzyjmy pras´. Wys∏uchajmy krytycznych

uwag kolegów. Zawsze „ktoÊ zrobi∏by to lepiej od nas”.

JeÊli coÊ zepsuliÊmy, pozostaje nam

tylko pocieszyç si´ stwierdzeniem, 

˝e „dzisiejsze gazety wyÊcielajà 

jutrzejsze kub∏y na Êmieci”. ■

WIES¸AW CIEPIELA
zdj. KSP

Sukcesy medialne potrzebne sà komendantom. Zwyk∏emu
glinie pismaki przeszkadzajà. K∏amià i manipulujà informacjà.
Takie stereotypy wcià˝ pokutujà. Nawet je˝eli tak bywa, 
nie warto si´ obra˝aç. JeÊli pomo˝esz mediom, media pomogà
tobie – uwa˝ajà specjaliÊci. Nauczmy si´ wykorzystywaç 
t´ zale˝noÊç.

Pierwsze uderzenie
mediów bierze na siebie
rzecznik
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Lubi´ Posterunkowego
Czy kiedykolwiek marzy∏ Pan o mundurze?

– Nie. Mój ojciec by∏ oficerem, mundur

mia∏em na co dzieƒ. M∏ode ˝ycie sp´dza-

∏em na terenie jednostki, wi´c jakoÊ do

tego munduru niespecjalnie mnie ciàgn´∏o.

Przed maturà, gdy byliÊmy z klasà na

spotkaniu agitacyjnym na posterunku, na-

mawiano nas, byÊmy wstàpili do Milicji

Obywatelskiej. Ale ja i moi koledzy nie

zdecydowaliÊmy si´.

˚aden z Pana synów nie wybiera si´ 
do Policji?
– O ile wiem, to nie. Ale najm∏odszy bar-

dzo lubi militarne akcesoria. Starsi w jego

wieku tak si´ tym nie fascynowali. Ale co

b´dzie, to b´dzie.

Zawsze Paƒski policjant jest jak z szablonu
wyci´ty?

– Nie. Mimo wszystko postaç Posterun-

kowego bardzo lubi´. Dzi´ki scenarzystom

on si´ przeistacza, oczywiÊcie w ramach

swego „policjanctwa”, swej nieudolnoÊci

i wszystkich swoich przypad∏oÊci. Raz jest

kloszardem, raz amantem, innym razem

genera∏em policji lub w∏oskim carabinieri.

Nawet ma sen, w którym jest lowelasem

i wyrywa Jadzi´, granà przez Hank´ Âle-

szyƒskà.

Paƒska rola jest konsultowana z prawdziwymi
policjantami?

– Nie ma na to czasu, ale i rola tego nie

wymaga. Uprawiamy fikcj´ tylko zbli˝onà

do rzeczywistoÊci. 

Z takim policjantem warto si´ zaprzyjaêniç? 
– On wywo∏uje w odbiorcy sympatyczne

odczucia, uÊmiech na twarzy, ale nie sàdz´,

by widzowie chcieli rzeczywiÊcie mieç 

takiego policjanta gdzieÊ tam u siebie...

Zna Pan swojego dzielnicowego?
– Nie.

Mia∏ Pan stycznoÊç z policjà?
– A kto nie mia∏? Nie by∏y to jakieÊ strasz-

ne kolizje z prawem, wi´c mog´ kandydo-

waç do Sejmu, ale bywa∏o, choçby przez sam

fakt posiadania prawa jazdy. Mnie policja 

lubi. Wbrew temu, co niektórzy uwa˝ajà, po-

licjanci majà olbrzymie poczucie humoru. 

Policjanci rozpoznajà w Panu Posterunkowego?
– Tak. Pytali mnie nawet, czy musz´ graç

takiego idiot´. Gdy oglàdajà serial, w którym

pojawia si´ reprezentant ich grupy zawodo-

wej, to si∏à rzeczy si´ z nim porównujà 

i mówià: O nie, tak nie jest, co za bzdura, 
w ˝yciu tak nikt nie post´puje! Ale nam robi 
ko∏o pióra! Odpowiedzia∏em, ̋ e tak piszà sce-

narzyÊci, ja tylko dostosowuj´ si´ do wymo-

Jaros∏aw Boberek dyplomowanym aktorem zosta∏ 

w 1990 roku. Widzom kojarzy si´ jednak przede wszystkim

z Posterunkowym, sympatycznym, acz niezbyt rozgarni´tym

policjantem z seriali „Rodzina zast´pcza” i „Rodzina zast´p-

cza plus”. Urodzi∏ si´ 43 lata temu w Szczecinku. Ukoƒczy∏

Paƒstwowà Wy˝szà Szko∏´ Teatralnà we Wroc∏awiu. Od 1993 r.

gra w Teatrze Studio w Warszawie. Ma na koncie role

w filmach, serialach TV i spektaklach Teatru Telewizji oraz

dubbing w filmach animowanych, fabularnych i grach kom-

puterowych. Podk∏ada g∏os pod postaç Kaczora Donalda.

˚onaty, ma trzech synów.

– Policjanci pytajà mnie, czy musz´ graç takiego idiot´?

zdj´cie z planu serialu „Rodzina zast´pcza plus”

gów scenariusza. Policjanci podsumowali, ˝e 

w takim razie dobrze gram posterunkowego.

Lubi Pan policjantów?
– OczywiÊcie, znam wielu prywatnie i sà

fantastyczni. Wykszta∏ceni, inteligentni.

Tu, jak wsz´dzie, sà ró˝ni ludzie. Ale jest to

grupa spo∏eczna, którà traktuje si´ po ma-

coszemu.

Z tym traktowaniem, o co chodzi?
– O to, jak wyglàda uposa˝enie policjan-

ta, czy ma na paliwo do radiowozu, z jakà

pa∏kà, z jakim pistoletem biega po ulicy. Te

sytuacje, które pojawiajà si´ w serialu,

Êmieszà, ale cz´sto sà wzi´te z ˝ycia.

Na przyk∏ad kiedy policjant mówi, ˝e nie

mo˝e gdzieÊ pojechaç, bo wyczerpa∏ przy-

dzia∏ paliwa. Nie chodzi o to, by si´ nad

nimi u˝alaç, ale sà pewne zawody, jak na-

uczyciele, lekarze, policjanci, które bez-

wzgl´dnie powinny byç traktowane przez

decydentów z estymà. Oni powinni w te gru-

py zawodowe wpompowaç du˝o wi´cej pie-

ni´dzy. W Polsce wi´ksze prawa ma bandyta

ni˝ policjant! A wydawa∏oby si´, ˝e sprawa

jest prosta. Buch pa∏kà w ∏eb, w kajdanki

i chwast wyrwany. A to nie takie proste. I tu

uk∏oni∏bym si´ w stron´ panów, którzy po-

dejmujà decyzje, by zlitowali si´ nad poli-

cjantami, a tym samym nade mnà. ■

MONIKA DÑBROWSKA
zdj. Anna Michejda, gilarski.com/Positive Agencja
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Z raportówki
Czterej nietrzeêwi Brytyjczycy wracajàcy

z Wroc∏awia do Nottingham regularnie lali

si´ po buziach w samolocie linii Ryanair.

O co posz∏o, nie wiadomo, ale Anglicy pili

na pok∏adzie na pot´g´. Niektórzy szybko

przesiàkajà naszà polskà tradycjà.

✩
37-letni Adam S. spa∏ na przystanku

w Warszawie. Przechodnie zaalarmowali po-

licj´, bo mi´dzy nogami pana Adama sta∏

gotowy do strza∏u ka∏asznikow. Âpioch nie

potrafi∏ powiedzieç, skàd ma na∏adowanà,

w pe∏ni sprawnà broƒ. W przeciwieƒstwie

do ka∏acha zacina∏ si´ strasznie, bo by∏ 

pijany jak bela.

✩
– Dzieƒ dobry, mam w domu materia∏y

wybuchowe – radoÊnie zakomunikowa∏ po-

licjantom 48-letni mieszkaniec Bia∏egosto-

ku. W domu m´˝czyzny znaleziono puszk´

z plastikiem i lont. Odpowie teraz za niele-

galne posiadanie materia∏ów wybuchowych

i musi meldowaç si´ w komisariacie.

✩
Napromieniowanego (2,3 prom. alkoho-

lu) s´dziego zatrzymali policjanci z Kato-

wic. Pan s´dzia ∏askaw by∏ wpakowaç si´

swym nissanem w dostawczego mercedesa.

Teraz pechowym s´dzià zajmà si´ jego 

koledzy po fachu i oka˝e si´ wreszcie, czy

Temida naprawd´ jest Êlepa, czy czasem

∏ypnie jednym okiem.

✩
W Cz´stochowie na Jasnej Górze bi∏o si´

kilkunastu licealistów z Chmielnika i Piƒ-

czowa. Spór zaczà∏ si´, gdy jedna grupa ob-

rzuca∏a drugà Ênie˝kami. Wojujàcych nie

byli w stanie rozdzieliç ani wychowawcy,

ani nauczyciele, ani nawet stra˝ jasnogór-

ska. Poradzi∏a sobie z nimi dopiero policja,

wpisujàc si´ w chlubnà histori´ obroƒców

jasnogórskiego klasztoru.

✩
Do jednego z banków na warszawskiej

Saskiej K´pie wbieg∏ m´˝czyzna. Wycià-

gnà∏ pistolet i krzyknà∏: – To jest napad,

dawaç pieniàdze! – Prosz´ wyjÊç, to niko-

mu nic si´ nie stanie – spokojnie odpar∏ 

kasjer. Bandyta pos∏ucha∏ i sobie poszed∏.

R E K L A M A

Saska K´pa zawsze by∏a

ostojà sto∏ecznej kultury.

✩
42-letni Piotr J. z Po-

znania jest oskar˝ony

o pobicie parkingowego.

Pan Piotr mia∏ obiç go laskà i kopnàç w kro-

cze. Sprawa jest o tyle dziwna, ˝e pan Piotr

na co dzieƒ zarabia jako niewidomy ˝ebrak,

a parkingowy inwalidà nie jest. 

✩
Warszawscy policjanci zatrzymali dwóch

m´˝czyzn, którzy próbowali ukraÊç fiata.

Jeden ze z∏odziei by∏ bardzo uczuciowy.

W samochodzie zaparkowanym opodal cze-

ka∏a na niego ˝ona wraz z 3-letnià córeczkà.

Z˝yte ma∏˝eƒstwo trafi∏o na komend´,

a dziewczynka do dziadków, którzy podob-

no nie kradnà. ■

Wybra∏ PIOTR JANUSZEWSKI

PS. Czekamy na ciàg dalszy. Wszystkie

doniesienia pochodzà z prasy lokalnej. 

Publikujemy je ku przestrodze, uwadze,

a czasem i pokrzepieniu.
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Wautach s∏u˝bowych zaszczytne, a zarazem najbezpieczniejsze i najwygodniejsze miej-

sce znajduje si´ po prawej stronie tylnego siedzenia. Drugie co do wa˝noÊci mieÊci si´

za fotelem kierowcy, trzecie w Êrodku, a czwarte obok prowadzàcego. Bywa, ˝e uprawnie-

ni do korzystania z pierwszego miejsca ust´pujà je wyjàtkowym goÊciom. Najbardziej 

niewygodne jest miejsce Êrodkowe na tylnym siedzeniu, nie nale˝y wi´c proponowaç go 

paniom. 

Czy kierowca powinien wychodziç z samochodu i otwieraç pasa˝erom drzwi? Zdania sà

podzielone. Wszystko zale˝y od sytuacji. Prowadzàcy okazuje w ten sposób uprzejmoÊç 

ludziom w podesz∏ym wieku, kobietom, a tak˝e osobom piastujàcym wysokie stanowiska

paƒstwowe (wtedy otwiera drzwi tylko na rozpocz´cie i zakoƒczenie dnia pracy, a nie pod-

czas ka˝dego postoju). W sytuacjach, gdy na jezdni panuje du˝y ruch, a w pobli˝u nie ma

parkingu czy zatoczki, kierowca nie wychodzi. Pasa˝er powinien wysiàÊç mo˝liwie szybko,

by nie tamowaç ruchu.

Prze∏o˝eni korzystajàcy z pojazdów s∏u˝bowych muszà pami´taç o szanowaniu pracy kie-

rowcy. Nie wypada si´ spóêniaç, a nast´pnie wymuszaç jazd´ na z∏amanie karku – w razie

wypadku to prowadzàcy ponoszà odpowiedzialnoÊç karnà.

W taksówce obowiàzuje identyczna zasada jak w samochodzie s∏u˝bowym.

W autach prywatnych najbardziej eksponowane miejsce znajduje si´ obok osoby kie-

rujàcej. 

Podczas jazdy samochodem i s∏u˝bowym, i prywatnym nie palimy papierosów, nie s∏u-

chamy wrzaskliwej muzyki. Kierowca, jeÊli musi rozmawiaç przez telefon, powinien zawsze

u˝ywaç zestawu g∏oÊnomówiàcego. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Anna Michejda

Konsultacja – Grzegorz Chmielewski, 
zast´pca dyrektora Protoko∏u Dyplomatycznego MSZ

W samochodzie
Zarówno w pojazdach s∏u˝bowych, jak i prywatnych 
gospodarzem jest kierowca, wszyscy inni sà goÊçmi.




