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Dobre oceny Policji
Jak spo∏eczeƒstwo ocenia Policj´ na tle innych instytucji? 

Czy policjant to zawód ceniony? Czy funkcjonariusze dobrze pracujà? 
Ostatnie badania spo∏eczne wykaza∏y najwy˝sze od dziesi´ciu lat notowania polskiej Policji.

Wpierwszym kwartale 2006 roku dwa niezale˝ne oÊrodki 

badawcze: OÊrodek Badania Opinii Publicznej (TNS

OBOP) i Centrum Badania Opinii Spo∏ecznej (CBOS) zrealizowa-

∏y badania, w których ocenione zosta∏y Policja i sami policjanci. 

Pytania dotyczy∏y i pracy funkcjonariuszy, i samej formacji – zarów-

no na tle innych instytucji paƒstwowych, jak i niezale˝nie od nich.

Ka˝de z badaƒ zosta∏o przeprowadzone na reprezentatywnej, loso-

wej próbie doros∏ych Polaków.

CBOS: O DZIA¸ALNOÂCI INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
Celem badania, realizowanego mi´dzy 3 a 6 lutego 2006 roku, by∏a

mi´dzy innymi ocena dzia∏alnoÊci instytucji publicznych, np.: par-

lamentu, prezydenta, w∏adz samorzàdowych, koÊcio∏a rzymskoka-

tolickiego, wojska, organów Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci.

Na ich tle Policja wypad∏a pozytywnie. Dwie trzecie Polaków 

(66 proc.) ma dobre o niej zdanie. Formacja ta okaza∏a si´ wi´c byç

jednà z lepiej ocenianych instytucji paƒstwowych. Od paêdzierni-

ka 2005 roku zanotowano dziewi´ciopunktowy wzrost jej ocen po-

zytywnych, przy jednoczesnym spadku odsetka opinii negatyw-

nych. „Ostatnio tak dobrà ocen´ pracy mia∏y si∏y policyjne dziesi´ç

lat temu, w styczniu 1996 roku” – piszà w raporcie specjaliÊci

CBOS. Wyjàtkowo dobrze wypad∏a Policja na tle innych instytucji

wymiaru sprawiedliwoÊci. Sàdy i prokuratury majà o wiele ni˝sze

notowania spo∏eczne.

CBOS: O UCZCIWOÂCI I RZETELNOÂCI ZAWODOWEJ
Badanie by∏o prowadzone od 3 do 6 lutego br. WÊród dwudziestu

dwóch zawodów nie zabrak∏o: s´dziów, adwokatów, policjan-

tów. I w tym przypadku spo∏eczna ocena funkcjonariuszy Policji

jest wysoka. Zostali sklasyfikowani na 7. miejscu, po: naukowcach,

piel´gniarkach, nauczycielach, dziennikarzach, dentystach i rze-

mieÊlnikach. Adwokaci i s´dziowie zaj´li w tym badaniu dalsze

miejsca. UczciwoÊç i rzetelnoÊç zawodowa policjantów uzyska∏a

38 proc. pozytywnych ocen, adwokatów – 21 proc., s´dziów –

16 proc. Policjanci w ocenie spo∏ecznej okazali si´ lepsi mi´dzy

innymi od: lekarzy, ksi´˝y, finansistów, przedsi´biorców prywatnych.

W porównaniu z wynikami uzyskanymi w poprzednich edycjach

tego badania (z lat 1997 oraz 2000) opinie o uczciwoÊci i rzetelno-

Êci zawodowej policjantów wzros∏y najbardziej ze wszystkich anali-

zowanych grup zawodowych.

OBOP: O PRACY POLICJI 
ORAZ O POCZUCIU BEZPIECZE¡STWA POLAKÓW 
W OKOLICY MIEJSCA ZAMIESZKANIA
Na zamówienie miesi´cznika „Policja 997” TNS OBOP mi´dzy

2 a 6 marca 2006 r. zrealizowa∏ badanie omnibusowe*. Responden-

ci odpowiadali na dwa pytania: Jak Pan (i) ocenia prac´ Policji? Czy

czuje si´ Pan (i) bezpiecznie, spacerujàc w swojej okolicy po zmro-

ku? Poniewa˝ takie same pytania by∏y zadawane w cz´Êci sta∏ej sze-

Êciu edycji badania realizowanego przez OBOP na zlecenie Komen-

dy G∏ównej Policji od wrzeÊnia 2002 do listopada 2005 r., mo˝liwe

by∏o zestawienie aktualnych wyników z tymi z lat poprzednich.
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W porównaniu z listopadem 2005 roku wros∏a zarówno ocena

pracy Policji, jak te˝ ocena poczucia bezpieczeƒstwa Polaków

w okolicy miejsca zamieszkania. Obydwa wskaêniki zwi´kszy∏y si´

o 5 punktów procentowych, osiàgajàc dla oceny formacji 67 proc.,

a dla poczucia bezpieczeƒstwa 68 proc. pozytywnych wskazaƒ. 

PO CO POLICJI BADANIA?
Opinia spo∏eczna to wyjàtkowo czu∏y wskaênik stopnia akceptacji dla
partii politycznych, firm czy instytucji paƒstwowych. O dobre notowa-
nia zabiegajà w∏aÊciwie wszyscy, zatrudniajàc specjalistów od budowy
pozytywnego wizerunku. DoÊwiadczenia bowiem pokazujà, jak ∏atwo
mo˝na straciç spo∏eczne zaufanie i jak trudno je potem odbudowaç.
Oceny Policji podlegajà podobnym mechanizmom. Powa˝ny b∏àd 
nawet jednego przedstawiciela tej formacji, stajàc si´ medialnà sensa-

cjà, mo˝e przes∏oniç w oczach odbiorców dobrà prac´ pozosta∏ych stu 
tysi´cy policjantów. Dlatego równie wa˝ne dla pozytywnego odbioru
Policji jest szkolenie jej s∏u˝b prasowych, jak i uÊwiadomienie wszyst-
kim policjantom, ˝e zachowanie ka˝dego z nich ma wp∏yw na ocen´ 
ca∏ej formacji. 

– Pi´tnaÊcie lat po przemianach ustrojowych policjant nie jest ju˝
„panem w∏adzà”, ma s∏u˝yç spo∏eczeƒstwu. Profesjonalne badania od-
powiadajà nam na pytania, czy robi to w∏aÊciwie oraz w jakim stopniu
nasza s∏u˝ba jest akceptowana – mówi Zbigniew Matwiej, wieloletni
pracownik s∏u˝b prasowych Policji, obecnie rzecznik komendanta
g∏ównego.

Policja z za∏o˝enia ma s∏u˝yç spo∏eczeƒstwu i w ostatnich latach 
coraz wyraêniej widaç, jak stopniowo odchodzi od pos∏ugiwania si´
przy samoocenie jedynie w∏asnymi statystykami. Zdaniem wielu specja-
listów ˝adne wewn´trzne dane dotyczàce przest´pczoÊci i wykrywalno-
Êci same w sobie nie mogà byç do koƒca wiarygodne. Dopiero uzupe∏-
nienie ich o opinie spo∏eczne daje pe∏ny obraz sytuacji i mo˝e byç 
podstawà do wyznaczania szczegó∏owych zadaƒ. 

Ostatnie wyniki badaƒ w stosunku do wczeÊniejszych lat sà dla 
Policji i policjantów wyjàtkowo korzystne. Policja zaj´∏a wysokie miej-
sce w rankingu ocen instytucji paƒstwa, a przede wszystkim organów
Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci. Polacy dobrze ocenili nie tylko 
Policj´ jako instytucj´, ale tak˝e prac´ jej funkcjonariuszy. 

Co b´dzie dalej? OczywiÊcie, istnieje granica, poza którà stopieƒ 
pozytywnego odbioru jakiejkolwiek organizacji nie mo˝e ju˝ iÊç w gór´,
tak prawdopodobnie b´dzie kiedyÊ i z Policjà. Ale dzisiaj, dzi´ki tak do-
bremu postrzeganiu Policji przez spo∏eczeƒstwo, z pewnoÊcià ∏atwiej
uto˝samiç si´ policjantom z formacjà, w której pracujà. Funkcjonariusz
dumny ze swej s∏u˝by – czy otwarcie przyznaje si´ do tego, czy nie –
b´dzie pewniejszy siebie i po prostu lepszy w pracy. Tak buduje si´ dobrà
mark´. ■

JADWIGA GA¸KA
IWONA CZERNIEC
PAWE¸ CHOJECKI

* Omnibus – jest badaniem, w którym wielu respondentom zadaje si´ pytania dotyczà-

ce ró˝nych zagadnieƒ, np. preferencji czytelniczych, oceny pracy Policji. W Polsce tym

badaniem obj´tych jest ka˝dorazowo 1000 osób powy˝ej 15. roku ˝ycia, co stanowi 

reprezentatywnà prób´ dla naszego kraju. Zalety tego badania to: krótki czas realizacji,

wysoka jakoÊç uzyskanych wyników przy niewielkich kosztach.
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Pomys∏ opracowania ksiàg cmentarnych jest ÊciÊle

zwiàzany z ideà budowy polskich nekropolii wo-

jennych w by∏ym Zwiàzku Sowieckim. Pierwsze dwie

publikacje zawiera∏y nazwiska ofiar NKWD spoczywa-

jàcych w Katyniu i Charkowie. Ksi´ga Miednoje upa-

mi´tnia natomiast polskich policjantów i innych funk-

cjonariuszy przedwojennego Ministerstwa Spraw We-

wn´trznych, którzy zostali rozstrzelani w Twerze

w 1940 roku. 

KSI¢GA – SZCZEGÓLNY DOKUMENT 
Dwa tomy tego wydania zawierajà 6300 not biograficz-

nych. Pracowa∏y nad nimi zespo∏y specjalistów z ró˝-

nych dziedzin: wojskowoÊci, historii policji, Korpusu

Ochrony Pogranicza, Stra˝y Granicznej i wywiadu pol-

skiego. U∏o˝one alfabetycznie wed∏ug nazwisk zawie-

rajà podstawowe informacje o ka˝dym z rozstrzela-

nych funkcjonariuszy. Zbierano je w archiwach lub

u rodzin, nie zawsze natomiast mo˝na by∏o dotrzeç

do zdj´ç ofiar. Grupy historyków pracowa∏y równolegle

nad inskrypcjami nagrobnymi, które nast´pnie

umieszczano na cmentarzu, i nad wpisami do ksi´gi.

– Zale˝a∏o nam, aby ksi´g´ otwiera∏ szkic historycz-

ny o polskiej policji, s∏u˝bach zwiàzanych przed wojnà

z MSW i o formacjach wojskowych o charakterze zbli-

˝onym do policyjnego, których funkcjonariusze spo-

czywajà w Miednoje – mówi Andrzej Przewoênik, se-

kretarz ROPWiM. – Stanowili oni elit´ narodu. Stan´-

li w obronie paƒstwa i dlatego w∏aÊnie jego instytucje

majà obowiàzek okazaç im szacunek. Ksi´ga to nie tyl-

ko dokument, ale szczególny pomnik postawiony pol-

skim policjantom, którzy zostali zamordowani na nie-

ludzkiej ziemi.

– Dla mnie ma ona ogromnà wartoÊç, bo w Miedno-

je le˝à mój ociec i stryj. Poza tym to opracowanie 

historyczne o wielkim znaczeniu. MyÊl´, ˝e przyczyni

si´ do odk∏amywania trudnej historii stosunków

polsko-radzieckich – mówi Tadeusz Konon, prezes

Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna

1939 r.

ZBRODNIA – POZNANIE CA¸EJ PRAWDY
Mimo up∏ywu ponad 65 lat od tragedii w Katyniu,

Charkowie i Miednoje oraz ciàg∏ych staraƒ strony pol-

skiej o poznanie prawdy wcià˝ nie sà znane wszystkie

zasoby archiwalne, o których istnieniu historycy sà

przekonani. Zmienne stosunki mi´dzy Polskà i jej

wschodnimi sàsiadami nadal wyraênie cià˝à nad roz-

wiàzaniem wielu dra˝liwych kwestii.

– Wiemy, ˝e dokumenty gdzieÊ istniejà, ale nie

mo˝emy do nich dotrzeç – mówi Andrzej Przewoênik.

– PoznaliÊmy nazwiska z tak zwanej ukraiƒskiej listy

katyƒskiej, ale w przypadku „listy bia∏oruskiej” jeste-

Êmy w zdecydowanie gorszej sytuacji. Wiemy, ˝e jest

na niej wielu policjantów i innych funkcjonariuszy, na-

zwisk ich jednak nie znamy. A to szczególnie wa˝ne

dla rodzin ofiar, które od kilkudziesi´ciu lat bezsku-

tecznie poszukujà jakichkolwiek informacji o swoich

najbli˝szych, choçby o miejscu pochówku. Dlatego tak

niezb´dne sà zabiegi ze strony paƒstwa polskiego

o dost´p do tych materia∏ów, ˝eby mo˝na by∏o osta-

tecznie wyjaÊniç losy polskich obywateli. 

Minister Przewoênik i jego wspó∏pracownicy w po-

∏owie roku przeprowadzà badania naukowe w Bykow-

ni pod Kijowem. Istniejà dowody, ˝e wÊród Polaków

tam spoczywajàcych sà równie˝ policjanci i inni pra-

cownicy MSW. Majà te˝ nadziej´, ˝e kiedyÊ b´dzie

mo˝na wykonaç takie prace na Bia∏orusi. Ciàgle zbie-

rajà potrzebne informacje. Wiadomo ju˝ na przyk∏ad,

˝e w grupie pochowanych w Chersoniu na pewno

znajdujà si´ policjanci.

Dodatkowà zach´tà do pracy dla historyków jest de-

terminacja, z jakà rodziny zaginionych dociekajà praw-

dy o swoich ojcach i dziadkach. Maria Nowak, prze-

wodniczàca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina

Policyjna 1939, by∏a ma∏à dziewczynkà, kiedy o jej 

„Miednoje. Ksi´ga Cmentarna Polskiego
Cmentarza Wojennego” to, wydana przez Rad´
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, trzecia
i ostatnia pozycja z serii upami´tniajàcej
tragiczne wydarzenia, znane powszechnie
pod okreÊleniem „zbrodnia katyƒska”.

Pomnik 
wydrukowany
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ojcu, starszym posterunkowym PP, zaginà∏ wszelki

s∏uch. Kiedy wreszcie po kilkudziesi´ciu latach dowie-

dzia∏a si´ prawdy, pojecha∏a na cmentarz w Miednoje.

Polskie mogi∏y w rosyjskim lesie wywar∏y na niej 

niezatarte wra˝enie. 

– Mia∏am uczucie, ˝e nie da si´ tego w pe∏ni prze-

˝yç – mówi. – Chodzi∏am mi´dzy drzewami, dotyka-

∏am tej ziemi i zastanawia∏am si´, w którym miejscu

le˝a∏ mój ojciec. 

W sprawie rozstrzelania polskich obywateli w 1940

roku pozosta∏o jeszcze sporo do wyjaÊnienia. Minister

Przewoênik uwa˝a jednak, ˝e o zbrodni katyƒskiej

zgromadzono i tak bardzo du˝o informacji. Wiadomo

sporo o genezie i o samym jej przebiegu. Ludzie za nià

odpowiedzialni – zarówno inspiratorzy, jak i wykonaw-

cy – w zasadzie ju˝ nie ˝yjà, wi´c o Êciganiu kogokol-

wiek nie ma mowy. Pozostaje jedynie kwestia dost´pu

badaczy do dokumentów. Andrzej Przewoênik w swo-

ich publikacjach prasowych stale namawia do dialogu

jako jedynej metody pe∏nego wyjaÊnienia traumatycz-

nych wydarzeƒ dzielàcych narody. Uwa˝a, ˝e w sto-

sunkach mi´dzy Polskà a Rosjà i Ukrainà ju˝ zrobiono

wiele dobrego. Pami´ta, ile napi´ç towarzyszy∏o budo-

wie cmentarzy w Katyniu, Miednoje i Charkowie. 

– A przecie˝ po uroczystoÊciach otwarcia nekropolii

wyraênie widzia∏em, ˝e Rosjanie poczuli ulg´. Nastà-

pi∏ wtedy prze∏om w stosunkach polsko-rosyjskich

– mówi. – Stopniowo mo˝na wiele osiàgnàç, to kwestia

màdrego dzia∏ania.

DIALOG – ZGODA MI¢DZY NARODAMI
Sytuacja polityczna ma kluczowe znaczenie dla osta-

tecznego zamkni´cia sprawy katyƒskiej. Prezes Tade-

usz Konon marzy, ˝e dojdzie kiedyÊ do prze∏omowego

spotkania prezydentów Polski i Rosji nad grobami

w Miednoje. Andrzej Przewoênik wielokrotnie spoty-

ka∏ si´ z jednoznacznymi stwierdzeniami intelektuali-

stów rosyjskich, ˝e w dzisiejszych czasach rzeczà nie-

zrozumia∏à jest utajnianie przez w∏adze Rosji informa-

cji o zbrodni katyƒskiej. 

Wa˝ne sà jednak tak˝e postawy zwyk∏ych obywate-

li. Prezes Konon uwa˝a, ˝e przede wszystkim trzeba

zabiegaç o porozumienie mi´dzy spo∏eczeƒstwami. 

– My, dzieci rozstrzelanych policjantów, podj´liÊmy

trud wyjaÊnienia prawdy. Ale chcemy te˝ doprowadziç

do zgody mi´dzy naszymi narodami. ˚a∏uj´, ˝e nie

mamy takiej umowy z Rosjà o wymianie m∏odzie˝y, jak

na przyk∏ad Niemcy. Przecie˝ jesteÊmy sàsiadami i je-

˝eli nie zbudujemy zr´bów ˝yczliwoÊci wzgl´dem sie-

bie, to zawsze b´dziemy si´ traktowali z co najmniej

niepotrzebnà ostro˝noÊcià – mówi. – Dlatego War-

szawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

od kilku lat zaprasza dzieci z Tweru i Miednoje na ko-

lonie w oÊrodkach policyjnych w Polsce. Chcemy im

pokazaç, ˝e nie ma u nas rusofobii i nienawiÊci. Widzi-

my, ˝e spotkania z tymi dzieçmi to dialog z zupe∏nie

innà Rosjà. W ubieg∏ym roku dzieci, które by∏y u nas

na koloniach, z∏o˝y∏y razem z nami kwiaty na polskim

cmentarzu. To znaczy, ˝e coÊ si´ nam uda∏o. 

SPÓR – CO DALEJ?
Rosyjskie dochodzenie w sprawie zbrodni katyƒskiej

zosta∏o zakoƒczone. Polskie Êledztwo trwa. Nadal ist-

niejà powa˝ne ró˝nice mi´dzy stronami polskà i rosyj-

skà w ocenie wydarzeƒ w Katyniu, Twerze i Charkowie.

Rosja nie uzna∏a rozstrzeliwaƒ polskich ˝o∏nierzy, poli-

cjantów i funkcjonariuszy innych s∏u˝b paƒstwowych

ani za nieprzedawniajàcà si´ zbrodni´ przeciwko ludz-

koÊci, ani za ludobójstwo. Ostatnie doniesienia o tym,

˝e prokuratura rosyjska odmówi∏a uznania Polaków za-

mordowanych przez NKWD na mocy dekretu Stalina

z 5 marca 1940 roku za ofiary stalinowskich represji,

równie˝ nie wró˝à szybkiego zakoƒczenia sporu. 

Chocia˝ ZSRR ju˝ dawno nie istnieje, ostateczne

zamkni´cie tragicznego rozdzia∏u historii stosunków

polsko-sowieckich zale˝y od aktualnych uk∏adów mi´-

dzy Polskà i Rosjà. W tej sytuacji wydana przez Rad´

Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa „Ksi´ga Cmen-

tarna Miednoje” na d∏ugo mo˝e pozostaç ostatecznym

zbiorem wiedzy historycznej o losach polskich poli-

cjantów po 17 wrzeÊnia 1939 roku na Wschodzie. ■
PAWE¸ CHOJECKI

zdj. Anna Michejda 

„Miednoje. Ksi´ga Cmentarna Polskiego Cmentarza

Wojennego” opracowana przez zespó∏ pod kierunkiem Grze-

gorza Jakubowskiego, wydana przez Rad´ Ochrony Pami´ci

Walk i M´czeƒstwa, Warszawa 2006. Nak∏ad 1500 egzempla-

rzy, cena dwóch tomów – 150 z∏
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Reaktywowane Biuro Kadr i Szkolenia KGP nie dys-

ponuje zbiorczymi danymi, ilu policjantów w skali

kraju ma zezwolenie na podj´cie dodatkowej pracy 

poza s∏u˝bà. Mo˝na jednak si´ domyÊlaç, ˝e jest to

niezbyt liczne grono. Na przyk∏ad w du˝ym garnizonie

Êlàskim takich szcz´Êliwców jest 183 (wliczajàc pra-

cowników korpusu s∏u˝by cywilnej); dorabiajà jako:

wyk∏adowcy, instruktorzy i trenerzy. W legionowskim

Centrum Szkolenia Policji z kolei w 2005 roku pozwo-

lenie otrzyma∏o 100 osób, odmownie zaÊ rozpatrzo-

nych zosta∏o 7 raportów (w 2006 r. odpowiednio

29 i 2). W ponad 90 proc. chodzi∏o o prac´ jako wyk∏a-

dowca/instruktor; w pozosta∏ych o posady: nauczycie-

la, doradcy, kuratora sàdowego.

– Funkcjonariusz mo˝e otrzymaç pozwolenie

na podj´cie dodatkowej pracy, jeÊli ma ona zwiàzek ze

s∏u˝bà i podnosi jego kwalifikacje – uwa˝a nadinsp.

Dariusz Biel, podkarpacki komendant wojewódzki Po-

licji. – Na przyk∏ad laborant mo˝e robiç analizy dla 

innych podmiotów, wyst´powaç jako bieg∏y, bo to 

b´dzie wzbogaca∏o jego wiedz´ i umiej´tnoÊci. Podob-

nie funkcjonariusz z ruchu drogowego bez przeszkód

mo˝e prowadziç wyk∏ady na kursach prawa jazdy, ale

ju˝ nie powinien wyst´powaç w roli egzaminatora.

Na pewno nie uzyskajà pozwolenia policjanci prewen-

cji czy antyterroryÊci, którzy chcà staç „na bramce”

w dyskotece.

Takie samo podejÊcie prezentujà chyba wszyscy 

komendanci, niezale˝nie od charakteru jednostki. 

– Podw∏adni wyst´pujà czasami o pozwolenia

na podj´cie dodatkowej pracy, ale z regu∏y ich nie do-

stajà, chyba ˝e chodzi o jakieÊ 1-, 2-dniowe wyk∏a-

dy – mówi insp. dr in˝. Andrzej Filewicz, dyrektor

Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP.

– Sà natomiast czasem powo∏ywani na list´ bieg∏ych

sàdowych i w ten sposób mogà dorobiç.

Wyk∏adowcy ze szkó∏ Policji, laboranci, radcy praw-

ni to stosunkowo wàska grupa, majàca te˝ z regu∏y

wy˝sze zaszeregowania ni˝ przeci´tny policjant „z uli-

cy”. A co z prewencjuszami, kryminalnymi czy atecia-

kami?

JeÊli wykazujà si´ dobrymi wynikami w codziennej

pracy, majà szans´ na dodatkowe s∏u˝by patrolowe.

Na przyk∏ad w woj. Êlàskim samorzàdy – poprzez Fun-

dusz Wsparcia Policji – przekaza∏y 700 tys. z∏,

z których sfinansowano prawie 4500 dodatkowych

s∏u˝b. W zale˝noÊci od umowy z przedstawicielami 

samorzàdu stawka za godzin´ wynosi∏a od 15,63

do 20 z∏. Nieêle, mo˝na by powiedzieç. Warunek, ˝e

w powiatowej czy gminnej kasie znajdà si´ na to pie-

niàdze, a z tym bywa ró˝nie... Czasami wi´c policjanci

uznajà, ˝e pozostaje jedynie stanie „na bramce”.

Przy podejÊciu prezentowanym przez stron´ s∏u˝bowà

ta furtka jest jednak przed nimi praktycznie zamkni´-

ta, choç dla w∏aÊcicieli dyskotek lub klubów sà bardzo

atrakcyjnymi pracownikami. Zapewniajà fachowy po-

ziom za stosunkowo niewielkie pieniàdze. A ˝e rynek

rozrywkowo-gastronomiczny jest ogromny, ofert nie

brakuje. „Na bramkach” – oczywiÊcie bez pozwolenia

– dorabia zatem ogromna rzesza funkcjonariuszy.

Z pewnoÊcià to najbardziej rozpowszechniona forma

pracy po godzinach (na przyk∏ad w Warszawie istniejà

puby, gdzie niemal ca∏à ochron´ stanowià policjanci). 

Dorabianie po godzinach
Wielu policjantów pracuje w czasie wolnym od s∏u˝by, choç nie zawsze 
majà na to stosowne pozwolenie. Nie ka˝dy jednak mo˝e je otrzymaç...
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Marek Bieƒkowski, komendant g∏ówny Policji:

– Wiem, ˝e wi´kszoÊç rodzin funkcjonariuszy jest

w trudnej sytuacji materialnej. Dlatego priorytetem,

nad którym od razu rozpoczà∏em prac´, gdy zosta∏em 

komendantem g∏ównym, jest motywacyjny system p∏ac,

dodatkowo po∏àczony ze Êcie˝kà kariery zawodowej i czy-

telnymi zasadami awansu.

Dzisiaj np. dzielnicowy tak naprawd´ nie ma motywa-

cji, by byç coraz lepszym w tym, co robi ka˝dego dnia. Aby awansowaç, musi

zmieniç charakter s∏u˝by i szukaç lepszych zarobków na innym stanowisku.

Tym samym tracimy dobrego, szanowanego wÊród ludzi stró˝a prawa. Sytu-

acja taka nie dotyczy, oczywiÊcie, tylko dzielnicowych. 

Trzeba z tym skoƒczyç i stworzyç szans´ bycia coraz lepszym na konkret-

nym stanowisku, aby policjant ze wzgl´du na swoje osiàgni´cia móg∏ zarabiaç

coraz wi´cej. Nie zamknie to, rzecz jasna, drogi awansu. Prace systemowe 

ju˝ trwajà. Licz´, ˝e od nowego roku wprowadzimy je w ˝ycie.

W porównaniu z rokiem ubieg∏ym zapewniliÊmy ponaddwukrotnie wi´cej

Êrodków finansowych na nagrody dla policjantów (z 40 mln w 2005 roku

do ponad 100 mln w 2006 r.). B´dà nimi dysponowali komendanci miejscy

i powiatowi, a funkcjonariusze realnie odczujà to w swoich kieszeniach. 

Doprowadzimy do tego, by ich s∏u˝ba by∏a w∏aÊciwie motywowana finanso-

wo, by nie szukali dodatkowej pracy poza nià, na stanowiskach niegodnych

policjanta.

Nasze przepisy pozwalajà na podj´cie dodatkowej pracy na okreÊlonych

w rozporzàdzeniu MSWiA warunkach. Bez wzgl´du na to jednak, czy to 

b´dzie antyterrorysta, czy te˝ policjant s∏u˝by patrolowej albo radca praw-

ny – nie powinien dorabiaç jako ochroniarz, bo ewidentnie k∏óci si´ to z wy-

mienionymi w rozporzàdzeniu wymogami oraz zdrowym rozsàdkiem. Przy-

padki naruszenia tych przepisów b´dziemy ujawniaç i wyciàgaç konse-

kwencje.

Ale powtarzam, bardzo zale˝y mi na zmianach, które pozwolà na popraw´

bytu policjantów i ich rodzin. Mam tu na myÊli przejrzystà Êcie˝k´ kariery 

zawodowej, po∏àczonà z motywacyjnym systemem p∏ac.

– Skandaliczne jest doprowadzanie do sytuacji,

w której policjant po 7–8 latach s∏u˝by w AT dosta-

je 1500–1700 z∏otych i musi dorabiaç jako „bramkarz”

w dyskotece, b´dàc na ∏asce i nie∏asce jakiegoÊ dorob-

kiewicza – mówi Piotr, antyterrorysta z centralnej Pol-

ski. – Jestem przeciwny dorabianiu przez policjantów,

bo uw∏acza to ich s∏u˝bie i godnoÊci osobistej, kiedy

jednak nie majà wyjÊcia... Trzeba przecie˝ zapewniç

byt bliskim. Niektórzy sà jedynymi ˝ywicielami

rodziny. Utrzymujà bezrobotne ˝ony i ma∏e dzieci.

Piotr, jako kawaler, radzi sobie finansowo bez 

koniecznoÊci podejmowania dodatkowej pracy. Jego

koledzy z jednostki niekoniecznie. Kilku dorabia

na czarno, wszyscy jako ochroniarze w lokalach. Przy-

znajà, ˝e nie jest to w porzàdku. Na pewno nie robili-

by tego, gdyby za prac´ w AT zap∏acono im tyle, ile

jest w rzeczywistoÊci warta.

– Prze∏o˝eni majà gdzieÊ, czy ktoÊ dorabia, bo nie-

kiedy sami te˝ to robià, legalnie lub nie – mówi jeden

z nich. – Kiedy na kogoÊ padnie podejrzenie, ˝e pracu-

je dodatkowo bez pozwolenia, starajà si´ za wszelkà

cen´ usunàç delikwenta z szeregów Policji. Niepo-

trzebny im szum wokó∏ jednostki i prze∏o˝onego.

Takie podejÊcie mo˝e byç groêne nawet dla tych,

którzy nie cha∏turzà. DoÊwiadczy∏ tego w∏aÊnie Piotr,

pomówiony o zarobkowanie po s∏u˝bie jako „bram-

karz” w dyskotece. Zrobili to bandyci, którzy wcze-

Êniej ci´˝ko go pobili (toczy∏ si´ wtedy proces prze-

ciwko nim), a w ten sposób chcieli zdyskredytowaç

policjanta w oczach kierownictwa jednostki oraz sàdu.

– Mój prze∏o˝ony wpad∏ w panik´, chcia∏ mnie wy-

waliç, na szcz´Êcie „na górze” byli màdrzejsi i spraw´

wnikliwie sprawdzili. Wysz∏o szyd∏o z worka – opowia-

da. – Dowódca odszed∏ ju˝ na emerytur´, ale do koƒ-

ca nie zajàknà∏ si´ nawet jakimÊ „przepraszam”.

Sprawdzenie, czy podw∏adny pojawia si´ w lokalu

tylko w charakterze sta∏ego klienta, czy mo˝e te˝ pra-

cownika, nie jest rzeczà ∏atwà, zw∏aszcza w mniej-

szych jednostkach.

– Na szczeblu komend powiatowych, które nie dys-

ponujà rozbudowanymi strukturami wewn´trznej 

inspekcji, trudno udowodniç policjantowi, ˝e niele-

galnie dorabia – mówi m∏. insp. w stanie spoczynku

Zdzis∏aw Bartula, by∏y komendant powiatowy Policji

w Wo∏ominie. – Teraz przynajmniej mo˝na jeszcze

zwróciç si´ do wydzia∏ów inspektoratu lub spraw we-

wn´trznych w jednostkach wojewódzkich, które majà

odpowiednie mo˝liwoÊci pracy operacyjnej i rozpraco-

wania takiego funkcjonariusza. KiedyÊ to by∏o nie-

mo˝liwe.

Mimo wszystko ustalenie, czy podw∏adny pracuje

na czarno po godzinach, nadal pozostaje dla prze∏o˝o-

nego bardzo trudne.

– Podj´cie dodatkowej pracy bez wymaganego 

zezwolenia jest naruszeniem dyscypliny s∏u˝bowej

i takimi przypadkami zajmuje si´ inspektorat. Biuro

Spraw Wewn´trznych wkracza do akcji w sytuacji, gdy

oprócz tego zachodzi podejrzenie pope∏nienia przez

funkcjonariusza przest´pstwa – mówi podinsp. Ry-

szard Walczuk z BSW KGP. – Nie tak dawno mieliÊmy

spraw´, gdzie policjanci nie tylko nie mieli wymaga-

nych zezwoleƒ, ale te˝ koncesji na wykonywanie us∏ug

z zakresu ochrony osób i mienia. Skoƒczy∏o si´ posta-

wieniem im zarzutów. Cz´sto jednak sygna∏y o takich

przypadkach pozostajà niepotwierdzone, sà bowiem

bardzo trudne do udowodnienia. Przy sprawnie funk-

cjonujàcym uk∏adzie w∏aÊciciel lokalu–policjant to

prawie niewykonalne.

Oficjalnie zatem komendanci jednostek nie udzie-

lajà pozwoleƒ na prac´ w ochronie; nieoficjalnie

– zmuszeni sà przymykaç oczy na ten proceder, gdy˝

nie bardzo mogà skutecznie z nim walczyç, a po trosze

mo˝e te˝ rozumiejà po∏o˝enie swoich podw∏ad-

nych. I tak niezdrowa sytuacja trwa.

Zdaniem Antoniego Dudy, przewodniczàcego ZG

NSZZ Policjantów, winne sà nieprecyzyjne przepisy,

które nie podajà, w jakich zawodach dorabianie by∏oby

akceptowalne, a w jakich przynosi ujm´ wizerunkowi

Policji.

– Powinno to byç wyszczególnione i nie by∏oby k∏o-

potu – mówi. – Odpowiedzialny policjant musi swojà

rodzin´ utrzymaç, zapewniç dzieciom w∏aÊciwe wa-

runki do rozwoju, nauki itd. Nie powinno zatem byç

przeszkód, by, dysponujàc wolnym czasem, podjà∏ do-

datkowà prac´. Tymczasem dzisiaj pozwolenia na to

dostajà osoby z wysokimi grupami zaszeregowania, np.

radcy prawni lub wyk∏adowcy, bo „przynoszà chwa∏´

Policji”. Szeregowym funkcjonariuszom, w obawie, by

ich dorabianie nie przynios∏o ujmy instytucji, pozwo-

leƒ si´ odmawia. Tak byç nie mo˝e. Trzeba postawiç

spraw´ jasno: skoro pracodawca nie potrafi zapewniç

policjantom godziwych p∏ac, musi istnieç mo˝liwoÊç

dorobienia. ■
PRZEMYS¸AW KACAK

zdj. Wojciech Basiƒski
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WPolsce znajdujà si´ zak∏ady bud˝etowe MSWiA oraz oÊrodki

wypoczynkowe i szkoleniowo-wypoczynkowe b´dàce w nad-

zorze Policji, a administrowane przez gospodarstwa pomocnicze. Kil-

ka obiektów zosta∏o u˝yczonych Niezale˝nemu Samorzàdnemu

Zwiàzkowi Zawodowemu Policjantów oraz Zwiàzkowi Zawodowemu

Pracowników Cywilnych MSWiA. Ca∏oÊç liczy setki hektarów, a ich

wartoÊç, wraz z budynkami, to wiele milionów z∏otych.

BANKRUT èLE WIDZIANY
30 grudnia ub.r. minister spraw wewn´trznych i administracji wyda∏

decyzj´ o likwidacji zak∏adu bud˝etowego MSWiA „Chybotek”

w Przesiece (powierzchnia gruntu 3,56 ha). Przychody uzyskiwane

z dzia∏alnoÊci za us∏ugi wczasowo-turystyczne nie pokrywa∏y bie˝à-

cych wydatków. W ubieg∏ym roku straty si´gn´∏y 150 tys. z∏, koszty

zwiàzane z jego zamkni´ciem wynios∏y ponad 250 tys. z∏. Wyp∏acono

je z bud˝etu Policji. OÊrodek przekazano jego zarzàdcy, czyli KWP

we Wroc∏awiu. Zgodnie z obowiàzujàcym prawem, gdy komendant

wojewódzki uzna, ˝e nieruchomoÊç jest zb´dna, mogà jà przejàç 

inne s∏u˝by mundurowe. JeÊli nie zechcà, wtedy zostaje zwrócona

do samorzàdu powiatowego. Starosta w ciàgu 18 miesi´cy

rozstrzygnie o jej dalszych losach. Majàtek mo˝na te˝ przekazaç

do Agencji Mienia Wojskowego, która zbywa go w formie przetargu,

a 93 proc. uzyskanych Êrodków odprowadza do MSWiA. Szef resortu

decyduje, do której ze s∏u˝b trafià.

– Z punktu widzenia Policji najbardziej korzystne jest przekazanie

tego mienia starostwu, które w zamian daje jednostkom radiowozy lub

inny sprz´t – mówi funkcjonariusz jednej z komend wojewódzkich. 

W stan likwidacji ma byç tak˝e postawiony oÊrodek wypoczynko-

wy „Marysieƒka” w Karpaczu. W ubieg∏ym roku jego d∏ugi wynio-

s∏y 350 tys. z∏otych.

DOTACJE NIE DLA WSZYSTKICH
W 1992 roku minister spraw wewn´trznych i administracji wyda∏

decyzj´ o przekszta∏ceniu oÊrodków wczasowych z jednostek bu-

d˝etowych w zak∏ady bud˝etowe. Mia∏y one Êwiadczyç us∏ugi wcza-

sowo-turystyczne na rzecz pracowników i funkcjonariuszy oraz

cz∏onków ich rodzin, a jeÊli b´dà wolne miejsca, tak˝e dla osób 

spoza resortu. Wytypowano 13 obiektów. Do dziÊ funkcjonuje zale-

dwie po∏owa z nich. Sà to „Dafne” w Zakopanem, „Kaper” w Jura-

cie, „PrzedwioÊnie” w Kowarach, „RzemieÊlnik” w Szklarskiej Por´-

bie, „Jawor” w Polaƒczyku i „Magnus” w Bystrej. Nadzór nad nimi

sprawuje komendant g∏ówny Policji, lecz decyzj´ o tym, czy b´dà

funkcjonowa∏y, wydaje szef MSWiA. Od 1 stycznia br. dzia∏ajà

na podstawie ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r.,

wed∏ug której nie powinny byç na rynku, jeÊli na siebie nie zarabia-

jà. Z bud˝etu mogà jednak dostawaç dotacje celowe na dofinanso-

wanie inwestycji. W ciàgu dwóch ostatnich lat KGP przekaza∏a 

niektórym takie Êrodki.

200 000 z∏ w 2004 r. i 841 000 w ub.r. otrzyma∏ zak∏ad szkolenio-

wo-wypoczynkowy w Szklarskiej Por´bie. W jego sk∏ad wchodzà

obiekty „Olimp”, „Olimp-Retro”, „RzemieÊlnik” – ∏àcznie z 400

miejscami noclegowymi. Pieniàdze te przeznaczono na moderniza-

cj´ sali konferencyjnej, budow´ kompleksu odnowy biologicznej,

wyposa˝enie w dêwig osobowy.

Z bud˝etu Policji dofinansowano równie˝ „Dafne” w Zakopanem.

W 2004 r. – 600 000, a w 2005 r. – 865 664 z∏ przyznano na moderni-

zacj´ budynków i centralnego ogrzewania.

OÊrodek „Kaper” (3 budynki, 300 miejsc) w Juracie w 2004 r. za-

silono 175 000 z∏ na adaptacj´ pomieszczeƒ centrum odnowy biolo-

gicznej. 

Dotacje otrzyma∏y równie˝ obecni bankruci – „Chybotek”

– 25 000 z∏ w 2004 r. i 49 336 z∏ w 2005 r. oraz „Marysieƒka”

– 21 000 z∏ w 2004 roku.

Szko∏a Policji w S∏upsku dosta∏a w 2005 r. 85 700 z∏ na moderni-

zacj´ OÊrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego w Ustce, pozostajàce-

go w trwa∏ym zarzàdzie jednostki i funkcjonujàcego w ramach gospo-

darstwa pomocniczego.

Zak∏ady bud˝etowe przeznaczajà równie˝ zarobione przez siebie

Êrodki na inwestycje. I tak w 2005 r. najwi´cej wy∏o˝y∏ w∏aÊnie „Ka-

per” – za 216 tys. z∏ m.in. przebudowano ∏àcznik mi´dzy budynka-

mi, po∏o˝ono nowe chodniki.

Ponad 86 tys. z∏ wyda∏ w ub.r. oÊrodek szkoleniowo-wypoczynko-

wy w Szklarskiej Por´bie na wyposa˝enie pokoi, modernizacj´ bloku

˝ywienia, zakup ∏odzi.

Marta Sarzyƒska, dyrektor „Dafne”, 65 tys. z∏ zainwestowa∏a 

w remont ∏azienek, wymian´ centrali telefonicznej, wyk∏adziny 

i doposa˝enie sali konferencyjnej.

W „Jaworze” w Polaƒczyku wymieniono natomiast meble i urzà-

dzenia kuchenne, co kosztowa∏o prawie 39 tys. z∏otych. W „Magnu-

sie” w Bystrej za 10 tys. z∏otych zrobiono pod∏àczenia do sieci wodo-

ciàgowej.

– Przez lata oÊrodki by∏y niedoinwestowane – mówi Adam Sulina,

dyrektor „Kapera” w Juracie. – Musimy odtwarzaç baz´.

A cz´sto oddawaç d∏ugi. Gdy Krystyna Skassa obejmowa∏a „Przed-

wioÊnie” w Kowarach (100 miejsc), jego zad∏u˝enie wynosi∏o 270

tys. z∏otych. W ciàgu dwóch lat sp∏aci∏a ca∏à kwot´. Budynek zosta∏

wyremontowany, m.in. zrobiono nowà elewacj´, zbudowano saun´.

Zak∏ady w Polaƒczyku, Bystrej i Kowarach nie dosta∏y w 2004

i 2005 r. z bud˝etu KGP ani z∏otówki na inwestycje docelowe. 

– W 2006 roku nie planuje si´ dofinansowania ani zak∏adów 

bud˝etowych, ani oÊrodków funkcjonujàcych w ramach gospodarstw

pomocniczych – twierdzi m∏. insp. Roman Berger, p.o. dyrektora

Biura Logistyki KGP.

NA W¸ASNYM GARNUSZKU
Policja nadzoruje te˝ 24 oÊrodki wypoczynkowe i szkoleniowo-wypo-

czynkowe, które funkcjonujà w ramach gospodarstw pomocniczych

jednostek wojewódzkich.

Gospodarstwa pomocnicze (GP) muszà utrzymaç si´ z zarobio-

nych przez siebie pieni´dzy, gdy˝ nie dostajà Êrodków z bud˝etu.

W razie niewydolnoÊci finansowej stawiane sà w stan likwidacji. Pro-

wadzà wi´c ró˝nego rodzaju dzia∏alnoÊç. Najwi´ksze zyski przynoszà

im us∏ugi remontowo-budowlane i gastronomiczne, a tak˝e wczaso-

wo-szkoleniowe. W ub.r. przychód z ich sprzeda˝y wyniós∏ 9 mln 178

tys. z∏otych.

Do pr´˝nych nale˝y GP KWP w Szczecinie. Podlegajà mu oÊrodki

wczasowe w ÂwinoujÊciu, Mi´dzyzdrojach i Dziwnowie. Z zarobio-

nych pieni´dzy cz´Êç idzie na remonty kompleksowe, m.in.

w ub.r. 900 tys. z∏ przeznaczono na obiekt w Dziwnowie.

– Dzi´ki temu, ˝e te oÊrodki zarabiajà, gospodarstwo jest w stanie

utrzymaç burs´ i hotelik dla policjantów, które sà zupe∏nie niedocho-

dowe – mówi Leszek Adamczyk, dyrektor GP KWP w Szczecinie.

Zadecyduje ekonomia?
Czy oÊrodki wypoczynkowo-szkoleniowe, b´dàce w∏asnoÊcià 
Skarbu Paƒstwa, pójdà pod m∏otek? 
To pytanie dotyczy równie˝ majàtku, który pozostaje 
w trwa∏ym zarzàdzie MSWiA.
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pieniàdze. Nie  b´dzie  ich  jednak, bo Policja ma inne potrzeby ni˝

inwestowanie w nieruchomoÊci  wypoczynkowe.

Do ub.r. straty przynosi∏y te˝ oÊrodki szkoleniowo-wypoczynkowe

w Okunince oraz Krasnobrodzie.

– Ostatnio sporo w nie zainwestowaliÊmy – mówi Jan Skórski, 

dyrektor GP w Lublinie. – Mo˝e wreszcie zacznà przynosiç zyski.

DOBRY ZWYCZAJ – U˚YCZAJ?
W 2004 r. Zwiàzek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSWiA

przejà∏ w zarzàdzanie od KWP z siedzibà w Radomiu oÊrodek szko-

leniowo-wypoczynkowy w Wildze. Jego stan techniczny jest, deli-

katnie mówiàc, nie najlepszy, chocia˝ z wypracowanych zysków cz´-

Êciowo zmodernizowano kuchni´, wyremontowano basen, wymie-

niono poÊciel – w sumie wydano oko∏o 120 000 z∏otych. 

– Wszystko to kropla w morzu potrzeb – mówi W∏adys∏aw Kmiecik,

przewodniczàcy ZZPC MSWiA. – Nale˝a∏oby po∏o˝yç dach, co kosz-

towa∏oby 450 000 z∏, wodociàgi, ociepliç budynki, zmieniç meble.

OÊrodek zarabia, nie ma d∏ugów, ale na takie pieniàdze nas nie staç.

– JeÊli nie zostaniemy wsparci finansowo, b´dziemy musieli zrezy-

gnowaç z prowadzenia obiektu w Wildze – dodaje Krzysztof KoÊla,

wiceprzewodniczàcy zwiàzku.

Dobra jest natomiast kondycja finansowa oÊrodka w Kamieƒczyku,

którym równie˝ zarzàdza ZZPC MSWiA.

Zarzàd Wojewódzki NSZZ Policjantów w woj. zachodniopomor-

skim od 2000 roku prowadzi z powodzeniem „Krokusa” w Mielnie-

-UnieÊciu. W 2000 r., gdy zwiàzkowcy go obejmowali, mia∏ 200 000 z∏

d∏ugu. Szybko go sp∏acili, z zysków w∏asnych pokryli te˝ koszty wy-

miany elewacji, dachu, kanalizacji, budowy dwóch kot∏owni, instala-

cji kolektora s∏onecznego. Dla najmniej zamo˝nych cz∏on-

Zdaniem Andrzeja Sójki z Wydzia∏u Inwestycji i Remontów

w KWP we Wroc∏awiu, zadowalajàca jest kondycja finansowa oÊrodka

w Muchowie. W zabytkowym, o charakterze pa∏acyku myÊliwskiego,

budynku znajdujà si´ pokoje, które mogà przyjàç 37 osób, sala 

konferencyjna, jadalnia.

Zarzàdzany przez S∏awomira Wilczewskiego oÊrodek szkoleniowo-

-wypoczynkowy w SupraÊlu nie tylko przynosi dochody, ale 100–150

tys. rocznie przeznacza na remonty.

70-procentowe ob∏o˝enie ma te˝ oÊrodek w Jastrz´biej Górze (149

miejsc), którym administruje GP KWP w Gdaƒsku. Za zarobione

pieniàdze przeprowadzono remont dachu, ∏azienek, wymieniono

stolark´ okiennà.

Niektóre z gospodarstw pomocniczych zarzàdzajà wieloma obiek-

tami, na przyk∏ad GP KWP w Poznaniu podlega a˝ osiem. Najwi´k-

szy (11 ha, pawilony na ponad 300 osób) znajduje si´ w Kiekrzu. Ko-

menda wojewódzka podj´∏a jednak ju˝ decyzj´ o przekszta∏ceniu go

w oÊrodek szkolenia policji. 

Pozosta∏ych siedem oÊrodków liczy zaledwie po kilka domków

kempingowych, m.in. w Kobylej Górze (8), Antoninie (4), Margoni-

nie (10), Mierzynie (4). Niektóre z tych obiektów sà w∏asnoÊcià

gmin, Policja je dzier˝awi.

Ale sà te˝ oÊrodki, które przynoszà straty, np. Pieczyska (dwa 

pawilony ca∏oroczne, po 60 miejsc ka˝dy, plus domki kempingowe)

w woj. kujawsko-pomorskim.

– Obiekt jest w z∏ej kondycji finansowej. W ciàgu ostatnich trzech

lat przynosi∏ straty – mówi Krzysztof Wodziƒski, od listopada ub.r.

dyrektor GP KWP w Bydgoszczy. – Nale˝a∏oby wymieniç instalacj´

grzewczà, sanitariaty, okna, meble. – Lista potrzeb jest d∏uga. ˚eby

na siebie zarabia∏, musi trzymaç standard, ale do tego niezb´dne sà

▲
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ków swojego zwiàzku oraz ich rodzin organizujà

tanie wczasy (250 z∏ za osob´).

– Majàtek, którym zarzàdzamy, traktujemy jak w∏a-

sny, a nie paƒstwowy, czyli w powszechnym odczuciu

niekiedy bezpaƒski – mówi podinsp. Wiktor Dybowski,

pierwszy wiceprzewodniczàcy zachodniopomorskich

zwiàzków.

Zarzàd Wojewódzki NSZZP woj. ∏ódzkiego prowadzi

dwa oÊrodki – w Grotnikach (domki kempingowe) oraz

w Tuszynie (dwa budynki na oko∏o 120 miejsc, z base-

nem). Obiekty sà wyeksploatowane, na razie na minusie.

Dochodów nie przynosi równie˝ b´dàcy w gestii ZW

NSZZP woj. mazowieckiego oÊrodek szkoleniowo-wy-

poczynkowy w Bia∏obrzegach. Ziemia jest w∏asnoÊcià

Lasów Paƒstwowych, obiekty nale˝à do KWP z siedzibà

w Radomiu. Mimo ˝e – podkreÊla Andrzej Trawczyƒski

– zwiàzek sporo w niego zainwestowa∏, m.in. wymie-

niono okna, wybudowano basen, wyposa˝ono w nowe

meble – jest nierentowny. Ostatnio s∏ychaç g∏osy o mo˝-

liwoÊci przekszta∏cenia go w oÊrodek dla policjantów

w s∏u˝bie kandydackiej.

W s∏abej kondycji finansowej jest te˝ oÊrodek w Ha-

dlach Szklarskich, od KWP w Rzeszowie dzier˝awi go

ZG NSZZ Policjantów. Pi´kny, zabytkowy pa∏ac wyma-

ga olbrzymich nak∏adów.

– Ponosimy bardzo wysokie koszty jego utrzymania,

500 000 z∏ to same op∏aty, poza tym robimy bie˝àce re-

monty – mówi Antoni Duda, przewodniczàcy ZG

NSZZP. – Mimo ˝e jesteÊmy konkurencyjni, Policja nie

jest ch´tna, by u nas organizowaç narady czy konferen-

cje. Wybiera prywatne oÊrodki.

G∏osów, ˝e resort nie preferuje swoich obiektów, jest

wiele. A przecie˝ oÊrodki b´dàce w zarzàdzie Policji orga-

nizujà szkolenia, kursy i narady po kosztach w∏asnych.

ZADECYDUJE EKONOMIA?
– Co roku na urlop wyje˝d˝a∏em z rodzinà do naszego

oÊrodka – mówi Piotr z Warszawy. – Mamy ulg´, mo˝e

nie jest ona astronomiczna, ale dla mnie liczy si´ ka˝da

z∏otówka. Spotykam si´ tam z kolegami, czujemy si´ do-

brze w swoim Êrodowisku.

Piotr jest jednym z wielu policjantów, którzy

zastanawiajà si´, gdzie b´dà jeêdziç, jeÊli oÊrodki „wyj-

dà” z resortu. A przede wszystkim, czy b´dzie ich staç

na urlop nad morzem, w górach? Teraz korzystajà z ulg

– resortowe obiekty gwarantujà minimum 10 procent

zni˝ki dla funkcjonariuszy, pracowników oraz ich rodzin.

W ramach programu „Tanie paƒstwo” Rada Ministrów

zobowiàza∏a ministrów, organy administracji i wojewo-

dów do podj´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do wyzbycia si´

oÊrodków wypoczynkowych, wypoczynkowo-szkolenio-

wych i szkoleniowych. JednoczeÊnie, za zgodà szefa rzà-

du, mo˝liwe b´dzie pozostawienie niektórych z nich.

Do 30 czerwca br. szef Kancelarii Prezesa RM przedsta-

wi premierowi informacj´ o obiektach pozostawionych

i dzia∏aniach podj´tych w celu zlikwidowania reszty

oÊrodków. Taka informacja znalaz∏a si´ na stronie inter-

netowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na poczàtku

lutego br.

Jakie wi´c zostanà, a których resort si´ pozb´dzie? ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. archiwum

▲

Jacek Bartmiƒski, zast´pca komendanta g∏ównego Policji:

– Uchwa∏a RM, zobowiàzujàca ministrów, organy centralnej administracji rzàdowej 

i wojewodów do podj´cia dzia∏aƒ w celu wyzbycia si´ oÊrodków wypoczynkowych, wypo-

czynkowo-szkoleniowych i szkoleniowych, odnosi si´ do wszystkich oÊrodków pozostajà-

cych w dyspozycji m.in. MSWiA oraz KGP. Nie przewiduje wyjàtku. Postanowi∏em, ˝e 

zast´pca komendanta g∏ównego ds. logistyki nie b´dzie jednoosobowo decydowa∏ o potrze-

bach majàtkowych Policji. Ta sprawa wymaga dok∏adnej analizy policyjnych potrzeb, dlate-

go komendant g∏ówny, na mój wniosek, zleci∏ takie zadanie zespo∏owi pod kierunkiem 

dyrektora Biura Logistyki Policji Romana Bergera i dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Krzysztofa ¸aszkiewicza.

Wyniki prac  zostanà skonsultowane pod kàtem przysz∏ych potrzeb naszej s∏u˝by z G∏ównym Sztabem Policji.

Obecnie mog´ jedynie zapewniç, ˝e pozostawimy w naszych zasobach oÊrodek szkoleniowy w Kiekrzu – jest

niezb´dny w zwiàzku z tegorocznym doborem do Policji.

Je˝eli zaÊ chodzi o kryteria, wed∏ug których zostanà podj´te decyzje o pozbyciu si´ oÊrodków, to w przypad-

ku zak∏adów bud˝etowych czy gospodarstw pomocniczych trudno mówiç o ich wynikach ekonomicznych i po-

równywaç je z podmiotami funkcjonujàcymi na wolnym rynku. Sprzedajà one swoje us∏ugi jednostkom 

macierzystym tylko po kosztach i majà zapewniony przynajmniej minimalny popyt z ich strony, niezale˝nie

od poziomu Êwiadczeƒ. I to w∏aÊnie by∏a jedna z przyczyn, dla których Rada Ministrów nie zdecydowa∏a si´

na zbycie wy∏àcznie „nierentownych” oÊrodków. Prosz´ zwróciç uwag´, ˝e „dobrze” funkcjonujà przewa˝nie

te, w których dotacje bud˝etowe pozwalajà na inwestycje i remonty. 

Co do szkoleƒ, to zgadzamy si´ z kierownictwem Biura Kadr i Szkolenia, ˝e nie jest istotne, czy kurs albo

szkolenie odbywajà si´ w zak∏adzie bud˝etowym MSWiA czy w oÊrodku zewn´trznym. Wa˝ne, by zapewniç

specjalistyczny sprz´t i wygod´ s∏uchaczom oraz wyk∏adowcom. Do∏o˝y∏bym do tego odpowiednie wy˝ywie-

nie i warunki mieszkaniowe. Ujmujàc rzecz nieco obrazowo: aby jeêdziç samochodem, nie trzeba budowaç

w∏asnej fabryki aut. 

JeÊli zaÊ chodzi o koszty, to w∏aÊnie one sà na poziomie nieakceptowanym w skali ca∏ej administracji rzàdo-

wej – stàd równie˝ i Policja musi je racjonalizowaç. Pragn´ zapewniç, ˝e przygotowania do oddania oÊrodków

nie powinny zak∏óciç ich letniego funkcjonowania. Zmniejszenie kosztów utrzymywania gigantycznej bazy

szkoleniowo-wypoczynkowej pozwoli nam skierowaç pieniàdze na rzeczywiste potrzeby s∏u˝by. MyÊl´ m.in.

o niekoƒczàcym si´ remoncie CLK albo rozsypujàcych si´ obiektach naszej informatyki, co utrudnia funkcjo-

nowanie np. KSIP. Zresztà – ka˝dy policjant mo˝e coÊ na ten temat powiedzieç. Oglàda∏em ostatnio starà 

komend´ miejskà w Tomaszowie Mazowieckim czy komisariaty krakowskie. I w∏aÊnie to jest prawdziwe 

wyzwanie dla nowoczesnej policyjnej logistyki. 
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P rokuratura ju˝ zapowiedzia∏a apelacj´, a sàd wska-

za∏, ˝e genera∏ powinien stanàç przed sàdem

pod innym zarzutem. 

– Bo to Antoni Kowalczyk by∏ êród∏em starachowic-

kiego przecieku – powiedzia∏ s´dzia ¸ukasz Abramo-

wicz.

TRZY LATA TEMU
Jest 26 marca 2003 roku, godz. 8.14. Ówczesny pose∏

SLD ze Starachowic Andrzej Jagie∏∏o dzwoni z War-

szawy do starosty Starachowic Mieczys∏awa S∏aw-

ka. I mówi: „S∏uchaj, bo tutaj nam wczoraj... dosta∏em

od ministra spraw wewn´trznych taki sygna∏, ˝e wiesz,

˝e gdzieÊ tam ci´ namierzyli. Rozumiesz, no, policja.

[...] Trzeba byç czujnym. [...] 28 osób jest tam, rozu-

miesz, w jakiÊ sposób namierzonych, ˝e... Wiesz, ˝e

posiadajà dowody, ˝e wiesz, sà jakieÊ nadu˝ycia w∏a-

Ênie w takich i takich... Podobno na zasadzie prowoka-

cji zosta∏o zrobione takie coÊ...[...] No wiesz, no i Mar-

ka (Basiaka – wiceprzewodniczàcego powiatu w Stara-

chowicach), ale wiesz, te˝ si´ zapytaj, spotkaj”.

O 9.30 dzwoni kolejny telefon. Tym razem starosta

S∏awek dzwoni do pos∏a Jagie∏∏y. Rozmawia z nim te˝

Marek Basiak. W tej rozmowie Jagie∏∏o powo∏uje si´

na Zbigniewa Sobotk´, ówczesnego wiceszefa

MSWiA, jako êród∏o swoich informacji.

Tu˝ po tym Marek Basiak dzwoni do Leszka S., bos-

sa mafii w Starachowicach, umawia si´ z nim na spo-

tkanie...

I to jest starachowicki przeciek. Policja dowiaduje

si´ o nim od razu – bo telefon starosty jest na pod-

s∏uchu. 

Tego samego dnia po po∏udniu policja decyduje si´

jednak na ÊciÊle tajnà operacj´ – po przeprowadzeniu

zakupu kontrolowanego narkotyków Centralne Biuro

Âledcze zatrzymuje 16 osób zwiàzanych z gangiem

starachowickim, w tym bossa Leszka S., a tak˝e oby-

dwu samorzàdowców – Mieczys∏awa S∏awka i Marka

Basiaka. 

TRZY ÂLEDZTWA I TRZY WYROKI
Ruszajà jednoczeÊnie trzy Êledztwa – w sprawie prze-

cieku, przeciw gangowi ze Starachowic i przeciw 

samorzàdowcom. 

Starosta Mieczys∏aw S∏awek ju˝ odsiedzia∏ kar´

w swojej sprawie – by∏ w wi´zieniu rok i cztery miesià-

ce za to, ˝e zleci∏ kradzie˝ swojego samochodu i pró-

bowa∏ wy∏udziç 28 tys. z∏ odszkodowania. Rok sp´dzi∏

w wi´zieniu Marek Basiak skazany za to, ˝e zaaran˝o-

wa∏ kolizj´ swojego auta i wy∏udzi∏ od ubezpieczycie-

la ponad 3 tys. z∏, ale przeciwko niemu toczy si´ 

jeszcze inny proces, m.in. za kupowanie g∏osów 

wyborczych za alkohol. 

Sprawa starachowickiego gangu te˝ jest zakoƒczo-

na wyrokiem, ale nieprawomocnym. Jej cz∏onkowie zo-

stali oskar˝eni o kilkadziesiàt przest´pstw, m.in. niele-

galne posiadanie broni i handel nià oraz materia∏ami

wybuchowymi i amunicjà, wymuszenia haraczy za skra-

dzione auta, pobicia i groêby. Leszek S. dosta∏ 10 lat

wi´zienia i 15 tys. z∏ grzywny. Kary bezwzgl´dnego

wi´zienia dosta∏o jeszcze szeÊciu jego „˝o∏nierzy”.

Czworo kolejnych oskar˝onych otrzyma∏o kary wi´zie-

nia w zawieszeniu, a jednego sàd uniewinni∏.

Najg∏oÊniejsza by∏a niewàtpliwie sprawa o przeciek.

To w tym procesie po raz pierwszy na ∏awie oskar˝o-

nych zasiad∏o trzech czynnych pos∏ów na Sejm, w tym

by∏y wiceminister MSWiA. Bo kielecka prokuratura

ustali∏a, co potwierdzi∏ potem sàd, kto za przeciek by∏

odpowiedzialny. 

24 stycznia 2005 r. w kieleckim sàdzie zapad∏ jeden

z najg∏oÊniejszych wyroków w III RP: 3,5 roku wi´zie-

nia dla by∏ego ju˝ wtedy wiceministra SWiA Zbignie-

wa Sobotki, 2 lata dla by∏ego barona Êwi´tokrzyskiego

SLD Henryka D∏ugosza, 1,5 roku dla by∏ego pos∏a

SLD ze Starachowic Andrzeja Jagie∏∏y. 

Sàd podkreÊla∏, ˝e wszyscy oskar˝eni dzia∏ali 

z niskich pobudek: – Zbigniew Sobotka godzi∏ si´ po-

móc samorzàdowcom w unikni´ciu odpowiedzialnoÊci

karnej, dlatego ˝e „byli jego partyjnymi kolegami” i to

w∏aÊnie w imi´ obrony partyjnych dzia∏aczy godzi∏ si´

na to, ˝e policjantom, którzy mieli przeprowadziç 

akcj´ w Starachowicach, w wyniku tego ostrze˝enia

mo˝e staç si´ krzywda – uzasadnia∏ s´dzia Pawe∏ 

Anczykowski. 

Odrzuci∏ natomiast zarzut, ˝e oskar˝eni mieli 

zamiar utrudniç post´powanie przeciw cz∏onkom 

grupy przest´pczej w Starachowicach. 

Wysokie kary s´dzia t∏umaczy∏ tak: „Sàd chce, aby

dzia∏ajàcy ze szczególnym nara˝eniem ˝ycia funkcjo-

nariusze Policji mieli ÊwiadomoÊç, ˝e ich poÊwi´cenie

w imi´ walki ze zorganizowanà przest´pczoÊcià nie

pójdzie na marne”. 

W listopadzie 2005 roku krakowski sàd apelacyjny

ten wyrok podtrzyma∏, ∏agodzàc nieco kary Jagielle

– na rok wi´zienia i D∏ugoszowi – na pó∏tora roku.

Od 27 lutego tego roku obaj odsiadujà ju˝ wyroki.

Do wi´zienia nie poszed∏ natomiast Zbigniew Sobot-

ka, bo pod koniec ub.r. u∏askawi∏ go prezydent

Sprawa Kowalczyka –
co dalej?

Kielecki sàd uniewinni∏ gen. insp. Antoniego Kowalczyka, 
by∏ego komendanta g∏ównego Policji, od wszystkich zarzutów, 
jakie postawi∏a mu prokuratura w zwiàzku z tzw. aferà starachowickà. 
Ale to nie koniec ca∏ej sprawy...

▲
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Aleksander KwaÊniewski, zmieniajàc mu wyrok

na rok w zawieszeniu i pi´ç lat zakazu zajmowania sta-

nowisk publicznych zwiàzanych z dost´pem do tajnych

informacji.

SKÑD SI¢ WZI¢¸A SPRAWA KOWALCZYKA?
To w∏aÊnie g∏ównie w zwiàzku ze swojà rolà w aferze

starachowickiej genera∏ Kowalczyk przesta∏ byç ko-

mendantem – 29 paêdziernika 2003 roku poda∏ si´

do dymisji. Uznano bowiem, ˝e przes∏uchiwany kilka-

krotnie jako Êwiadek w Êledztwie dotyczàcym przecie-

ku zmienia∏ swoje zeznania. 

Âledztwo w sprawie Kowalczyka trafia z Kielc

do Prokuratury Okr´gowej w Rzeszowie. We wrze-

Êniu 2004 roku by∏y szef Policji zostaje oskar˝ony, sta-

wiane mu sà dwa zarzuty: sk∏adanie fa∏szywych ze-

znaƒ i niedope∏nienie obowiàzków – bo o przecieku

nie powiadomi∏ niezw∏ocznie prokuratury. Co

do pierwszego zarzutu ustalenia Êledztwa sà takie: 

Kowalczyk, sk∏adajàc zeznania, zatai∏ prawd´ co

do swojej wiedzy na temat planowanej w Starachowi-

cach akcji CBÂ oraz powiedzia∏ nieprawd´, ˝e nie

przekazywa∏ tych informacji by∏emu wiceszefowi

MSWiA Zbigniewowi Sobotce. Jak ustali∏a prokuratu-

ra i potwierdzi∏ sàd w sprawie pos∏ów, Sobotka mia∏ 

informacje o planowanej akcji CBÂ w Starachowicach

w∏aÊnie od Kowalczyka.

Co do drugiego zarzutu – niepowiadomienia proku-

ratury o przecieku, ustalenia sà takie: kluczowy dowód

w aferze – stenogram rozmowy pos∏a SLD Andrzeja

Jagie∏∏y, który ostrzega o akcji policji samorzàdowców

– trafi∏ do prokuratury trzy tygodnie po pods∏uchaniu

rozmowy przez policj´. Prokuratura musia∏a te˝ sama

szukaç tego stenogramu w oÊmiu tomach akt tajnych

materia∏ów. A ustalono, ˝e komendant otrzyma∏

od ministra Sobotki polecenie niezw∏ocznego powia-

domienia prokuratury o przecieku i przekazania jej

materia∏ów. – I tego nie zrobi∏ – zeznawali potem

w sàdzie prokuratorzy.

Proces Antoniego Kowalczyka rusza 5 kwietnia 2005

roku. Genera∏ jest za∏amany. PodkreÊla, ˝e oskar˝enie

go o takie czyny jest bardzo krzywdzàce. Proszàc

o przerw´, mówi za∏amanym g∏osem: – Prze˝y∏em 60

lat i nigdy nie wszed∏em w kolizj´ z prawem. Nigdy

nie zamierza∏em k∏amaç w tym Êledztwie, czegokol-

wiek ukrywaç, czy wprowadzaç przes∏uchujàcych

mnie prokuratorów w b∏àd – wyjaÊnia. Od poczàtku

nie przyznaje si´ do winy. T∏umaczy, ˝e w sprawie

przecieku by∏ przes∏uchiwany pi´ç razy i pewne fakty

analizowa∏ dopiero po przes∏uchaniu, dlatego precyzo-

wa∏ szczegó∏y, gdy zeznawa∏ kolejny raz. Twierdzi 

równie˝, ˝e nowe okolicznoÊci, które przedstawia∏

na kolejnych przes∏uchaniach, wynika∏y z pytaƒ, jakie

zadawali mu prokuratorzy. Za nies∏uszny uwa˝a te˝ 

zarzut niezawiadomienia prokuratury o przecieku.

Broni si´, ˝e przecie˝ 26 marca 2003 r., gdy dosz∏o

do przecieku, szef CBÂ w Kielcach Jaros∏aw Bednarski

przekaza∏ t´ informacj´ Januszowi Borsowi, wiceszefo-

wi Prokuratury Okr´gowej w Kielcach. Dlatego gene-

ra∏ Kowalczyk by∏ przekonany, ˝e zosta∏o to uznane za

formalne zawiadomienie. 

GENERA¸ KONTRATAKUJE
Na kolejnych rozprawach Kowalczyk zmienia lini´

obrony. Jego obroƒca, adwokat Miros∏aw Celej, próbu-

je wykazaç, ˝e prokuratorzy prowadzàcy Êledztwo

w sprawie przecieku z góry za∏o˝yli tez´ fa∏szywych

zeznaƒ Kowalczyka i, liczàc na jego pomy∏ki, przes∏u-

chiwali go a˝ szeÊç razy. Gdy zeznaje prokurator 

Mariusz Krasoƒ, genera∏ zarzuca mu, ˝e ten sugerowa∏

mu zeznania – np. dat´ spotkania z ówczesnym 

szefem CBÂ Kazimierzem Szwajcowskim, na którym

Kowalczyk mia∏ poznaç szczegó∏y akcji w Starachowi-

cach. – Niczego nie sugerowa∏em – mówi∏ Krasoƒ. 

Genera∏ na to: – To k∏amstwo. 

Potem Kowalczyk idzie jeszcze dalej. Jego adwokat

sk∏ada wniosek, by zawiadomiç prokuratur´ o podej-

rzeniu pope∏nienia przest´pstwa przez przes∏uchujà-

cych go prokuratorów Mariusza Krasonia i Krzysztofa

Zimoƒskiego. Jakiego przest´pstwa? Sk∏adania fa∏szy-

wych zeznaƒ w sàdzie... Dowodem mia∏ byç wykaz

rozmów telefonicznych z komórki Kowalczyka, z któ-

rego wynika∏o, ˝e 20 sierpnia i 4 grudnia 2003 roku,

w trakcie przes∏uchaƒ w sprawie przecieku, genera∏

trzykrotnie dzwoni∏ do oficerów z komendy g∏ównej. 

Wed∏ug obroƒcy Kowalczyka rozmowy dotyczy∏y

kwestii, którymi zainteresowani byli przes∏uchujàcy,

wi´c zeznania zapisywane w protoko∏ach nie pocho-

dzi∏y od genera∏a, ale od jego rozmówców. Podnosi∏

te˝, ˝e w protoko∏ach nie zapisano w ogóle, ˝e takie

rozmowy si´ odby∏y. Prokuratorzy mówili natomiast

w sàdzie, ˝e nie pami´tali dok∏adnie, czy Kowalczyk

telefonowa∏ w czasie przes∏uchaƒ. 

Ostatecznie sàd wniosek odrzuca, podkreÊlajàc, ˝e

oceni zeznania Êwiadków dopiero przy wydaniu 

wyroku.

Kowalczyka bronià przed sàdem wezwani na Êwiad-

ków skazani pos∏owie. 

– Nie ma ani mojej sprawy, ani sprawy genera∏a Ko-

walczyka. Obie zosta∏y nakr´cone przez kieleckà pro-

kuratur´. W sprawie starachowickiej nie posiada∏em

˝adnej wiedzy operacyjnej, nie zna∏em ani liczby osób

do aresztowania, ani miejsca, ani czasu realizacji –

mówi Zbigniew Sobotka.

– To haƒba dla tego paƒstwa, ˝e gen. Kowalczyk 

siedzi na ∏awie oskar˝onych. To jeden z najlepszych

policjantów w Polsce. Ale ja jestem skazany i moje 

s∏owa znaczà tyle, co wiatr w zesz∏ym roku – stwierdza

z kolei Henryk D∏ugosz.

SÑDNY DZIE¡
13 marca 2006 roku, koƒcowe g∏osy stron. Prokurator

Anna Haba∏o: „Antoni Kowalczyk jest winny”. Wnosi

o 1,5 roku bezwzgl´dnego wi´zienia i trzyletni zakaz

zajmowania stanowisk w administracji publicznej. 

Obroƒca genera∏a Miros∏aw Celej: „Antoni Kowal-

czyk nie pope∏ni∏ zarzucanych mu czynów”. Wnosi

o uniewinnienie. 

▲

– Postawiony genera∏owi zarzut by∏ b∏´dny, 
ale nie ma ˝adnych przeszkód, aby przedstawiç mu

w∏aÊciwy i ˝eby odpowiedzia∏ za swój czyn. 
Bo to Antoni Kowalczyk by∏ pierwszym êród∏em

starachowickiego przecieku – uzasadnia∏ 
s´dzia ¸ukasz Abramowicz. 

Genera∏ Kowalczyk wyroku nie chcia∏ komentowaç.
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Sàd og∏asza wyrok jeszcze tego samego dnia – unie-

winnia genera∏a ze wszystkich stawianych mu zarzu-

tów. 

Uzasadniajàc wyrok, s´dzia ¸ukasz Abramowicz

mówi:

– Postawiony genera∏owi zarzut by∏ b∏´dny, ale nie

ma ˝adnych przeszkód, aby przedstawiç mu w∏aÊciwy

i ˝eby odpowiedzia∏ za swój czyn. Bo to Antoni Kowal-

czyk by∏ pierwszym êród∏em starachowickiego prze-

cieku.

S´dzia t∏umaczy, ˝e nie mo˝na stawiaç Antoniemu

Kowalczykowi zarzutu, ˝e nie powiadomi∏ prokuratury

o przecieku, bo doniós∏by sam na siebie. – A od niko-

go nie mo˝emy tego oczekiwaç – podkreÊla. 

To samo jeÊli chodzi o zarzut fa∏szywych zeznaƒ.

– Gdy genera∏ by∏ przes∏uchiwany jako Êwiadek, reali-

zowa∏ swoje prawo do obrony, bo od poczàtku mia∏

ÊwiadomoÊç, ˝e by∏ êród∏em tego przecieku. Gdyby po-

wiedzia∏, ˝e przekazywa∏ tajne informacje Sobotce, to

dostarczy∏by dowody sam na siebie. A nikt nie ma obo-

wiàzku sam dostarczaç dowodów w∏asnej winy – t∏uma-

czy s´dzia. 

Uzasadnia, ˝e genera∏ powinien tak jak Sobotka od-

powiadaç za ujawnienie tajemnicy paƒstwowej.

WyjaÊnia te˝, ˝e sàd nie kwestionuje ustaleƒ proku-

ratury, a ró˝nica w ocenie dowodów mi´dzy sàdem

a prokuraturà jest tylko jedna. Jaka?

Prokuratura: Minister Sobotka jako zwierzchnik ko-

mendanta g∏ównego Policji, mia∏ prawo ˝àdaç od nie-

go tajnych informacji o dzia∏aniach policji i realizowa-

nych sprawach. Dlatego genera∏ k∏ama∏ w Êledztwie,

˝e nie zna∏ szczegó∏ów akcji w Starachowicach i So-

botce ich nie przekazywa∏, by go chroniç. Stàd zarzut

fa∏szywych zeznaƒ. 

Sàd: Komendant g∏ówny Policji nie mia∏ prawa i nie

wolno mu by∏o przekazywaç ministrowi Sobotce

szczegó∏ów planowanej w Starachowicach akcji policji

ani ˝adnej innej niezrealizowanej jeszcze sprawy. Po-

niewa˝ informacje te mu zdradzi∏, z∏ama∏ prawo

– ujawni∏ tajemnic´ paƒstwowà i by∏ pierwszym êró-

d∏em przecieku. 

Prokuratura ju˝ zapowiedzia∏a apelacj´ od wyroku.

Czy postawi Kowalczykowi takie zarzuty, jakie wskaza∏

sàd?

– Zdecydujemy po orzeczeniu sàdu drugiej instan-

cji – powiedzia∏a prokurator Anna Haba∏o.

Genera∏ Kowalczyk wyroku nie

chcia∏ komentowaç.  ■
AGNIESZKA DRABIKOWSKA

Gazeta Wyborcza Kielce
agnieszka.drabikowska@kielce.agora.pl

zdj. Jaros∏aw Kubalski (Agencja GAZETA)



STRZA¸ OSTRZEGAWCZY  Biuro Spraw Wewn´trznych KGP POLICJA 997        kwiecieƒ 2006 r.16

Obcy 
wÊród

swoich



POLICJA 997        kwiecieƒ 2006 r. Biuro Spraw Wewn´trznych  STRZA¸ OSTRZEGAWCZY 17

PROPORCJE
Wed∏ug badaƒ prowadzonych przez Fundacj´ Batorego Policja

od kilku lat oscyluje mi´dzy IV a VI miejscem wÊród grup wy-

mienianych jako najbardziej podatne na korupcj´.

– Istnienie w Policji s∏u˝by zajmujàcej si´ zwalczaniem tej

patologii, a tak˝e profilaktykà jest niezwykle potrzebne  – uwa-

˝a Gra˝yna Kopiƒska, dyrektor fundacji. 

Gdy wi´c w 1998 roku powsta∏ Zarzàd Spraw Wewn´trznych

KGP, wiàzano z nim du˝e nadzieje. Liczy∏ wówczas 40 etatów

i szybko okaza∏o si´, ˝e to za ma∏o. 

– Wiem, ˝e dotykamy zaledwie cz´Êci spraw, które si´ dziejà

– mówi∏  insp. Jacek Górecki, ówczesny, pierwszy dyrektor

Biura Spraw Wewn´trznych (BSW). – Praca operacyjna i skom-

plikowane procedury wymagajà czasu i absorbujà wiele osób,

a my dysponujemy niewielkà obsadà. 

O koniecznoÊci zwi´kszenia liczby etatów mówili kolejni dy-

rektorzy biura, obiecywali je kolejni komendanci. 

Cz´sto przytaczano przyk∏ady innych policji majàcych bar-

dziej rozbudowane s∏u˝by wewn´trzne. W Scotland Yardzie

na 26 tys. policjantów i 4 tys. pracowników obs∏ugi przypa-

da 260 funkcjonariuszy spraw wewn´trznych (plus 50 pracow-

ników obs∏ugi). 

– Podczas wspólnych z nami szkoleƒ funkcjonariusze 

z Wlk. Brytanii czy Holandii bardzo si´ dziwili, ˝e w Polsce ta

s∏u˝ba, choç jest nieliczna, prowadzi tak wiele spraw – mówili

oficerowie BSW. 

Zwi´kszenie w ciàgu 2–3 lat liczby etatów Biura Spraw We-

wn´trznych do 700 oraz rozszerzenie jego uprawnieƒ przyniós∏

wreszcie program antykorupcyjny opracowany pod koniec ubie-

g∏ego roku przez Komend´ G∏ównà Policji.

– Zbli˝ymy si´ do standardów innych policji europejskich

i amerykaƒskiej, gdzie proporcja s∏u˝by wewn´trznej w stosun-

ku do liczby wszystkich policjantów wynosi od 0,5 do 2,5 proc.

– mówi m∏. insp. Marek Dzia∏oszyƒski, dyrektor BSW. 

WàtpliwoÊci ma jednak Antoni Duda, przewodniczàcy NSZZ

Policjantów.

– JeÊli na 140 policjantów b´dzie przypada∏ jeden oficer s∏u˝-

by wewn´trznej, to przy rozszerzeniu dotychczasowych upraw-

nieƒ struktura ta mo˝e staç si´ niebezpiecznie silna – mówi. 

OD GENERA¸A DO POSTERUNKOWEGO
S∏u˝ba wewn´trzna w Policji prowadzi operacyjnie rocznie

Êrednio oko∏o 600 spraw. Na podstawie materia∏ów w∏asnych

wszczynanych jest oko∏o 250 Êledztw. Czasem g∏oÊno o nich

w ca∏ej Polsce, czasem dotyczà tylko niedu˝ej grupy. Spraw´

pabianickà opisywa∏y przed dwoma laty wszystkie media.

Od informacji, ˝e policjanci drogówki legalizujà sfingowane ko-

lizje, oficerowie BSW doszli do afery korupcyjnej obejmujàcej

prawie ca∏e kierownictwo komendy powiatowej. Ujawniono

dzia∏ania naczelników i kierowników sekcji, którzy brali ∏apów-

ki od policjantów za awans, wpisanie na list´ premiowà czy ko-

rzystne ustawienie grafiku s∏u˝by, a tak˝e komendanta powia-

towego i jego zast´pcy, którzy w zamian za anulowanie manda-

tów przyjmowali od lokalnych przedsi´biorców ró˝ne prezenty

i us∏ugi. W wyniku wielomiesi´cznej pracy BSW prokurator po-

stawi∏ zarzuty 12 policjantom z KPP w Pabianicach, z czego 6,

w tym komendant, zosta∏o aresztowanych. 

Z rozpracowania operacyjnego s∏u˝by wewn´trznej wyszed∏

równie˝ wàtek korupcji w Zak∏adzie Ruchu Drogowego

w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Za ukoƒczenie kur-

su z wynikiem pozytywnym s∏uchacze musieli p∏aciç od 1000

do 2000 z∏otych. Dzia∏a∏a tzw. spó∏dzielnia z∏o˝ona z wyk∏adow-

ców i pracowników administracyjnych, z których jedni naganiali

klientów, inni poÊredniczyli, a potem razem dzielili si´ pieni´dz-

mi. Sprawa by∏a dobrze znana s∏uchaczom. Nie wykazywali jed-

nak zainteresowania, ˝eby jà ujawniaç. Wyniki przynios∏a dopie-

ro praca operacyjna BSW. W efekcie przed sàdem stan´∏o 6 osób. 

Oficerowie biura, wspólnie z ABW, brali udzia∏ w rozpracowy-

waniu powiàzaƒ genera∏a Kluka z mafià paliwowà, komendanta

z Wyszkowa z lokalnà grupà przest´pczà oraz w ujawnieniu ko-

rupcji w samej komendzie g∏ównej, gdzie o przyjmowanie ∏apó-

wek by∏ podejrzewany jeden z dyrektorów Biura Logistyki. 

– Z takà samà starannoÊcià prowadzimy spraw´ i przeciwko

genera∏owi, i przeciwko posterunkowemu – mówi Marek Dzia-

∏oszyƒski, ale dodaje, ˝e im wy˝sza szar˝a, tym trudniejsza jest

robota. – Policjanci bojà si´ mówiç przeciwko prze∏o˝onym, a ci

z kolei próbujà nacisków, pisania skarg itp. 

Funkcjonariusze BSW twierdzà, ˝e znacznie cz´Êciej prze-

st´pstwo korupcji zdarza si´ wÊród szeregowych ni˝ wÊród

funkcyjnych i z grubsza okreÊlajà te proporcje na 7:3. 

W 2005 r. na materia∏ach BSW wszcz´to 230 Êledztw, w któ-

rych 444 policjantom przedstawiono zarzuty. W 144 przypad-

kach dotyczy∏y ∏apownictwa, w pozosta∏ych zaÊ nadu˝ycia funk-

cji, niedope∏nienia obowiàzków, poÊwiadczenia nieprawdy, oszu-

stwa, ujawnienia tajemnicy s∏u˝bowej. Udowodniono te˝ 33

przypadki udzia∏u funkcjonariusza w grupie przest´pczej.

– Ale tak naprawd´ naszej pracy nie wolno mierzyç statysty-

kà w postaci wykrywalnoÊci czy tzw. przerobu spraw. To zupe∏-

nie inna specyfika, na efekty pracuje si´ d∏ugo i cz´sto nie da

si´ ich okreÊliç liczbami – zastrzega dyrektor Dzia∏oszyƒski.

– Bo jak obliczyç na przyk∏ad, ilu policjantów nie wesz∏o na dro-

g´ przest´pstwa, bo odstraszy∏a ich skutecznoÊç pracy BSW, 

poczucie, ˝e to si´ wyda, ˝e nie pop∏aca...

PODEJRZANY CZY POMÓWIONY 
SpoÊród spraw prowadzonych w ciàgu siedmiu lat istnienia biu-

ra najstarsi oficerowie pami´tajà zarówno te, w których zgroma-

dzili dowody przeciwko policjantom ∏amiàcym prawo, jak i te,

w których uratowali dobre imi´ pomówionych. 

– Taka jest bowiem zasada – mówià – ˝e gdy dostajemy infor-

macj´, przyjmujemy i sprawdzamy od razu dwie wersje: pierw-

szà – ˝e faktycznie zaistnia∏o przest´pstwo i drugà – ˝e osoba,

która to zg∏asza, pomawia policjanta z jakiegoÊ powodu.

Dzi´ki temu w ubieg∏ym roku w Opolu z podejrzeƒ zosta∏

oczyszczony funkcjonariusz, któremu poszkodowany w wypad-

ku samochodowym zarzuci∏ okradzenie. Bardzo szybko okaza∏o

si´, ˝e zarówno pieniàdze, jak i telefon komórkowy ofiary przy-

w∏aszczy∏ sobie pracownik pomocy drogowej. 

W 2004 roku na Âlàsku pras´ obieg∏a sensacyjna historyjka

o stró˝u prawa, który porwa∏, okrad∏ i przetrzymywa∏ pewnego

m´˝czyzn´, ponoç zresztà tajnego informatora. Poszkodowany

wskaza∏ funkcjonariusza, prokurator zatrzyma∏ go i wszczà∏

Êledztwo. Tymczasem oficerowie BSW udowodnili ponad wszel-

kà wàtpliwoÊç, ˝e rzekomy porywacz jest niewinny, w chwili

czynu przebywa∏ gdzie indziej, ni˝ wynika∏o z zawiadomienia,

a poszkodowany zmyÊli∏ ca∏à histori´, ˝eby usprawiedliwiç si´

przed ˝onà, ˝e straci∏ pieniàdze. Tego konkretnego policjanta

wskaza∏ dlatego, ˝e widywa∏ go w komendzie.

Piotr Wróbel, by∏y naczelnik CBÂ, którego Êwiadek koronny

„Masa” pomówi∏ o wspó∏prac´ z mafià, powiedzia∏, ˝e gdyby 

jego spraw´ bada∏a s∏u˝ba wewn´trzna, na pewno do dziÊ 

pracowa∏by w Policji.

– Prokuratorzy nie majà ani narz´dzi, ani doÊwiadczenia

w pracy operacyjnej, a cz´sto tylko w ten sposób mo˝na spraw-

dziç rzetelnoÊç zeznaƒ Êwiadka – twierdzi Wróbel.

Rozbudowana, z du˝ymi uprawnieniami, s∏u˝ba wewn´trzna
przyczyni∏a si´ do znaczàcego spadku korupcji w szeregach
policji amerykaƒskiej. Czy stanie si´ tak równie˝ u nas?

▲
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JeÊli sprawa pomówionego funkcjonariusza jest g∏o-

Êna, wówczas tak˝e i oczyszczenie go z podejrzeƒ jest nag∏a-

Êniane. Bywa jednak, ˝e informacje, które dotar∏y do BSW ope-

racyjnie, sà po cichu sprawdzane, a sprawy dyskretnie koƒczo-

ne. O tym ˝aden z oficerów nie chce opowiadaç, z powodu dys-

krecji w∏aÊnie…

ODPORNI NA UK¸ADY 
„Ty parszywy hyclu! Znowu w´szysz. Chyba ktoÊ b´dzie musia∏

ci´ przetràciç. Dobrze si´ zastanów!”

– To nie pierwszy taki anonim – mówi insp. Zdzis∏aw Ramoc-

ki, szef radomskiego BSW. – Nazywajà nas hyclami, ∏apaczami,

a nawet jeszcze gorzej. PrzywykliÊmy. Anonimy, ostrze˝enia,

pogró˝ki tylko potwierdzajà, ˝e w sprawie, przy której pracuje-

my, jesteÊmy na w∏aÊciwym tropie. 

W ubieg∏ym roku rozpracowywali kilku policjantów ruchu

drogowego podejrzanych o ∏apówki. Jeêdzili za nimi nocami

i pewnego dnia dowiedzieli si´, ˝e obserwowani planujà daç im

nauczk´. Zamierzajà ich zaskoczyç, „rzuciç na gleb´” i trzymaç

pod lufà karabinu, nie dajàc szansy na wylegitymowanie i uda-

jàc, ˝e wzi´li ich za przest´pców. KtoÊ uprzedzi∏ o tym oficerów

BSW i ci zatrzymali ∏apowników w inny sposób.

– To nieprawda, ˝e wszyscy sà przeciwko nam. Przecie˝ wie-

le informacji o nieprawid∏owoÊciach dostajemy w∏aÊnie

od funkcjonariuszy. Uczciwych, którzy nie godzà si´ z tym, ˝e

ich koledzy plamià honor munduru – mówi Ramocki.

– Kto ma czyste sumienie, nie musi si´ baç – twierdzi nad-

kom. Wojciech Królik z Gorzowa Wlkp. Ale przyznaje, ˝e izola-

cja ze strony Êrodowiska jest czasem przykra, trudna psychicz-

nie, choç dla wykonywanej pracy tak bywa chyba lepiej. Tu

trzeba umieç trzymaç j´zyk za z´bami, a policyjne Êrodowisko,

niestety, mocno plotkuje.

– Musimy byç odporni zarówno na naciski, jak i na kole˝eƒ-

skie uk∏ady – mówi podinsp. Janusz Myga z Katowic (dziÊ na-

czelnik wydzia∏u BSW w KGP). – Kiedy zacz´∏a si´ sprawa do-

tyczàca genera∏a Kluka, poprosi∏em, ˝eby naszej katowickiej

sekcji nie w∏àczaç do tych dzia∏aƒ. W jakimÊ zakresie wspó∏pra-

cowaliÊmy z nim wczeÊniej, znaliÊmy ludzi, z którymi on praco-

wa∏, wi´c dla czystoÊci sprawy nie chcieliÊmy w to wchodziç.

Chocia˝ wszyscy majà kilkunastoletnie doÊwiadczenie

w s∏u˝bie kryminalnej, uwa˝ajà, ˝e w BSW pracuje si´ najtrud-

niej. Tu nie mo˝na nikomu zleciç ˝adnych czynnoÊci, wszystko

trzeba robiç samemu. I znaç si´ na pracy Policji w ka˝dym

aspekcie, chocia˝by na szczegó∏owym obiegu dokumentów

w jednostce, a tak˝e byç odpornym na ataki, pomówienia, 

skargi majàce na celu zdeprecjonowanie tych, którzy za du˝o 

wiedzà. 

– Zdarza si´, ˝e kiedy na podstawie naszych materia∏ów pro-

kuratura wszczyna spraw´, policjanci szukajà pomocy w me-

diach. Oskar˝ajà nas o spisek, zemst´, ch´ç wykazania si´. Naj-

cz´Êciej jesteÊmy wtedy bezradni, poniewa˝ nie mo˝emy udo-

wodniç swoich racji, gdy˝ nasza wiedza jest operacyjna i trzeba

czekaç, a˝ prze∏o˝y si´ na procesowà – mówi Królik. – W jednej

ze spraw zorganizowano na nas nagonk´ medialnà, usi∏ujàc do-

robiç teori´ jakiegoÊ rzekomego odwetu z naszej strony. Presja

by∏a tak silna, ˝e jeden z kolegów przyp∏aci∏ to zawa∏em. 

OBAWY ZWIÑZKOWCÓW
W Scotland Yardzie, oprócz pracy operacyjnej majàcej dostar-

czyç dowodów winy albo niewinnoÊci policjanta, s∏u˝by wew-

n´trzne majà uprawnienia dyscyplinarne i dyscyplinujàce.

W policji amerykaƒskiej zajmujà si´ tak˝e wszystkimi sprawami

dyscyplinarnymi, na Ukrainie – majà istotny g∏os w polityce 

kadrowej. 

▲
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Marek Bieƒkowski, komendant g∏ówny

Policji:

– Zapewniam, ˝e Biuro Spraw Wewn´trz-

nych nie jest poza kontrolà. Od 2000 roku

by∏o kontrolowane 13 razy, w tym m.in.

przez Najwy˝szà Izb´ Kontroli i Departa-

ment Kontroli MSWiA po trzy razy, a raz

przez Agencj´ Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-

nego. Natomiast jeÊli chodzi o usytuowanie p∏acowe, trzeba

pami´taç, ˝e policjanci z Biura Spraw Wewn´trznych pracujà 

we w∏asnym Êrodowisku i jest to zadanie wyjàtkowo trudne,

równie˝ w aspekcie psychologicznym. Dlatego kandydaci prze-

chodzà specjalnie przygotowanà Êcie˝k´ doboru. Skoro wi´c 

wymagania sà ogromne, zakres zadaƒ i odpowiedzialnoÊci 

równie˝, tak˝e usytuowanie w naszej strukturze p∏ac musi byç

inne. Tymczasem obowiàzujàce w Policji od 2001 roku tabele

p∏ac zrównujà pozycj´ zawodowà policjantów. Nie dzia∏a to 

motywujàco.

Kierownictwo Policji i eksperci Unii Europejskiej w koƒco-

wym raporcie programu Twinning 1999 eksponujà potrzeb´ 

poprawy statusu policjantów BSW. Kilka lat temu goszczàcy

w Polsce przedstawiciele Departamentu Stanu USA tak˝e zwró-

cili uwag´ na koniecznoÊç zmian ich usytuowania. W wielu kra-

jach europejskich, aby osiàgnàç ten efekt, policja wewn´trzna

znajduje si´ na szczeblu ministerstwa spraw wewn´trznych. 

Pobie˝na analiza kosztów zmiany pokazuje, ˝e wprowadzenie

odr´bnej tabeli zaszeregowania funkcjonariuszy BSW nie wywo-

∏a znaczàcych skutków finansowych dla Policji.

Biuro Spraw Wewn´trznych od˝egnuje si´ od takich upraw-

nieƒ.

– Mo˝emy jedynie odpowiedzieç na pytanie komendanta 

wojewódzkiego, czy osoba, którà zamierza awansowaç, jest lub

by∏a w cokolwiek uwik∏ana. Ale to on podejmuje decyzj´ o do-

borze kadry – mówi Dzia∏oszyƒski.

Propozycja rozszerzenia uprawnieƒ biura budzi niepokój

zwiàzków zawodowych. Twierdzà, ˝e brakuje jakiejkolwiek

kontroli nad tà s∏u˝bà i ˝e za ewentualne pomy∏ki nikt tu nie

ponosi odpowiedzialnoÊci. 

– Zawsze popieraliÊmy ide´ kontroli wewn´trznej, mamy jed-

nak zastrze˝enia do niektórych dzia∏aƒ BSW. Nie podobajà nam

si´ spektakularne pokazówki przy zatrzymaniach policjantów.

Tak by∏o w Katowicach, gdzie funkcjonariusz podczas s∏u˝by,

z bronià, zosta∏ zatrzymany w centrum miasta. Ani to bezpiecz-

ne, ani màdre. Albo inne przypadki, gdy zatrzymywano

policjanta w obecnoÊci rodziny, dzieci, sàsiadów. A co z zagwa-

rantowanà w kodeksie zasadà humanitaryzmu? – pyta Jerzy 

Ho∏ownia, wiceprzewodniczàcy NSZZP.

– Tam, gdzie funkcjonariusze BSW przekroczà swoje kompe-

tencje, b´dziemy wnioskowaç o post´powania dyscyplinarne.

Ich dzia∏anie nie mo˝e byç poza kontrolà – dodaje Antoni 

Duda. – W ˝adnym wypadku nie bronimy przest´pców w mun-

durach, ale ˝àdamy przestrzegania prawa przez s∏u˝by 

wewn´trzne. 

Kto kontroluje BSW? Dyrektor Dzia∏oszyƒski mówi, ˝e ko-

mendant g∏ówny przez swój inspektorat, prokuratura, która

ocenia przygotowany przez nich materia∏, oraz NIK, która prze-

prowadzi∏a kompleksowà kontrol´ w ubieg∏ym roku. Przewod-

niczàcy zwiàzków Antoni Duda twierdzi, ˝e nikt... ■
EL˚BIETA SITEK

zdj. Anna Michejda
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Policjanci was nie lubià?
– Ja bym tego tak nie ujà∏. Gdy ktoÊ ma uprawnie-

nia do kontrolowania innych, zawsze traktowany jest

z rezerwà. To ludzki odruch, co nie znaczy, ˝e nas nie

lubià. My wykonujemy robot´ nie przeciwko policjan-

tom, ale w ich interesie. Dbamy o czystoÊç i godnoÊç

tego zawodu. Ci, którzy post´pujà uczciwie, nie majà

powodu, ˝eby si´ nas baç ani mieç do nas niech´tny

stosunek. Zapomina si´ te˝, ˝e cz´sto bronimy pomó-

wionych policjantów. Bywa równie˝ i tak, ˝e biuro jest

przys∏owiowym ko∏em ratunkowym rzuconym przez

Policj´ funkcjonariuszom, których ktoÊ wciàga

w uk∏ad korupcyjny. Nasi oficerowie sà w stanie pod-

jàç skuteczne dzia∏ania chroniàce takiego policjanta,

a jednoczeÊnie eliminujàce osoby, które chcà go sko-

rumpowaç.

Projekt rozszerzenia uprawnieƒ Biura Spraw
Wewn´trznych (BSW) nie spotka∏ si´ jednak ze zbytnià
przychylnoÊcià policjantów. Sà g∏osy, ˝e b´dziecie
realizowaç strategi´ antykorupcyjnà, majàc za du˝o
w∏adzy. A to niesie za sobà ryzyko jej nadu˝ywania...

– Rozszerzenie uprawnieƒ biura mylnie traktuje si´

jako jedyny element strategii antykorupcyjnej w Poli-

cji. Nasze dzia∏anie zaÊ ma byç tylko jednym z wielu

jej elementów, wÊród których sà m.in.: wzrost uposa-

˝eƒ, poprawa warunków s∏u˝by, mo˝liwoÊç zaciàgania

kredytów mieszkaniowych, od których odsetki sp∏acaç

b´dzie Policja, dobór uczciwych przywódców czy

wreszcie wprowadzenie zasady, ˝e policjant skazany

prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo umyÊlne

straci prawo do ró˝nych, w tym emerytalnych, nazwij-

my to umownie, przywilejów. Dopiero na tym tle na-

le˝y umieszczaç rozszerzenie uprawnieƒ BSW i wzrost

liczby etatów... 

I uprzywilejowanie p∏acowe, co krytykujà zwiàzki 
zawodowe...

– To bardzo niewielkie uprzywilejowanie. Musimy

w BSW stworzyç taki system zaszeregowania, który

pozwoli nam werbowaç najlepszych policjantów 

z ca∏ej Polski. Trzeba pami´taç, ˝e ta s∏u˝ba ma

pod wzgl´dem mo˝liwoÊci awansu wàskie gard∏o. 

˚eby to zrekompensowaç, chcemy, by nasi funkcjona-

riusze byli o jednà grup´ zaszeregowania i o jeden 

stopieƒ wy˝ej ni˝ w innych strukturach. Tylko tyle

w zamian za du˝e wymagania i szczególnà cen´ 

psychicznà, którà tutaj si´ p∏aci...

Jakie to wymagania i w jaki sposób b´dziecie zdobywaç
swoich pracowników?

– W ciàgu najbli˝szych 2–3 lat s∏u˝ba wewn´trzna

zostanie rozbudowana do 700 etatów. Rekrutacj´

prowadzimy wÊród doÊwiadczonych policjantów 

pionów operacyjnych i dochodzeniowych. Muszà to

byç ludzie niebojàcy si´ podejmowania decyzji, z du-

˝ym poczuciem odpowiedzialnoÊci i nieposzlakowanà

opinià. S∏owem – najlepsi...

I sàdzi Pan, ˝e komendanci wojewódzcy ch´tnie b´dà ich
wam oddawaç?

– Ten problem by∏ poruszany wiele razy. Wierz´, ˝e

komendanci wojewódzcy sà tak samo jak my zaintere-

sowani, ˝eby nasza s∏u˝ba dzia∏a∏a jak najlepiej, a za-

tem mia∏a najlepszych ludzi. Przecie˝ pracowaç b´-

dziemy na ich rzecz. A w ostatecznoÊci do wskazanej

struktury mo˝e policjanta oddelegowaç  komendant

g∏ówny...

Czy to prawda, ˝e Biuro Spraw Wewn´trznych jest
przechowalnià dla esbeków?

– Czyta∏em o tym w jednej z gazet. To bzdura.

Od poczàtku istnienia BSW przestrzegaliÊmy zasady,

˝eby nie dobieraç ludzi z tamtej s∏u˝by, choçby

dlatego, ˝eby nie dawaç pretekstu do krytyki. Dzisiaj

na 257 etatów zatrudniamy 5 osób, które mia∏y zwià-

zek z SB. 3 osoby to fachowcy od techniki, jedna pra-

cowa∏a w paszportach, jedna by∏a dyscyplinarnie zwol-

niona z SB za to, ˝e nie utrudni∏a komuÊ wyjazdu

za granic´. Ot, tacy to esbecy. Wszyscy byli g∏´boko

zlustrowani i cieszà si´ pe∏nym zaufaniem.

Deklarowany w strategii antykorupcyjnej „proaktywny”
charakter pracy umo˝liwia wam prowadzenie dzia∏aƒ
wyprzedzajàcych wobec policjantów podejrzewanych
o pope∏nianie przest´pstw. Czy nie grozi to
nadu˝yciami?

– Dotychczasowe nasze mo˝liwoÊci to np. kontrolo-

wane wr´czenie korzyÊci majàtkowej (w trybie

art. 19a ustawy o Policji). Nie ma tu mowy o nadu˝y-

ciu, bo wszystko jest obj´te prokuratorskim nadzo-

rem. Z tego narz´dzia korzystamy wtedy, gdy mamy

wiarygodne informacje w∏asne lub od innych s∏u˝b, 

˝e ktoÊ prawdopodobnie pope∏nia przest´pstwo ko-

rupcji. Dzia∏amy wówczas niejawnie, aby zdobyç do-

wody winy albo niewinnoÊci, i ca∏oÊç uzyskanych ma-

teria∏ów przekazujemy prokuraturze. To skompliko-

wana, czasoch∏onna i pracoch∏onna procedura. Chce-

Uczciwi 
nie muszà si´ baç
Z m∏. insp. MARKIEM DZIA¸OSZY¡SKIM, 
dyrektorem Biura Spraw Wewn´trznych KGP, rozmawia El˝bieta Sitek 
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– To niesprawiedliwa ocena. Pracy biura nie da si´

mierzyç statystykà, rozliczaç wed∏ug liczby podejrza-

nych czy pope∏nionych przez nich przest´pstw. Prze-

cie˝ tak naprawd´ znaczna cz´Êç naszych dzia∏aƒ, po-

dejmowanych po uzyskaniu informacji, koƒczy si´

oczyszczeniem policjanta z podejrzeƒ. Tylko ˝e takie

sprawy, w przeciwieƒstwie do tych, w których

funkcjonariusz zostaje oskar˝ony, nie sà nag∏aÊniane.

Od poczàtku stosujemy zasad´, ˝e jeÊli podejrzenia si´

nie potwierdzà, informujemy o tym tylko prze∏o˝one-

go tego policjanta. UznaliÊmy, ˝e jest lepiej, by nie-

s∏uszne podejrzenia nie wysz∏y na Êwiat∏o dzienne

i nie sta∏y si´ przedmiotem ewentualnej manipulacji.

Pomówienia ze strony przest´pców, anonimy z∏oÊli-

wych, ch´ç zaszkodzenia z zemsty sà, niestety, coraz

cz´stsze. Prokuratorzy, nie majàc mo˝liwoÊci dzia∏ania

operacyjnego, nie sà w stanie zweryfikowaç tych infor-

macji tak jak my i niejednokrotnie mogliby skrzywdziç

uczciwych policjantów. O tej naszej roli, niestety, 

cz´sto si´ zapomina...

Zwiàzkowcy twierdzà, ˝e bronicie policjantów zbyt 
rzadko...

– Mylà si´. Jak ju˝ powiedzia∏em, nie wszystkie 

nasze dzia∏ania wymagajà rozg∏osu... 

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■
zdj. Anna Michejda

my pójÊç w kierunku modelu amerykaƒskiego, gdzie

w sprawach korupcyjnych tzw. prowokacja jest do-

puszczona prawem, przygotowywane sà wi´c projekty

zmian legislacyjnych, które umo˝liwià nam bardziej

aktywne formy dzia∏ania. 

B´dziecie mogli kontrolowaç wszystkich i zawsze?
– Sà takie policje, które robià testy uczciwoÊci

wszystkim policjantom. My tego nie chcemy. Dà˝ymy

jedynie, aby móc zastosowaç te narz´dzia w stosunku

do osób, co do których b´dà wiarygodne informacje, ˝e

nie sà uczciwe. Mo˝liwoÊç ich zastosowania sama

w sobie stanowi element prewencji – jeÊli Êrodowisko

b´dzie wiedzia∏o, ˝e w ka˝dej chwili mo˝na byç skon-

trolowanym, nieuczciwi zacznà si´ baç... 

Czy prewencja ma zatem polegaç tylko na odstraszaniu? 
– OczywiÊcie, ˝e nie. Robimy znacznie wi´cej. Nasi

oficerowie prowadzà prelekcje w szko∏ach policyjnych.

Na podstawie konkretnych spraw pokazujà m∏odym

funkcjonariuszom zagro˝enia i newralgiczne punkty,

a tak˝e informujà, gdzie mo˝na zg∏aszaç o dostrze˝o-

nych nieprawid∏owoÊciach, gdy normalne mechani-

zmy nie skutkujà. Chcemy wprowadziç jako zasad´

obecnoÊç naszych oficerów na odprawach s∏u˝bowych

w KWP i KPP. StworzyliÊmy w biurze nowy wydzia∏

analiz, prognoz i wspomagania przedsi´wzi´ç opera-

cyjnych. B´dzie tam gromadzona kompleksowa wie-

dza o zdarzeniach korupcyjnych w Policji. Mamy

zamiar wdro˝yç komendy wojewódzkie do tworzenia

takich analiz zagro˝eƒ, aby wynika∏y z nich równie˝

dzia∏ania zapobiegawcze.

Zwiàzki zawodowe zarzucajà wam, ˝e od poczàtku
istnienia biura nie dokonano analizy i oceny efektów
waszej pracy. Uwa˝ajà, ˝e zwi´kszenie liczby etatów jest
nadmierne, niewspó∏mierne do liczby skazywanych
rocznie policjantów...



TYLKO S¸U˚BA  Skala problemu POLICJA 997        kwiecieƒ 2006 r.22

Skargi 2005

N ajwi´cej, oko∏o 4200, dotyczy∏o zasadnoÊci

lub sposobu przeprowadzenia interwencji.

Ponad 5 proc. tych skarg potwierdzi∏o si´. Najcz´-

Êciej dotyczy∏y one nieinformowania przez poli-

cjanta o przyczynach podj´cia interwencji, odmo-

wy okazania legitymacji s∏u˝bowej czy te˝ stronni-

czej, zdaniem skar˝àcego, postawy. Wiàza∏o si´ to

na ogó∏ z konfliktami rodzinnymi lub sàsiedzkimi,

bo tam wyst´pujà du˝e emocje, z którymi nie 

zawsze potrafià sobie poradziç m∏odzi funk-

cjonariusze. Tak by∏o w przypadku, gdzie policjant,

interweniujàc w sporze o tzw. s∏u˝ebnoÊç drogi, 

zamiast pouczyç strony o mo˝liwoÊci zwrócenia si´

do sàdu lub komornika, sam podjà∏ decyzj´ i naka-

za∏ rozebraç p∏ot. 

Inna skarga skierowana by∏a przeciwko funkcjo-

nariuszom, którzy wezwani w sprawie zak∏ócania

ciszy nocnej zakuli dwie kobiety w kajdanki i od-

wieêli do izby wytrzeêwieƒ, co, jak udowodni∏a

kontrola, nie mia∏o podstaw faktycznych ani praw-

nych.

– Liczba skarg na zasadnoÊç lub sposób przepro-

wadzenia interwencji roÊnie. W 2005 roku by∏a

wi´ksza ni˝ w 2004 r. o 10 proc., co powinno sk∏o-

niç komendy wojewódzkie do przeanalizowania

przyczyn i podj´cia dzia∏aƒ zapobiegawczych –

mówi m∏. insp. Grzegorz KaraÊ, naczelnik Wydzia∏u

Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

Prawdziwà skal´ problemu obrazuje dopiero po-

równanie tych danych z liczbà wszystkich inter-

wencji przeprowadzonych przez policjantów

w ubieg∏ym roku. By∏o ich oko∏o 5 600 000,

za˝alenia dotyczà wi´c zaledwie 0,07 proc. 

Prawie 3000 skarg dotyczy∏o sposobu lub termi-

nowoÊci wykonywania czynnoÊci dochodze-

niowo-Êledczych, z czego zasadnych okaza∏o

si´ 7,8 proc. W stosunku do liczby zakoƒczonych

post´powaƒ jest to 0,22 proc. Przyk∏adem mo˝e byç

skarga obywatela Bia∏orusi na umorzenie przez ko-

mend´ powiatowà post´powania przygotowawcze-

go dotyczàcego kradzie˝y jego samochodu. W toku

post´powania skargowego ustalono m.in., ˝e infor-

macja o kradzie˝y nie zosta∏a zarejestrowana 

w bazie KSIP, o zdarzeniu nie poinformowano am-

basady, dy˝urny przyjmujàcy zg∏oszenie nie spowo-

dowa∏ udzielenia pokrzywdzonemu pomocy me-

dycznej, choç wymaga∏ tego jego stan zdrowia itp.

Pikanterii tej sprawie dodaje fakt, ˝e gdy póêniej –

na polecenie Inspektoratu KWP – zarejestrowano

kradzie˝ w KSIP, pojazd od razu zosta∏ odnaleziony. 

Wy˝sza ni˝ w ubieg∏ych latach o 9 proc. by∏a

w 2005 roku liczba skarg na bezczynnoÊç lub

opiesza∏oÊç Policji, prawie 2700.  WÊród nich jest

m.in. skarga sàdu, który nie móg∏ wyznaczyç termi-

nu rozprawy, poniewa˝ policjant, mimo monitów,

przez dwa miesiàce nie udzieli∏ odpowiedzi na

pismo, czy zasadne sà pretensje kierowcy, który

poinformowa∏ dy˝urnego pewnej KPP, ˝e kontrolu-

jàcy go funkcjonariusz drogówki by∏ nietrzeêwy, 

a dy˝urny namawia∏ go, aby zrezygnowa∏ ze z∏o˝e-

nia formalnego zawiadomienia. Zachowanie dy˝ur-

nego zosta∏o potwierdzone w póêniejszym post´-

powaniu skargowym. Ustalono tak˝e, ˝e odstàpi∏

on od zbadania trzeêwoÊci wskazanego policjanta.

Czwartà w kolejnoÊci kategori´ stanowi∏y za-

strze˝enia do sposobu za∏atwienia poprzedniej

skargi, ich liczba – blisko 2500 – by∏a niemal iden-

tyczna jak rok wczeÊniej, a zarzuty potwierdzi∏y si´

w 137 przypadkach, co stanowi 5,5 proc., piàtà zaÊ

– na ukaranie mandatem karnym lub na spo-

rzàdzenie wniosku o ukaranie do sàdu grodz-

kiego. Przyczyny tej ostatniej grupy sà od lat takie

same – próba unikni´cia lub zmniejszenia dolegli-

woÊci finansowej zwiàzanej z wysokoÊcià grzywny,

dà˝enie do nienaliczenia punktów karnych czy te˝

do zmiany rozstrzygni´cia, które uniemo˝liwia

uzyskanie odszkodowania. SpoÊród 1600 skarg 

tego typu potwierdzono 100. 

Z przeprowadzonej przez Wydzia∏ Skarg i Wnio-

sków Biura Kontroli KGP analizy tych skarg, w któ-

rych zasadnoÊç zarzutów stawianych policjantom

potwierdzi∏a si´, wynika, ˝e sà one rezultatem 

niedba∏ego wykonywania obowiàzków, s∏abego wy-

szkolenia zawodowego, braku w∏aÊciwego nadzoru

ze strony prze∏o˝onych, ale tak˝e braku doÊwiad-

czenia zawodowego i ˝yciowego m∏odych stró˝ów

prawa oraz przecià˝enia obowiàzkami zawodo-

wymi. ■
EL˚BIETA SITEK

W ubieg∏ym roku do komend Policji w ca∏ym kraju wp∏yn´∏o
prawie 20 000 skarg na dzia∏ania policjantów. Jest to 0,07 proc.
wszystkich przeprowadzonych interwencji. Post´powania wykaza∏y
s∏usznoÊç blisko 1400 z nich, czyli oko∏o 7 proc. 

Liczba skarg na post´powania policjantów
Procent skarg potwierdzonych

17 790

9,8%

2001 2002 2003 2004 2005

8,7% 9,4% 7,5% 7,1%

18 881
19 232 19 234

19 530

êród∏o: Biuro Kontroli KGP
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W 1971 roku wybuch∏a pierwsza afera
zwiàzana z SB. Nadano jej kryptonim „Zalew”.
Funkcjonariusze MSW uczestniczyli w podziale
zysków cinkciarzy i przemytników walut.
W zamian kryli przest´pców. 

W1984 roku ujawniono (ale wy∏àcznie

wÊród dzia∏aczy PZPR, opinii pu-

blicznej nie poinformowano) afer´ „˚ela-

zo” – specs∏u˝by z Ministerstwa Spraw We-

wn´trznych na prze∏omie lat szeÊçdziesià-

tych i siedemdziesiàtych patronowa∏y ban-

dytom dokonujàcym w zachodniej Europie

napadów rabunkowych (m.in. na sklepy 

jubilerskie). Do MSW zg∏osi∏ si´ wówczas

mieszkaniec Bielska-Bia∏ej, Mieczys∏aw 

Janosz, ze skargà na postanowienie proku-

ratora o tymczasowym aresztowaniu jego

brata Kazimierza (zarzucano mu spekulacje

alkoholem). Mieczys∏aw zagrozi∏, ˝e jeÊli

brata nie uwolnià, ujawni tajemnice wspó∏-

pracy swojej rodziny (Kazimierza, Jana, 

Józefa i Jerzego oraz siostry Ireny i jej 

m´˝a) z departamentem wywiadu MSW.

Rodzina Janoszów pod egidà S∏u˝by Bez-

pieczeƒstwa stworzy∏a grup´ operacyjnà

ju˝ w 1960 roku. Braci Janoszów wys∏ano

wtedy za granic´. Poczàtkowo podlegali

kontrwywiadowi, ale w 1967 roku przeszli

do wywiadu. Mieczys∏aw Janosz u˝y∏ wo-

bec MSW szanta˝u, gdy˝, jak twierdzi∏,

obawia∏ si´, ˝e jego bratu Kazimierzowi

w areszcie grozi Êmiertelne niebezpieczeƒ-

stwo. Poprzednio w tajemniczych okolicz-

noÊciach ˝ycie straci∏o dwóch innych braci

Janoszów: Jerzy, zamordowany przez nie-

znanego sprawc´ w Austrii, oraz Józef,

zmar∏y na skutek obra˝eƒ poniesionych

w katastrofie samochodowej w Polsce. Mie-

czys∏aw Janosz twierdzi∏, ˝e jego bracia 

padli ofiarà zemsty MSW. 

Minister spraw wewn´trznych w latach

osiemdziesiàtych Czes∏aw Kiszczak powo-

∏a∏ specjalnà komisj´ do wyjaÊnienia kulis

operacji „˚elazo”. Na jej czele stanà∏ gene-

ra∏ milicji W∏adys∏aw Po˝oga. Uznano, ˝e

„˚elazem” kierowa∏ by∏y szef resortu 

spraw wewn´trznych Miros∏aw Milewski,

wówczas cz∏onek Biura Politycznego KC

PZPR. Oto fragment raportu Po˝ogi, który

ujawnia metody stosowane w czasach PRL

przez resort spraw wewn´trznych:

„Janoszowie za wiedzà departamen-

tu I utworzyli za granicà grup´ bandyckà,

powiàzanà z mi´dzynarodowymi gangami

dzia∏ajàcymi na terenie RFN, Francji i nie-

których innych paƒstw zachodnich. Jano-

szowie, a zw∏aszcza Kazimierz i Jan, m.in.

poprzez rabunki, zdobyli du˝y majàtek

z myÊlà o zainwestowaniu w jednorazowà

akcj´ majàcà przynieÊç zwielokrotnione 

zyski. Faktycznym organizatorem grupy

przest´pczej by∏ Kazimierz Janosz. Zdecy-

dowano, ˝e Kazimierz przez ró˝ne prze-

st´pcze zabiegi zgromadzi maksymalnà

iloÊç z∏ota i z tym – przy pomocy MSW

– powróci do Polski. Departament I za

pomoc w przerzucie z∏ota do Polski i jego

zalegalizowaniu mia∏ otrzymaç 50 procent

∏upu, natomiast drugà po∏ow´ – Kazimierz

i prawdopodobnie Mieczys∏aw. Plan dojrza∏

do realizacji w po∏owie 1970 roku i uzyska∏

akceptacj´ kierownictwa departamentu I”.

Oszacowano, ˝e Janoszowie zgromadzili

majàtek wartoÊci oko∏o 2 mln marek nie-

mieckich. Wed∏ug sporzàdzonej przez ofi-

cerów MSW specyfikacji do Polski dotar∏o

m.in. 10 kg z∏ota w sztabkach, 10 kg z∏o-

tych monet, bi˝uteria, z∏ote zegarki, srebr-

ne sztuçce – w sumie przedmioty, które

trafi∏y do departamentu finansowego MSW

wa˝y∏y oko∏o 30 kg. Tymczasem Kazimierz

Janosz twierdzi∏, ˝e do Polski Êcià-

gnà∏ 200 kg z∏ota i bi˝uterii, z czego zacho-

wa∏ jedynie oko∏o 25 kg. Co si´ sta∏o z bra-

kujàcymi 145 kg z∏ota – nie wiadomo. To

znaczy wiadomo, ˝e znik∏y w centrali

MSW, ale nigdy nie wskazano imiennie,

w czyjej kieszeni.

Afera „˚elazo” powróci∏a na poczàtku lat

dziewi´çdziesiàtych, ju˝ po zmianie ustro-

ju w Polsce. MSW kierowane przez Krzysz-

tofa Koz∏owskiego nadzorowa∏o Êledztwo

w sprawie kradzie˝y brakujàcych kilogra-

mów z∏ota i bi˝uterii dokonanej przez wy-

sokich oficerów resortu. Do aresztu trafi∏

nawet na kilka tygodni gen. Miros∏aw Mi-

lewski. Spraw´ w koƒcu umorzono z powo-

du przedawnienia. Warto dodaç, ˝e a˝

do lat dziewi´çdziesiàtych gen. Milewski

z rodzinà mieszka∏ w willi skonfiskowanej

niegdyÊ s∏ynnemu przemytnikowi Mentle-

wiczowi, który specjalizowa∏ si´ w kontra-

bandzie z∏otych dwudziestodolarówek, ze-

garków i bi˝uterii. Mentlewicza skazano

na wieloletnie wi´zienie, a jego willa przy-

pad∏a resortowi spraw wewn´trznych, czyli

towarzyszowi Milewskiemu.

RACJA STANU PZPR 
W paêdzierniku 1990 roku we w∏oskim „Il

Messagero” ukaza∏ si´ wywiad z gen. Kisz-

czakiem. Fragmenty tego wywiadu:

– Komu zosta∏y przekazane wnioski z wa-

szego Êledztwa (czyli raportu komisji Po˝o-

gi – przyp. aut.)?

– Biuru Politycznemu KC PZPR. Prze-

dyskutowaliÊmy ten przypadek i podj´li-

Êmy wspólnie decyzj´ nieprzekazywania

akt prokuraturze.

– Genera∏ Jaruzelski by∏ wówczas cz∏on-

kiem BP?

– Tak, oczywiÊcie. By∏ I sekretarzem

PZPR.

– Jak mo˝na wyjaÊniç fakt, ˝e pan jako

minister spraw wewn´trznych od 1981 

roku przez trzy lata, a˝ do 1984 roku nie

wiedzia∏ o sprawie Milewskiego?

– WÊród kierownictwa s∏u˝b specjalnych

byli jeszcze oficerowie zamieszani w t´

spraw´.

Gang z ˝elaza
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– Jakie by∏y poczàtki sprawy i kim byli jej

g∏ówni uczestnicy?

– Na poczàtku chodzi∏o o szpiegostwo.

Póêniej ta cz´Êç s∏u˝b specjalnych prze-

kszta∏ci∏a si´ w organizacj´ kryminalnà,

która chcia∏a zdobyç wielkie dochody dzi´-

ki dzia∏aniu za granicà, równie˝ w paƒ-

stwach zachodnich.

– Genera∏ Milewski i jego wspólnicy zo-

stali ukarani tylko przez parti´. Szef UOP

Milczanowski nie wyklucza Êcigania tych

wszystkich, którzy ich wtedy kryli.

– Nikt z kierownictwa MSW, kto prowa-

dzi∏ dochodzenie, i nikt z tych, którzy pod-

j´li decyzj´ o nieprzekazywaniu sprawy

do prokuratury, nie kierowa∏ si´ interesem

osobistym. Wy∏àcznym motywem by∏a racja

stanu.

By∏y minister ujawni∏, ˝e spraw´ roz-

strzygni´to na poziomie odpowiedzialnoÊci

partyjnej. Wed∏ug dzisiejszych standardów

uznano by, ˝e ukr´cajàc jej ∏eb, pope∏niono

przest´pstwo. Wtedy jednak dla ludzi 

w∏adzy prawo nie stanowi∏o wartoÊci nad-

rz´dnej.

Afera „˚elazo” rozgrywa∏a si´ prawie

równolegle z aferà „Zalew”. Tam sprawc´

wykryto i ukarano ju˝ w 1971 roku, ale nikt

nie mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e wiceminister

spraw wewn´trznych w latach 1969–1971,

gen. Ryszard Matejewski, skazany jako wi-

nowajca, jest jedynie koz∏em ofiarnym.

Z∏o˝ono go na o∏tarzu walk frakcyjnych

w MSW, aby ukryç prawdziwych bohaterów

afery. I, co wa˝ne dla naszej opowieÊci,

ujawnienie operacji „Zalew” i „˚elazo” nie

przeszkodzi∏o S∏u˝bie Bezpieczeƒstwa 

nadal wspó∏pracowaç z bandytami. Korze-

nie grup mafijnych z lat dziewi´çdziesià-

tych si´gajà tamtych czasów.

ZALEW TOPI MINISTRA
Ryszarda Matejewskiego, dzisiaj ju˝ nie˝yjà-

cego, za udzia∏ w „Zalewie” skazano na

12 lat wi´zienia. Wyszed∏ po szeÊciu. Do re-

sortu ju˝ nie powróci∏. Znalaz∏ zatrudnienie

w spó∏dzielni kaletniczej, wyrabia∏ paski

do zegarków. W 1990 roku zgodzi∏ si´ opo-

wiedzieç swojà histori´ wspó∏autorowi tej

ksià˝ki, Piotrowi Pytlakowskiemu.

Fragment opowieÊci Ryszarda Matejew-

skiego:

„Pad∏em ofiarà prowokacji ze strony

Franciszka Szlachcica (w latach 1962–1971

wiceminister spraw wewn´trznych, od lu-

tego do grudnia 1971 roku minister, na-

st´pnie krótko by∏ wicepremierem,

po czym odstawiono go na politycznà eme-

rytur´ jako prezesa Polskiego Komitetu

Normalizacji Miar i JakoÊci – przyp. aut.).

Ja by∏em w resorcie odpowiedzialny za de-

partament II – kontrwywiad, on nadzoro-

wa∏ departament I – wywiad. Mi´dzy tymi

s∏u˝bami zawsze toczy∏a si´ rywalizacja.

Zarówno Szlachcic, jak i ja byliÊmy zaufa-

nymi ludêmi Mieczys∏awa Moczara (szef

resortu spraw wewn´trznych w latach

1964–1968, przywódca grupy tzw. party-

zantów, czyli dzia∏aczy PZPR rywalizujà-

cych z tzw. szarymi szynelami, którzy oku-

pacj´ hitlerowskà przeczekali w ZSRR,

wspó∏autor rozp´tanej w marcu 1968 roku

kampanii antysemickiej – przyp. aut.). 

Potem, jak przysz∏y k∏opoty, Moczar 

wypià∏ si´ na mnie. A z kolei Szlachcic

zdradzi∏ Moczara.

Zast´pcà dyrektora departamentu I by∏

wówczas Miros∏aw Milewski, który potem

awansowa∏ na ministra i popad∏ w nie∏ask´

z powodu odpowiedzialnoÊci za afer´ „˚e-

lazo” (równoleg∏à z aferà „Zalew”). Ale 

takich afer by∏o wówczas wi´cej, to by∏a

wtedy normalna praktyka, resort specjali-

zowa∏ si´ w nieformalnych akcjach. Groma-

dzono w ten sposób Êrodki specjalne

na przeprowadzanie tajnych operacji.

Wiem, ˝e niektórzy koledzy korzystali z tej

kasy, bogacili si´. Ja nie, ja tylko raz dosta-

∏em w nagrod´ z∏oty zegarek, który, jak

wiedzia∏em, pochodzi∏ z przemytu. No

i mieliÊmy w resorcie okazj´ nabywania

po op∏acalnym kursie walut dewizowych

na udokumentowane potrzeby. Skorzysta-

∏em z tego dwukrotnie, kiedy wyje˝d˝a∏em

na urlopy do Austrii.

Nazw´ „Zalew” nadano tej operacji dla-

tego, ˝e cz´Êç pochodzàcych z przest´p-

stwa dewiz i z∏ota oficerowie departamen-

tu II ukryli na swoich dzia∏kach nad Zale-

wem Zegrzyƒskim. Zakopali je w ziemi

w s∏oikach, ale i tak ∏upy odkryto. To byli

dwaj funkcjonariusze kontrwywiadu. Wy-

muszono na nich zeznania, w których poda-

li, ˝e to ja kierowa∏em ca∏à akcjà. To nie-

prawda. Nic nie wiedzia∏em, nie wydawa-

∏em poleceƒ. Do niczego si´ nie przyzna-

∏em. Sta∏ za tym niewàtpliwie Szlachcic,

podobnie jak za aferà „˚elazo”.

Mechanizm procederu by∏ prosty. Lu-

dzie z resortu obejmowali patronatem gru-

py handlarzy walutami. W zamian za opie-

k´ zyski sz∏y pó∏ na pó∏. Potem w∏àczono

w to przemyt z Zachodu: z∏oto, bi˝uteria

i waluty. Ale ja by∏em czysty. Podczas rewi-

zji nie znaleziono u mnie nawet centa. To

Szlachcic mnie rzuci∏ na ˝er. Z jednego tyl-

ko si´ ciesz´, ˝e niebawem jego te˝ dopa-

dli. I Milewskiego”. ■
cdn.

EWA ORNACKA, PIOTR PYTLAKOWSKI
ilustracje: kadry z TVN



w woj. kujawsko-pomorskim

m∏. insp. KRZYSZTOF GAJEWSKI – 48 lat, absolwent politologii 

Uniwersytetu Gdaƒskiego, WSPol. w Szczytnie, Szko∏y Inspektorów

Policji we Francji. S∏u˝b´ rozpoczà∏ w 1983 r. w Sekcji Operacyjno-

-Dochodzeniowej w III Komisariacie w Gdaƒsku. By∏ m.in.: naczelni-

kiem Wydzia∏u Operacyjno-Rozpoznawczego, zast´pcà komendanta

rejonowego w Gdaƒsku-Po∏udnie i w Gdaƒsku, komendantem miej-

skim Policji w Gdaƒsku.

w woj. zachodniopomorskim

insp. TADEUSZ PAWLACZYK – 52 lata, absolwent Wydzia∏u

Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

(obroni∏ prac´ w specjalnoÊci – kryminalistyka), radca praw-

ny. Odby∏ policyjne szkolenia mened˝erskie w USA, Wielkiej

Brytanii i Holandii. S∏u˝b´ rozpoczà∏ w 1977 r. w komendzie

miejskiej w KoÊcianie. By∏ m.in.: komendantem wojewódz-

kim w Lesznie, komendantem wojewódzkim w Poznaniu, 

oficerem ∏àcznikowym Policji w Berlinie. 

w woj. wielkopolskim

nadinsp. HENRYK TUSI¡SKI – 58 lat, absolwent Uniwersytetu

Wroc∏awskiego, ASW w ¸odzi. S∏u˝b´ rozpoczà∏ w 1977 roku.

By∏ m.in.: zast´pcà naczelnika, a nast´pnie naczelnikiem 

wydzia∏u kryminalnego w Wa∏brzychu, naczelnikiem Wydzia∏u

Operacyjno-Rozpoznawczego w KWP w Wa∏brzychu, naczel-

nikiem Wydzia∏u dw. z Przest´pczoÊcià Zorganizowanà, za-

st´pcà komendanta wojewódzkiego w Wa∏brzychu, I zast´pcà 

komendanta wojewódzkiego Policji we Wroc∏awiu.

w woj. dolnoÊlàskim

nadinsp. ANDRZEJ MATEJUK – 53 lata, absolwent pedago-

giki na Uniwersytecie Wroc∏awskim. S∏u˝b´ rozpoczà∏

w 1978 r. w Wydziale Dochodzeniowo-Âledczym w komen-

dzie na wroc∏awskich Krzykach, póêniej w Wydziale dw.

z Przest´pczoÊcià Gospodarczà i nast´pnie w Wydziale 

Kryminalnym. By∏ m.in.: naczelnikiem Wydzia∏u Kryminalne-

go w Komendzie Rejonowej Policji na Psim Polu, zast´pcà

komendanta ds. kryminalnych, zast´pcà komendanta rejonowego Wroc∏aw-Fa-

bryczna, komendantem rejonowym Wroc∏aw-Krzyki, komendantem miejskim.

w woj. pomorskim

insp. DARIUSZ KOWALSKI – 49 lat, absolwent WSPol.

w Szczytnie, ASW w Warszawie. S∏u˝b´ rozpoczà∏ w 1977 r.

By∏ m.in: naczelnikiem Wydzia∏u RD, a nast´pnie Wydzia∏u

Prewencji w KWP w Pile, radcà ds. prewencji w KWP 

w Poznaniu, komendantem powiatowym w Pile, zast´pcà

dyrektora Biura S∏u˝by Prewencyjnej KGP, zast´pcà dyrekto-

ra G∏ównego Sztabu Policji, komendantem Szko∏y Policji

w Pile, dyrektorem G∏ównego Sztabu Policji KGP.

w woj. opolskim

nadinsp. BOGDAN KLIMEK – 51 lat, absolwent Uniwersytetu 

Jagielloƒskiego i WSPol. w Szczytnie, odby∏ sta˝ zawodowy we

Francji. S∏u˝b´ rozpoczà∏ w 1977 roku. By∏ m.in.: szefem sztabu

oddzia∏u prewencji, zast´pcà komendanta miejskiego w Krako-

wie, I zast´pcà komendanta wojewódzkiego w Krakowie, 

mazowieckim komendantem wojewódzkim Policji z siedzibà

w Radomiu.

w woj. Êlàskim

nadinsp. KAZIMIERZ SZWAJCOWSKI – 55 lat, absolwent

Politechniki Âlàskiej, ASW w Warszawie, Akademii FBI

Quantico w USA, odby∏ szkolenie w FBI w zakresie zwalcza-

nia przest´pczoÊci zorganizowanej. S∏u˝b´ rozpoczà∏

w 1976 r. By∏ m.in.: kierownikiem sekcji Wydzia∏u dw. z Prze-

st´pczoÊcià Gospodarczà, policjantem sekcji ds. zabójstw

Wydzia∏u Kryminalnego, naczelnikiem Wydzia∏u dw. z Prze-

st´pczoÊcià Zorganizowanà w KWP w Katowicach, naczelnikiem Wydzia∏u X Biu-

ra dw. z Przest´pczoÊcià Zorganizowanà KGP, zast´pcà dyrektora Zarzà-

du II CBÂ KGP w Katowicach, dyrektorem CBÂ KGP.

w woj. lubuskim

insp. HENRYK RUDNIK – 53 lata, absolwent Wydzia∏u Pra-

wa i Administracji UMCS w Lublinie, WSPol. w Szczytnie,

studiów podyplomowych Organizacji i Zarzàdzania w Lu-

belskiej Szkole Biznesu. Uczestniczy∏ w praktykach zawo-

dowych w USA. S∏u˝b´ rozpoczà∏ w 1973 r. w I Komisaria-

cie w Lublinie. By∏ m.in.: zast´pcà komendanta, a nast´p-

nie komendantem IV Komisariatu Policji w Lublinie, naczel-

nikiem Wydzia∏u Dochodzeniowo-Âledczego w KMP w Lublinie, komendantem

powiatowym w Lubartowie, zast´pcà i I zast´pcà komendanta wojewódzkiego

w Lublinie.
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w woj. ma∏opolskim

nadinsp. ADAM RAPACKI – 48 lat,

absolwent Wydzia∏u Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu ¸ódzkiego,

WSO w Szczytnie. Ukoƒczy∏ wiele

kursów i szkoleƒ specjalistycznych

m.in. w Departamencie Stanu

w Glynco – USA, na Uniwersytecie

Sam Houston w Jacksonville – USA. S∏u˝b´ rozpoczà∏

w 1980 roku w pionie dw. z przest´pczoÊcià gospodar-

czà, zorganizowanà i narkotykowà.

By∏ m.in.: naczelnikiem Wydzia∏u ds. Aferowych Zagar-

ni´ç Mienia Biura dw. z Przest´pczoÊcià Gospodarczà

KGP, zast´pcà, a potem dyrektorem Biura dw. z Prze-

st´pczoÊcià Zorganizowanà, nast´pnie Biura dw. z Prze-

st´pczoÊcià Narkotykowà KGP, komendantem woje-

wódzkim we Wroc∏awiu, zast´pcà komendanta g∏ówne-

go Policji, oficerem ∏àcznikowym Policji na Litwie, ¸otwie

i w Estonii.

w woj. podkarpackim

nadinsp. DARIUSZ BIEL –

45 lat, absolwent Uniwersyte-

tu Âlàskiego w Katowicach,

Wy˝szej Szko∏y Oficerskiej

w Szczytnie. S∏u˝b´ rozpo-

czà∏ w 1980 roku, w pionie

prewencji. By∏ m.in.: komen-

dantem rejonowym w Suchej Beskidzkiej, komen-

dantem wojewódzkim Policji w Opolu.

w woj. lubelskim

podinsp. JANUSZ GUZIK –

45 lat, absolwent Wydzia∏u

Prawa Uniwersytetu Âlàskie-

go, szko∏y FBI w Quantico

– USA, ukoƒczy∏ aplikacj´ s´-

dziowskà. S∏u˝b´ rozpoczà∏

w 1988 r. w pionie kryminal-

nym. By∏ mi.in.: naczelnikiem Wydzia∏u Docho-

dzeniowo-Âledczego, p.o. zast´pcy komendanta

wojewódzkiego w Sieradzu, komendantem po-

wiatowym Policji w Sieradzu.

w woj. Êwi´tokrzyskim

insp. WOJCIECH OLBRYÂ – 47 lat, absolwent Wydzia∏u Ekonomii

Uniwersytetu Szczeciƒskiego, odby∏ szkolenie w L’Ecole Supe∂rieure

des Inspecteurs de la Police Nationale we Francji. S∏u˝b´ rozpoczà∏

w 1984 r. w sekcji dw. z PG w komendzie wojewódzkiej w Szczecinie. 

By∏ m.in.: zast´pcà komendanta rejonowego, kierownikiem wydzia∏u

Biura Spraw Wewn´trznych w Szczecinie, naczelnikiem Wydzia∏u 

Post´powaƒ Administracyjnych w KWP w Szczecinie, komendantem

miejskim w Koszalinie, zast´pcà dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przest´pczoÊci KGP.

w woj. ∏ódzkim

insp. FERDYNAND SKIBA – 48 lat, absolwent WSO w Szczytnie, studiów podyplo-

mowych na Uniwersytecie Âlàskim, odby∏ kurs mened˝erski na Politechnice 

Âlàskiej. S∏u˝b´ rozpoczà∏ w 1979 roku w posterunku w Âwierklaƒcu. By∏ m.in.: kie-

rownikiem sekcji prewencji, nast´pnie naczelnikiem Wydzia∏u Prewencji, naczelni-

kiem sekcji dochodzeniowo-Êledczej w Komendzie Rejonowej Policji w Piekarach

Âlàskich, I zast´pcà komendanta miejskiego w Piekarach Âlàskich, komendantem 

powiatowym w Lubliƒcu, komendantem miejskim w Gliwicach.

w Warszawie

podinsp. JACEK K¢DZIORA – 43 lata, sto∏eczny komendant Policji.

Absolwent Wydzia∏u Administracji Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazur-

skiego, studiów podyplomowych z zarzàdzania jakoÊcià na Poli-

technice Warszawskiej. S∏u˝b´ rozpoczà∏ w 1986 r. w Komendzie

Rejonowej Policji Warszawa IV. By∏ m.in.: zast´pcà komendanta 

ds. prewencji Komisariatu Policji Warszawa-Bemowo, zast´pcà 

naczelnika Wydzia∏u Prewencji KSP, komendantem powiatowym

w Pruszkowie, zast´pcà komendanta sto∏ecznego Policji. 

w woj. mazowieckim

insp. ARKADIUSZ PAWE¸CZYK – 47 lat, absolwent Akademii Górniczo-Hut-

niczej w Krakowie, OÊrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych w ¸odzi.

S∏u˝b´ rozpoczà∏ w roku 1987 jako referent operacyjny sekcji dw. z Prze-

st´pczoÊcià Gospodarczà w Piotrkowie Tryb. By∏ m.in.: specjalistà Wydzia-

∏u Dochodzeniowo-Âledczego, starszym specjalistà prewencji kryminalnej,

naczelnikiem Wydzia∏u Prewencji w KWP w Piotrkowie Tryb., p.o. komen-

danta miejskiego w Piotrkowie Tryb., zast´pcà komendanta wojewódzkie-

go w ¸odzi, komendantem wojewódzkim w Kielcach.

w woj. warmiƒsko-mazurskim

insp. KRZYSZTOF STARA¡CZAK – 45 lat, pe∏ni obowiàzki

komendanta wojewódzkiego. Absolwent Mi´dzynarodowej

Akademii S∏u˝b Porzàdku Publicznego w Budapeszcie, od-

by∏ szkolenie w Wy˝szej Szkole Inspektorów Policji Narodo-

wej we Francji, sta˝ w komisariacie policji w Nicei oraz

na Uniwersytecie Stanowym w Houston. S∏u˝b´ rozpoczà∏

w 1984 roku. By∏ m.in.: naczelnikiem Wydzia∏u Kryminalne-

go, komendantem miejskim w Elblàgu, zast´pcà komendanta wojewódzkiego

w Gdaƒsku, dyrektorem Biura S∏u˝by Prewencyjnej, Biura Strategii Policji KGP,

zast´pcà komendanta wojewódzkiego w Olsztynie.

w woj. podlaskim

m∏. insp. ADAM MULARZ – 42 lata, absolwent politologii

Akademii Âwi´tokrzyskiej w Kielcach, podyplomowych stu-

diów zarzàdzania i marketingu w Wy˝szej Lubelskiej Szkole

Biznesu. S∏u˝b´ rozpoczà∏ w 1983 r. w pionie prewencji. By∏

m.in.: dowódcà kompanii Wojewódzkiego OÊrodka Szkole-

nia w Krakowie, zast´pcà dowódcy kompanii Oddzia∏u Pre-

wencji w KWP w Lublinie, p.o. komendanta wojewódzkiego

w Lublinie, I zast´pcà komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie.

DANCI
ÓDZCY
ICJI
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Ostrzej znaczy 

Pijani kierowcy 
sà plagà polskich dróg. 
To oni majà na sumieniu 
co dziesiàtà ofiar´ wypadków. 
Ostrzejsze prawo 
mia∏o ich powstrzymaç. 
Jak jest naprawd´?
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y skuteczniej?

Liczba osób prowadzàcych pojazd w stanie nietrzeêwoÊci

Rok § 1 § 2

2001 68 672 51 490

2002 78 363 66 091

2003 75 301 75 662

2004 78 048 80 555

2005 85 544 93 124

Art. 178a. § 1. Kto, znajdujàc si´ w stanie nietrzeêwoÊci lub pod wp∏ywem Êrodka
odurzajàcego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu làdowym, wodnym lub po-
wietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wol-
noÊci do lat 2.

Art. 178a § 2. Kto, znajdujàc si´ w stanie nietrzeêwoÊci lub pod wp∏ywem Êrodka
odurzajàcego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny po-
jazd ni˝ okreÊlony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo po-
zbawienia wolnoÊci do roku.

êród∏o: KGP
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Anna M. tego przedpo∏udnia wysz∏a ze

swojà 5-letnià córeczkà po zakupy.

Na przejÊciu poczeka∏y, a˝ zapali si´ zielo-

ne Êwiat∏o. By∏y w po∏owie pasów, gdy naje-

cha∏ na nie volkswagen. Zgin´∏y na miej-

scu. Kierowca mia∏ we krwi 2,5 promila al-

koholu. 

Tyle samo promili stwierdzono u Ma∏go-

rzaty W., która zabi∏a dwie rowerzystki

i ci´˝ko rani∏a pieszego. Kobieta jecha∏a

na stacj´ benzynowà, gdzie chcia∏a kupiç...

piwo.

Pijana by∏a równie˝ Anna S., gdy usiad∏a

za kierownicà swojego opla. Mia∏a 2,1 pro-

mila, a na tylnym siedzeniu, bez fotelików,

wioz∏a... 2-letniego ch∏opca i 4-letnià

dziewczynk´. Na szcz´Êcie nie dosz∏o

do tragedii.

PODNIESIENIE SANKCJI
W 2000 r., po zaostrzeniu przepisów, kiero-

wanie autem z powy˝ej 0,5 promila alkoho-

lu we krwi potraktowane zosta∏o jako prze-

st´pstwo. Grozi za nie ograniczenie lub po-

zbawienie wolnoÊci do dwóch lat, grzywna,

zakaz prowadzenia samochodu. Wykrocze-

nie pope∏niajà natomiast ci, którzy prowa-

dzà auto, majàc od 0,2 do 0,5 promila alko-

holu. Trafiajà do sàdów grodzkich, a te mo-

gà orzec grzywn´ od 50 do 5000 z∏otych

oraz czasowe zatrzymanie prawa jazdy (od

pó∏ roku do trzech lat).

Podniesienie sankcji spowodowa∏o na-

tychmiastowy spadek liczby nietrzeêwych

siadajàcych za kó∏kiem. Niestety, na krót-

ko. Od 2002 r. nast´puje systematyczny

wzrost tego zjawiska. W ub.r. Policja ujaw-

ni∏a 192 210 nietrzeêwych kierowców,

o 18 671 wi´cej ni˝ w 2004 roku.

W ub.r. KWP z siedzibà w Radomiu prze-

prowadzi∏a analiz´ blisko 10 tysi´cy losowo

wybranych wyroków z lat 2001–2004 i 6

pierwszych miesi´cy 2005 r. – wobec kie-

rowców odpowiadajàcych z art. 178a par. 1

i par. 2 k.k. – w których zosta∏y orzeczone

Êwiadczenia pieni´˝ne na rzecz Stowarzy-

szenia Pomocy Poszkodowanym w Wypad-

kach Drogowych Alter-Ego.

– Z badaƒ tych wynika, ˝e najcz´Êciej

stosowana jest kara grzywny. Skazano

na nià 56,2 proc. kierujàcych pojazdami

mechanicznymi i 54,6 proc. kierujàcych in-

nymi pojazdami – mówi m∏. insp. Stanis∏aw

Grudzieƒ, naczelnik Wydzia∏u Ruchu Dro-

gowego KWP w Radomiu. – Najrzadsza 

kara to bezwzgl´dne pozbawienie wolno-

Êci, która dotyczy odpowiednio 2,0 proc.

i 0,8 proc. kierujàcych. Warto zauwa˝yç, ˝e

grzywny orzekane za przest´pstwa sà ni˝-

sze ni˝ mandaty nak∏adane za wykrocze-

nia. 73 proc. kar nie przekroczy∏o 1000 z∏o-

tych! 

KARA WSTYDU
M´˝czyzna ma dwadzieÊcia kilka lat. Twarz

szczup∏à, pociàg∏à, odstajàce uszy. Takie

zdj´cie od sierpnia 2005 r. zamieszczone

jest na stronie internetowej nowosàdeckiej

policji. Nie podano jednak danych osobo-

wych. Napisano natomiast, ˝e zosta∏ za-

trzymany przez policjantów, gdy prowadzi∏

fiata 126p. Mia∏ w wydychanym powie-

trzu 1,12 promila alkoholu. Zgod´ na opu-

blikowanie jego wizerunku wyda∏ prokura-

tor rejonowy w Muszynie.

Od drugiej po∏owy ub.r. nowosàdecka

policja wyst´puje do prokuratury o zgod´

na pokazanie w mediach fotografii pijanych

kierowców. Powo∏uje si´ na artyku∏ 13. 

Prawa prasowego mówiàcego, ˝e ze wzgl´-

du na wa˝ny interes spo∏eczny mo˝na 

zezwoliç na publikacj´ wizerunku osób,

wobec których toczy si´ post´powanie

przygotowawcze lub sàdowe. Takie wnioski

kieruje jednak tylko w stosunku do tych,

którzy wielokrotnie byli zatrzymywani

za jazd´ po alkoholu, sprawców powa˝nych

wypadków drogowych, uciekinierów

z miejsca ich pope∏nienia.

– Orzekane przez sàdy kary wobec osób,

je˝d˝àcych na podwójnym gazie nie przy-

noszà efektów – mówi nadkom. Andrzej

Krok, naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego

w KMP w Nowym Sàczu. – Z roku na rok

jest ich coraz wi´cej. Szukamy wi´c ró˝-

nych sposobów, aby ograniczyç to zjawisko.

W 2005 r. ujawnili 811 kierowców prowa-

dzàcych po spo˝yciu alkoholu (w 2004 r. –

700). Wobec 172 wystàpili o zgod´ na upu-

blicznianie zdj´ç, 26 zosta∏o rozpatrzonych

pozytywnie. Takà decyzj´ wyda∏ Artur

Szmyd, prokurator rejonowy w Muszynie. 

Gdy KSP usi∏owa∏a doprowadziç do pu-

blikacji wizerunku i podawania nazwisk

nietrzeêwych kierujàcych, nic z tego nie

wysz∏o, bo prawnicy podnieÊli larum. 

– A szkoda – mówi podinsp. Wojciech 

Pasieczny z Wydzia∏u Ruchu Drogowego

KSP. – Od kwietnia 2004 r. ka˝dego zatrzy-

manego nocà kierowc´ sprawdzamy na

obecnoÊç alkoholu. Od tamtego okresu a˝

o 53 proc. wzros∏a liczba ujawnionych przez

nas osób, które po pijanemu prowadzà auto.

We Wroc∏awiu, gdzie od stycznia 2005

roku policja zacz´∏a pokazywaç fotografie

nietrzeêwych kierowców, prokuratura te˝

nie daje zgody. Argumentuje, ˝e Prawo pra-

sowe, a wi´c i jego art. 13., skierowane jest

tylko i wy∏àcznie do dziennikarzy.

– Prawo prasowe zabrania publikowania

wizerunku osoby, przeciwko której toczy

si´ post´powanie karne – mówi Leszek

Karpina, rzecznik Prokuratury Okr´gowej

we Wroc∏awiu. – Z tego zakazu mo˝na zre-

zygnowaç tylko wtedy, je˝eli przemawia

za tym spo∏eczne oddzia∏ywanie kary i in-

teres pokrzywdzonego temu si´ nie sprze-

ciwia. Nie widz´ powodów, dla których 

mamy nagle z wyjàtków robiç zasad´. Czy

ktoÊ pomyÊla∏, co b´dzie, je˝eli w tym za-

pale ujawniania pojawi si´ twarz cz∏owieka,

który zostanie potem uniewinniony? To sà-

dy sà od wydawania wyroków, nie Policja

i prokuratura. Poza tym, dlaczego nie poka-

zywaç opinii publicznej np. dilerów narko-

tyków, a jedynie pijanych kierowców? Pra-

wo mówi o przest´pcach bez podzia∏u

na kategorie.

Pod koniec lutego br. na stronie

www.ksp.waw.pl znalaz∏y si´ personalia

m´˝czyzny, który pod wp∏ywem alkoholu

prowadzi∏ samochód. Zgod´ na publikacj´

wyda∏ sàd, ujawnienie danych jest cz´Êcià

wymierzonej kary. 

KARA DOZORU
Krzysztof B. od trzech tygodni nie wypi∏

nawet piwa. Codziennie o 20.00 melduje

si´ w miejscowej jednostce Policji. Taki

Êrodek zastosowa∏ wobec niego prokurator

po tym, jak stró˝e prawa przy∏apali go

na jeêdzie z ponad 2 promilami alkoholu

we krwi.

Bytom jest pierwszym i jedynym mia-

stem, gdzie wobec nietrzeêwych stosowany

jest dozór policyjny.

– Kierowców, którzy po alkoholu prowa-

dzà samochód, przybywa w du˝ym tempie

– mówi podinsp. Stanis∏aw Surowiec

z KMP w Bytomiu. – W dodatku dane sta-

tystyczne sà nieadekwatne do rzeczywi-

stych. PowinniÊmy pami´taç o ciemnej

liczbie. Gdyby wi´c sprawdziç wszystkich,

w naszym 200-tysi´cznym mieÊcie, bioràc

pod uwag´ Êrednie dobowe nat´˝enie 

ruchu drogowego, wynosi ono 32 tys.

pojazdów, w ciàgu 24 godzin zatrzymanych

zosta∏oby od 200 do 300 osób. To realne za-

gro˝enie, które nale˝y eliminowaç

dost´pnymi obecnie Êrodkami prawnymi.

Bytomska prokuratura stosuje dozór po-

licyjny wobec osób, u których poziom alko-

holu we krwi przekroczy∏ 1,5 promila. 

– Dzi´ki wprowadzeniu dozoru skrócone

zosta∏y post´powania karne. Zdarza∏o si´,

˝e trwa∏y powy˝ej trzech miesi´cy – mówi

W∏adys∏aw Czekaj z Prokuratury Okr´-

gowej. – Kierowcy cz´sto nie zg∏aszali si´

na wezwania, zas∏aniali zwolnieniami lekar-

skimi. Uwa˝am jednak, ˝e nasze dzia∏ania

to tylko pó∏Êrodki. Najlepszym sposobem

powstrzymania tych ludzi od jazdy po pija-

nemu by∏oby zatrzymywanie samochodu

na taki okres, na jaki zabierane jest im 

prawo jazdy.

KARA ZABEZPIECZENIA
Przez kilka lat mieszkaƒców Bytomia stra-

szy∏ m∏ody m´˝czyzna, który bez prawa 

jazdy szala∏ po ulicach miasta. Gdy w maju

ub.r. policjanci go zatrzymali, by∏ pijany jak

bela. Wystàpili wi´c do prokuratury o za-

bezpieczenie jego bmw na poczet przysz∏ej

grzywny. Problem pirata drogowego prze-

sta∏ istnieç.

Takie rozwiàzania stosowane sà i w innych

Êlàskich miejscowoÊciach, a tak˝e m.in.

w województwach: mazowieckim, wielko-



polskim, opolskim, lubelskim, gorzowskim

oraz rejonie podleg∏ym KSP. Sà jednak

przeciwnicy tych metod.

– Na terenie apelacji wroc∏awskiej takie

praktyki nie znajdà zastosowania, dopóki

nie b´dzie przepisów prawa mówiàcych, ˝e

ka˝demu, kto prowadzi po pijanemu, nale-

˝y samochód zabieraç – mówi prokurator

Karpina. – Tymczasowe zaj´cie mienia jest

mo˝liwe, je˝eli istnieje zagro˝enie, ˝e zo-

stanie ono usuni´te. Samochód jest do-

brem reglamentowanym, zarejestrowanym.

Jak kierowca wytrzeêwieje, to przecie˝ na-

st´pnego dnia nie pobiegnie, aby go sprze-

daç. Ponadto nale˝y rozwa˝yç proporcje

mi´dzy wartoÊcià zaj´tego auta, a ewen-

tualnà karà majàtkowà, na poczet której

zosta∏o ono zabezpieczone. Najcz´Êciej jest

to grzywna od 500 do 1500 z∏otych. 

Policjanci, a tak˝e opinia spo∏eczna, sà

jednak zdania, ˝e aby powstrzymaç nie-

trzeêwych kierowców, powinny byç orzeka-

ne wy˝sze grzywny. Powo∏ujà si´ na art. 33

k.k., który mówi, ˝e mo˝e ona wynosiç 

nawet 720 000 z∏otych!

– Je˝eli w stosunku do osoby, która po

alkoholu siada za kierownicà, czyli jest 

potencjalnym zabójcà, orzeka si´ kar´

w wysokoÊci 1000–1500 z∏otych, to rzeczy-

wiÊcie nale˝y pogratulowaç nam wszystkim

sprawiedliwych wyroków – mówi m∏. insp.
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Zdaniem prokuratora generalnego

Poj´cie wa˝nego interesu spo∏ecznego funkcjonuje w polskim

prawie w wielu aktach prawnych, m.in. w prawie celnym, ordynacji po-

datkowej, Prawie prasowym i innych ustawach, choç nigdzie nie doko-

nano jego jednoznacznej interpretacji. W art. 22 konstytucji stanowi

mo˝liwà przes∏ank´ ograniczenia wolnoÊci gospodarczej. 

W kodeksie post´powania karnego wyst´puje zbli˝one poj´cie inte-

resu spo∏ecznego, przyk∏adowo w art. 357 k.p.k., gdzie w par. 1 sàd

mo˝e zezwoliç przedstawicielom radia, telewizji, filmu i prasy na doko-

nywanie za pomocà aparatury utrwaleƒ obrazu i dêwi´ku z przebiegu

rozprawy, gdy uzasadniony interes spo∏eczny za tym przemawia, do-

konywanie tych czynnoÊci nie b´dzie utrudniaç prowadzenia rozprawy,

a wa˝ny interes uczestnika post´powania temu si´ nie sprzeciwia.

W par. 2 stwierdza si´, ˝e sàd mo˝e okreÊliç warunki, od których uza-

le˝nia wydanie zezwolenia przewidzianego w par. 1. W tym przypadku,

wskutek utrwalonej w orzecznictwie i literaturze prawniczej interpre-

tacji, przyj´to, ˝e uzasadniony interes spo∏eczny b´dzie przemawia∏

za wydaniem zezwolenia, gdy przekaz radiowy, telewizyjny, filmowy lub

prasowy z przebiegu rozprawy b´dzie realizacjà prawa obywateli do in-

formacji o dzia∏alnoÊci organów w∏adzy publicznej, co gwarantuje art. 61

Konstytucji RP (art. 10 EKPC), w szczególnoÊci, gdy pozwoli to zreali-

zowaç jeden z g∏ównych celów post´powania karnego – zapobieganie

przest´pczoÊci i umacnianie poszanowania prawa i zasad wspó∏˝ycia

spo∏ecznego. Wa˝ny interes uczestnika post´powania b´dzie z ko-

lei przemawia∏ przeciw zezwoleniu na utrwalanie obrazu lub dêwi´ku

w tym trybie, gdy rozpowszechnienie informacji w takiej formie mo˝e

pociàgnàç za sobà zagro˝enie dla prawem chronionych dóbr tych osób.

Dotyczyç to mo˝e np. wizerunku osób pokrzywdzonych lub osób im

bliskich, ale tak˝e wizerunku oskar˝onego czy te˝ jego osób bliskich.

Decyzj´ co do zezwolenia na utrwalanie w tym trybie podejmuje 

zawsze sàd, a na wydane postanowienie nie przys∏uguje za˝alenie. 

Publikacja utrwalonego przebiegu rozprawy nast´puje wed∏ug zasad

okreÊlonych w ustawie Prawo prasowe, w tym po uzyskaniu zgody

uczestników post´powania albo zezwolenia sàdu lub prokuratora

na podstawie art. 13 ust. 2 i 3 tej ustawy. (L.K. Paprzycki, Komentarz
do kodeksu post´powania karnego, Zakamycze 2003). Co do interpreta-

cji poj´cia „wa˝ny interes spo∏eczny” w odniesieniu do art. 13 Prawa

prasowego przyj´to poglàd w literaturze, ˝e „wa˝ny interes spo∏eczny”

to poj´cie analogiczne do interesu uzasadnionego racjami o du˝ej 

wadze, donios∏ymi.

W przypadku ka˝dej sprawy, indywidualnie w odniesieniu do ka˝de-

go oskar˝onego, prokurator lub sàd mo˝e zdecydowaç o ujawnieniu da-

nych osobowych lub wizerunku oskar˝onego. By∏oby to uzasadnione

wówczas, gdyby mia∏o przynieÊç istotnà korzyÊç spo∏ecznà, która pole-

ga∏aby na: zapobie˝eniu dalszej dzia∏alnoÊci oskar˝onego, dzi´ki

ostrze˝eniu spo∏eczeƒstwa, uspokojeniu spo∏eczeƒstwa, ˝e sprawca

przest´pstwa, które wzburzy∏o opini´ publicznà, zosta∏ ukarany itp.

Nale˝y przy tym dodaç, ˝e zgodnie z Prawem prasowym uzyskanie

przez dziennikarza zezwolenia na opublikowanie danych osobowych

lub wizerunku osoby, przeciwko której toczy si´ post´powanie karne,

nie stanowi i nie mo˝e stanowiç nakazu publikowania tych danych.

Dziennikarz zawsze musi dokonaç oceny, czy publikacja takowych 

danych jest spo∏ecznie uzasadniona.

Tym samym poj´ç tych nie da si´ w ˝aden sposób sprecyzowaç

w przepisach prawa. Interes spo∏eczny umo˝liwiajàcy wydanie zgody

na publikacj´ wizerunku lub danych osobowych musi byç oceniany

w zakresie ka˝dej sprawy indywidualnie, bioràc pod uwag´ czyn zarzu-

cany oskar˝onemu, osob´ sprawcy oraz wa˝ny interes uczestnika 

post´powania. ■

JULITA SOBCZYK
p.o. rzecznika prasowego
prokuratora generalnego

Zdzis∏aw Stachowiak, komendant miejski

Policji w Poznaniu. – Czy wi´c nale˝y si´

dziwiç, ˝e coraz wi´cej nietrzeêwych pro-

wadzi samochody? Albo ˝e zatrzymujemy

kilkakrotnie te same osoby, na dodatek

z orzeczonym ju˝ przez sàd wyrokiem?

Aby zabezpieczyç przeprowadzenie pra-

wid∏owego post´powania karnego, poznaƒ-

scy funkcjonariusze dokonujà tymczasowe-

go zaj´cia mienia ruchomego osoby podej-

rzanej, czyli pojazdu.

– Post´pujemy zgodnie z art. 295 – mówi

Stachowiak. – Pijani kierowcy muszà zda-

waç sobie spraw´, ˝e gdy wpadnà, poniosà

dotkliwe konsekwencje. Jak wiadomo, naj-

bardziej bolesne sà kary finansowe, dziwi´

si´ wi´c, ˝e tak si´ oszcz´dza portfele nie-

trzeêwych kierowców! 

Zabezpieczenie samochodu nie zawsze

wià˝e si´ z odstawieniem go na parking,

np. w Nowym Sàczu auto zwraca si´ spraw-

cy, ten jednak nie mo˝e nim rozporzàdzaç.

Bytomska prokuratura na poczet grzyw-

ny zabezpiecza nie tylko auta, ale, gdy ich

wartoÊç jest znikoma (cz´sto waha si´

w granicach 100 do 200 z∏otych), równie˝

inne mienie. A wobec ludzi dobrze sytu-

owanych, w tym cudzoziemców, stosuje po-

r´czenia majàtkowe. W ub.r. obj´to nimi 44

osoby na kwot´ 152 300 z∏otych. A w stycz-

niu br. zastosowano je wobec Mariana K.,

obywatela niemieckiego polskiego pocho-

dzenia. Zatrzymano go, gdy prowadzi∏ 

samochód, majàc we krwi 2,64 promila 

alkoholu. Zabezpieczono wtedy wartego 

ponad 80 tys. z∏otych mercedesa, musia∏

te˝ wp∏aciç 10 tys. z∏ tytu∏em por´czenia

majàtkowego. M´˝czyzna podda∏ si´ dobro-

wolnej karze, obejmowa∏a ona m.in. grzyw-

n´ w wysokoÊci 28 000 z∏otych, nawiàzk´

na rzecz organizacji pomagajàcej osobom

pokrzywdzonym w wypadkach drogowych,

równie˝ w kwocie 28 000 z∏otych, wreszcie

zakaz prowadzenia pojazdów na trzy lata.

KARA ZANIECHANIA
Czy walka z osobami, które pijane siadajà

za kierownicà, jest wa˝nym interesem spo-

∏ecznym? To, wydawa∏oby si´, proste pyta-

nie podzieli∏o uczestników (policjantów,

prokuratorów, s´dziów, osoby duchowne,

dziennikarzy prasy, radia i telewizji) ogól-

nopolskiej konferencji poÊwi´conej proble-

mowi „nietrzeêwych kierowców w Êwietle

aspektów prawnych i moralnych”, zorgani-

zowanej przez KWP we Wroc∏awiu. Sta∏o

si´ tak, poniewa˝ do tej pory nie zosta∏o

zdefiniowane poj´cie „wa˝nego interesu

spo∏ecznego”, o którym mówi artyku∏ 13

Prawa prasowego. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

zdj. Wojciech Basiƒski
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Czarny raport

SALDO ÂMIERCI
W 2001 roku Komisja Europejska (KE)

przyj´∏a dokument pod nazwà „Europejska

polityka transportowa do roku 2010. Czas

na decyzje”. OkreÊlono w nim cel nadrz´d-

ny: zredukowanie w krajach UE w ciàgu

10 lat liczby ofiar Êmiertelnych wypadków

drogowych o 50 procent, to znaczy urato-

wanie ok. 20 tys. istnieƒ ludzkich z progno-

zowanych 40 tys. zabitych. 

Po rozszerzeniu w 2004 r. krajów Wspól-

noty Europejskiej o kolejnych 10 paƒstw,

w których stan bezpieczeƒstwa na drogach

– delikatnie mówiàc – daleki by∏ od dosko-

na∏oÊci, zweryfikowano te za∏o˝enia. Uzna-

no, ˝e w zaistnia∏ej sytuacji ograniczenie

liczby ofiar do 25 tys. by∏oby ju˝ sukcesem.

Aby jednak tak si´ sta∏o, w niektórych kra-

jach – m.in. w Polsce – poziom zagro˝enia

w ruchu drogowym musi ulec zdecydowa-

nemu obni˝eniu. Podj´te przedsi´wzi´cia

przynios∏y, co prawda, pewnà popraw´ sta-

nu bezpieczeƒstwa na drogach Europy, do-

tychczasowe tempo zmian nie gwarantuje

jednak osiàgni´cia do koƒca dekady zak∏a-

danych wskaêników. 

NIECHLUBNA CZO¸ÓWKA
Nadmierna pr´dkoÊç, alkohol, lekcewa˝e-

nie obowiàzku zapinania pasów bezpie-

czeƒstwa i montowania fotelików dla dzie-

ci, a tak˝e brawura m∏odych kierowców

i nierespektowanie praw pieszych i rowe-

rzystów, to g∏ówne – wed∏ug oceny KE

– przyczyny wysokiej ÊmiertelnoÊci wÊród

ofiar wypadków w Polsce. Ka˝dego dnia

na naszych drogach ginie 15 osób, kilka-

dziesiàt doznaje obra˝eƒ, które eliminujà

je na d∏ugo lub na zawsze z czynnego ˝ycia

zawodowego. 

Raport podkreÊla, ˝e statystycznie w Pol-

sce na milion obywateli Êmierç w wypad-

kach ponosi 150 osób. Prawie trzykrotnie

wi´cej ni˝ w Holandii, Szwecji czy Wielkiej

Brytanii. Gorzej ni˝ u nas jest tylko na

Litwie i ¸otwie. Tam liczba ofiar przekra-

cza 200 na milion mieszkaƒców.

Niestety, nie jest powodem do chwa∏y

tak˝e fakt, ˝e w tej czarnej buchalterii do-

równujemy niemal˝e znacznie liczniejszym

od nas i nieporównywalnie bardziej zmoto-

ryzowanym Niemcom. Z bilansem pra-

wie 5500 zabitych na drogach w 2005 r. 

si´gn´liÊmy po „wicemistrzostwo” Europy.

Wypadki drogowe w Polsce cechuje te˝ wy-

soka „ofiaroch∏onnoÊç”. Przeci´tnie w 100

kraksach ginie u nas 11 osób. Na Zacho-

dzie 3–4.

Komisj´ Europejskà niepokoi równie˝

stan bezpieczeƒstwa drogowego innych

krajów cz∏onkowskich unii. Przede wszyst-

kim tych nowych, przyj´tych do wspólnoty

w 2004 r. Od poczàtku dekady notuje si´

tam wr´cz regres w zapobieganiu wypad-

kom komunikacyjnym. Na Cyprze, na przy-

k∏ad, liczba ofiar Êmiertelnych wzros∏a a˝

o 19 proc., na Litwie o 7 proc., na W´grzech

o 5 proc., w Czechach o 4 proc. Tymczasem

w du˝o wi´kszej Francji od 2001 roku liczb´

ofiar Êmiertelnych wypadków drogowych

uda∏o si´ zredukowaç o jednà trzecià.

POLSKA WIZJA ZERO
Szwedzki program poprawy bezpieczeƒ-

stwa w ruchu drogowym „Wizja zero”, za-

k∏adajàcy sukcesywnà redukcj´ Êmiertel-

nych wypadków komunikacyjnych a˝ do tej

granicy, w najbli˝szych latach z pewnoÊcià

nam nie grozi. Zresztà KE tak utopijnych

warunków nie stawia. Wymaga natomiast

– podobnie jak od innych paƒstw cz∏on-

kowskich UE – konsekwentnej realizacji

krajowych programów poprawy bezpie-

czeƒstwa na drogach. W Polsce jest nim

Program Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowe-

go GAMBIT 2000, przyj´ty przez Rad´ 

Komisja Europejska opublikowa∏a raport o stanie bezpieczeƒstwa na drogach naszego
kontynentu. Unijny dokument potwierdzi∏, ˝e w tej dziedzinie mamy jeszcze du˝o
do zrobienia. Polska jest, niestety, krajem dotkni´tym nadmiernà liczbà wypadków
na drogach i o wiele bardziej tragicznymi ni˝ na Zachodzie skutkami tego zjawiska.

Ministrów jako oficjalny dokument rzàdo-

wy na lata 2001–2010. Zak∏ada on zmniej-

szenie o oko∏o 2000 liczby ofiar na polskich

drogach do koƒca dekady (w roku 2000 od-

notowano 6294 zabitych).

Czy to mo˝liwe? Prof. Ryszard Krystek,

d∏ugoletni dziekan Wydzia∏u In˝ynierii 

Làdowej Politechniki Gdaƒskiej, do nie-

dawna podsekretarz stanu w Ministerstwie

Infrastruktury, twierdzi, ˝e tak. Pod warun-

kiem, ˝e b´dzie wola polityczna rozwiàza-

nia problemu (niezale˝nie od opcji spra-

wujàcej w∏adz´), stabilne êród∏o finanso-

wania dzia∏aƒ prewencyjnych, wykszta∏co-

na kadra, gwarantujàca w∏aÊciwà „terapi´”,

oraz akceptacja spo∏eczna.

Wydaje si´, ˝e warunki te zosta∏y 

spe∏nione ju˝ dawno, jeszcze przed przy-

stàpieniem Polski do UE. Mimo to popra-

wa stanu bezpieczeƒstwa na naszych dro-

gach by∏a raczej symboliczna. Czy obecne

„pogro˝enie palcem” przez Komisj´ Euro-

pejskà i wskazanie w raporcie problemów

najpilniejszych do rozwiàzania przyczyni

si´ do poprawy sytuacji na polskich 

drogach? 

Takà nadziej´ ma m∏. insp. Stanis∏aw

Grudzieƒ, naczelnik Wydzia∏u Ruchu Dro-

gowego z KWP w Radomiu. Swój optymizm

opiera na tym, ˝e Polska, b´dàc cz∏onkiem

Wspólnoty Europejskiej, nie musi ju˝ eks-

perymentowaç we wszystkich przedsi´-

wzi´ciach prewencyjnych. – Po co wywa˝aç

otwarte drzwi – mówi m∏. insp. Grudzieƒ.

– Skoro jakiÊ pomys∏ sprawdzi∏ si´ w Belgii,

Holandii czy we Francji, dlaczego nie mia∏-

by sprawdziç si´ w Polsce. Najlepszy przy-

k∏ad to „le˝àcy policjanci”, czyli wa∏y spo-

walniajàce ruch, oraz ma∏e ronda zamiast

tradycyjnych skrzy˝owaƒ. 

Pora wi´c na nowe pomys∏y. Czekajà

na nie m∏odzi, niedoÊwiadczeni kierowcy,

motocykliÊci – „dawcy organów”, nietrzeê-

wi za kierownicà, osiedlowi rajdowcy. 

Potencjalni sprawcy i ofiary wypadków. ■
JERZY PACIORKOWSKI
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Cywilna 
policja

SAMI WYBIERANI
Inspektorów w ca∏ej Polsce jest niespe∏na 300. To oni

wykonujà czarnà robot´ bezpoÊrednio na drogach. Zza

biurek wspierajà ich prze∏o˝eni i personel urz´dniczy

zatrudniony w G∏ównym Inspektoracie TD w Warsza-

wie oraz w 16 delegaturach wojewódzkich. W sumie

tak˝e oko∏o trzystu osób. Jak na blisko 40-milionowy

kraj w Êrodku Europy, z rozwini´tà siecià dróg, nie sà

to liczby imponujàce. Ale taka w∏aÊnie w za∏o˝eniu

mia∏a byç ta s∏u˝ba: nieliczna kadrowo, dobrze wy-

szkolona i wyposa˝ona, wyspecjalizowana w dziedzi-

nie transportu drogowego. ÂciÊlej – kontroli ci´˝kiego

transportu drogowego. 

– Nasze zadania, uprawnienia i obowiàzki okreÊla

ustawa transportowa z 6 wrzeÊnia 2001 r. – mówi 

Seweryn Kaczmarek, g∏ówny inspektor TD. – Podsta-

wowe zadanie inspekcji to kontrolowanie przestrzega-

nia przepisów w tej dziedzinie, m.in. sprawdzanie do-

kumentów zwiàzanych z wykonywaniem przewozów

oraz  warunków w nich okreÊlonych, stanu technicz-

nego pojazdów i przewo˝onych ∏adunków, czasu pracy

kierowców, a tak˝e przestrzegania zasad transportu

zwierzàt, materia∏ów niebezpiecznych, ∏atwo si´ psu-

jàcych itp. 

– Kontrolujemy kierowców zawodowych, wykonujà-

cych krajowy i mi´dzynarodowy transport drogowy,

a tak˝e przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç

w tym zakresie – dodaje Tomasz Po∏eç, zast´pca g∏ów-

nego inspektora TD.

UPRAWNIENIA I OBOWIÑZKI
– Posiadamy uprawnienia równie szerokie, jak policja

drogowa – wyjaÊnia Po∏eç. – Mamy m.in. prawo wst´-

pu do pojazdów, sprawdzania wszystkich dokumen-

tów i urzàdzeƒ pomiarowych znajdujàcych si´ w sa-

mochodzie, przede wszystkim tachografów, kontrolo-

wania masy, nacisków osi i wymiarów pojazdów, prze-

prowadzania badaƒ na zawartoÊç alkoholu w organi-

zmie, zatrzymywania praw jazdy i dowodów rejestra-

cyjnych, przes∏uchiwania osób i dokonywania ogl´-

dzin.

W przypadku stwierdzenia naruszeƒ, o których

mowa w przepisach rozdzia∏u 11. ustawy o transpor-

cie drogowym (np. w razie wykonywania przewozu

bez wymaganego zezwolenia, licencji czy nieuiszcze-

nia obowiàzkowych op∏at za korzystanie z dróg krajo-

wych), inspektorzy TD majà obowiàzek nak∏adania

– w drodze decyzji administracyjnej – kar pieni´˝-

nych w wysokoÊci od 200 do... 15 tys. z∏otych.

Do czasu ich zap∏acenia pojazd przedsi´biorcy zagra-

nicznego jest zabezpieczany na parkingu strze˝o-

nym. JeÊli w ciàgu 30 dni grzywna nie zostanie ure-

gulowana, samochód zostaje zlicytowany (stosownie

do przepisów ustawy z czerwca 1966 r. o post´powa-

niu egzekucyjnym w administracji). Przedsi´biorcy

krajowi majà 21 dni na zap∏acenie tej kary.

Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje od blisko 5 lat. 
Jest organem administracji rzàdowej podleg∏ym resortowi transportu
i budownictwa. Ma kompetencje niczym policyjna s∏u˝ba ruchu drogowego.
Dubluje wi´c Policj´, czy jà uzupe∏nia? 
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JAK NA ZACHODZIE
Inspekcje transportu drogowego funkcjonujà w wi´k-

szoÊci paƒstw europejskich. I to znacznie d∏u˝ej ni˝

w Polsce. Najbli˝szy nam niemiecki Bundesamt für

Güterverkehr (BAG) czy francuski Direction de

L’Equipment powsta∏y 15 lat temu. Zakres ich kom-

petencji pokrywa si´ w znacznym stopniu z dzia∏ania-

mi rodzimych policji drogowych. Nikt jednak nie kwe-

stionuje potrzeby istnienia tych instytucji. Wprost

przeciwnie, podkreÊla si´ doskona∏e przygotowanie fa-

chowe inspektorów, ich wysokie walory etyczne, np.

brak w formacji przypadków korupcji. Nowoczesnego

wyposa˝enia mo˝na im pozazdroÊciç. Tak jest na Za-

chodzie, a u nas?

– Nie mamy si´ czego wstydziç – mówi Alvin Gaja-

dhur, rzecznik prasowy ITD. – ˚adnej korupcji, ˝ad-

nych ∏apówek u nas si´ nie uÊwiadczy. To jest po

prostu wykluczone. Owszem, zdarzajà si´ próby nego-

cjacji z inspektorami, ale ich reakcja jest na tyle prze-

konujàca, ˝e odbiera kierowcom ch´ç do dalszej 

dyskusji. 

Na mocy podpisanego w 2002 r. porozumienia z Po-

licjà inspektorzy TD zobowiàzani sà do wspó∏pracy

z funkcjonariuszami ruchu drogowego, wyra˝ajàcej si´

przede wszystkim w organizowaniu i prowadzeniu
wspólnych przedsi´wzi´ç w zakresie bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczaniu
i zapobieganiu przest´pstw i naruszeƒ zwiàzanych
z transportem drogowym. 

Co sàdzà o niej policjanci z drogówki? 

– Kiedy ITD raczkowa∏a, wspó∏praca by∏a bli˝sza

– mówi m∏. insp. Kazimierz Zieliƒski, naczelnik Wy-

dzia∏u Ruchu Drogowego KWP w Kielcach. – Inspek-

torzy nie mieli jeszcze swoich pojazdów, wi´c na s∏u˝-

by zabierali si´ z naszymi funkcjonariuszami. Razem

kontrolowali ci´˝arówki, sprawdzali tachografy, zabez-

pieczenia ∏adunków, stan techniczny pojazdów. Teraz

pracujemy wspólnie tylko w ramach organizowanych

odgórnie akcji. 

NA W¸ASNY RACHUNEK
W innych województwach równie˝ obie s∏u˝by na co

dzieƒ pracujà na w∏asny rachunek, ale gdy zachodzi

potrzeba, jednoczà si∏y. Na przyk∏ad podczas wakacyj-

nej akcji prewencyjnej „Bezpieczny autokar”, kontro-

li stanu trzeêwoÊci kierujàcych czy dzia∏aƒ sprawdza-

jàcych zabezpieczenie transportu towarów niebez-

piecznych.

– Warto si´ zastanowiç – mówi m∏. insp. Stanis∏aw

Grudzieƒ, naczelnik WRD KWP w Radomiu – czy nie

korzystniej by∏oby wszystkie sprawy zwiàzane z trans-

portem drogowym powierzyç ITD. Inspektorzy sà

do tych zadaƒ Êwietnie przygotowani merytorycznie

i technicznie. Znacznie lepiej ni˝ nasza drogówka.

Tego samego zdania jest nadkom. Marek Niemirka,

kierownik sekcji obs∏ugi s∏u˝by WRD KSP.

– Do takich kontroli potrzeba specjalistów – pod-

kreÊla. – Szczególnie w zakresie przewozu materia∏ów

niebezpiecznych. Ogólna orientacja to za ma∏o. Poli-

cjanci drogówki powinni skupiç si´ na zagadnieniach

bezpieczeƒstwa na szlakach, inspektorzy TD nato-

miast na przewo˝onych ∏adunkach i ich zabezpie-

czeniu. 

– Czy inspekcja drogowa jest potrzebna? – Asp. szt.

Tomasz Przasnek z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego

WRD KSP patrzy na mnie ze zdziwieniem. – Chyba

˝aden policjant nie ma co do tego wàtpliwoÊci. Przez

Polsk´ ka˝dej doby przetaczajà si´ olbrzymie konwoje

na ko∏ach wype∏nione po brzegi najprzeró˝niejszym

∏adunkiem. Wiele z nich zagra˝a Êrodowisku, inne

bezkarnie niszczà nawierzchnie i infrastruktur´ dro-

gowà. Kto ma temu skutecznie przeciwdzia∏aç? W∏a-

Ênie wyspecjalizowana inspekcja, ale przynajmniej

wielkoÊcià odpowiadajàca dywizji, a nie skromnemu

batalionowi. ■
JERZY PACIORKOWSKI

zdj. Anna Michejda 

W 2005 r. inspektorzy TD:

– przeprowadzili ponad 130 tys. kontroli pojazdów, z czego 13,5 tys. dotyczy-

∏o przewozu materia∏ów niebezpiecznych,

– wydali oko∏o 40 tys. decyzji administracyjnych o na∏o˝eniu kary za narusze-

nia przepisów w transporcie drogowym na sum´ przesz∏o 50 mln z∏,

– na∏o˝yli oko∏o 7000 mandatów za wykroczenia drogowe,

– zatrzymali blisko 9000 dowodów rejestracyjnych za z∏y stan techniczny 

pojazdów.
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S ∏u˝b´ rozpoczà∏ w 1937 r. w kompanii rezerwy w Warszawie-Go-

l´dzinowie. Potem trafi∏ do Gdyni, skàd wys∏ano go do szko∏y

policyjnej w Mostach Wielkich. Po jej ukoƒczeniu skierowany zo-

sta∏ do Dàbrowy Tarnowskiej, a w czerwcu 1939 r. na posterunek

w Otfinowie (woj. krakowskie). 

WOJNA 
We wrzeÊniu 1939 r. policjanci ca∏ego powiatu zostali skoncentro-

wani w Dàbrowie i jako zwarty oddzia∏ podporzàdkowano ich 21.

Dywizji Piechoty Górskiej. W walkach zgin´∏o kilku stró˝ów prawa.

Gdy jednostka kapitulowa∏a, post. Krasnod´bski postanowi∏ nie iÊç

do niewoli. Wierny zaleceniom, które nakazywa∏y w razie rozbicia

przedzieranie si´ do miejsca koncentracji policji województwa kra-

kowskiego, wraz z trzema kolegami wymknà∏ si´ z okrà˝enia.

Po drodze okaza∏o si´, ˝e do Rzeczypospolitej wesz∏y wojska ZSRR.

Z podobnych sobie rozbitków utworzyli dwustuosobowy oddzia∏.

Atakowani przez bandy ukraiƒskie skierowali si´ do granicy z Ru-

munià. CzerwonoarmiÊci dop´dzili ich w Rohatynie. Sp´dzili

wszystkich do szko∏y. Post. Krasnod´bski jednak nie pró˝nowa∏.

O Êwicie z najbli˝szymi kolegami uciekli. Zostali starsi funkcjona-

riusze, którzy wierzyli, ˝e chroni ich Konwencja Genewska doty-

czàca jeƒców wojennych... 

Po wielu przejÊciach dotarli na tereny dzia∏ania armii niemiec-

kiej, a tam do∏àczyli do nierozbrojonego jeszcze oddzia∏u. Zaszyli

si´ w lasach i, jak mogli, szkodzili nieprzyjacielowi – przecinali 

kable, wy∏apywali kurierów. Zdradzeni przez Ukraiƒców, zostali

okrà˝eni i wzi´ci do niewoli. 

Po kolejnej ucieczce post. Krasnod´bski dotar∏ w cywilnym ubra-

niu do Otfinowa. 

OKUPACJA 
Jak dobry gospodarz zrobi∏ obchód terenu. Nad Dunajcem szuka∏

porzuconej broni, zebra∏ ludzi, którzy chcieli walczyç. Nawiàza∏

kontakt z podziemiem. Zosta∏ dowódcà plutonu w Zwiàzku Walki

Zbrojnej. Do policji, mimo groêby kary Êmierci, nie zg∏asza∏ si´.

Zrobi∏ to dopiero na rozkaz prze∏o˝onych z konspiracji. 

Do dzia∏aƒ przeciw okupantowi wciàgano ksi´˝y, nauczycieli,

so∏tysów i innych urz´dników. Funkcjonariusz Policji Polskiej, usy-

tuowanej – jakkolwiek by na to patrzeç – w okupacyjnym aparacie

bezpieczeƒstwa, by∏ cennym êród∏em informacji. Wielu, dzisiaj

bezimiennych, policjantów tego okresu oddawa∏o us∏ugi wywiado-

Wydarzeniami z jego ˝ycia mo˝na obdzieliç kilku ludzi. 
Tadeusz Stefan Krasnod´bski jest jednym z najstarszych
przedwojennych policjantów. W czasie okupacji by∏ ˝o∏nierzem
Armii Krajowej. Prac´ w Policji Polskiej podjà∏ na rozkaz
prze∏o˝onych i wykorzystywa∏ jà dla dobra podziemia.
Po wojnie spotka∏y go za to szykany i represje.

Dla dobra Polski...
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wi AK. By∏y te˝ kanalie, które z nadgorliwoÊcià wywiàzywa∏y si´ ze

zleconych zadaƒ i pewna ich cz´Êç zosta∏a z wyroku Polskiego Paƒ-

stwa Podziemnego skazana na Êmierç. 

Tadeusz Krasnod´bski nie tylko dostarcza∏ informacje, ale te˝

chroni∏ mieszkaƒców podleg∏ego terenu. Uprzedza∏ o kontrolach

przy podejrzeniach tajnego uboju, ostrzega∏ zagro˝onych wywózkà

do Niemiec. Dosz∏o do tego, ˝e jego grupa kontrolowa∏a ca∏à kore-

spondencj´ w rejonie. Nie by∏oby to mo˝liwe bez wspó∏pracy

urz´dników poczty, którzy udost´pniali partyzantom linie telefo-

niczne, a nawet przerzucali ich przesy∏ki w zaplombowanych wor-

kach. W razie ob∏aw informowa∏ o ruchach ˝andarmerii i policji, by-

wa∏o nawet, ˝e kierowa∏ poÊcig w innà stron´. Pomaga∏ ˚ydom

w przemycaniu ˝ywnoÊci do Tarnowa.

Ujawni∏ konfidentów, których nast´pnie

podziemie osàdzi∏o i zlikwidowa∏o. Teren

PowiÊla Dàbrowskiego zosta∏ z kapusiów

niemal w ca∏oÊci oczyszczony. OsobiÊcie

zlikwidowa∏ siejàcego postrach, majàcego

na sumieniu wiele istnieƒ ludzkich ˝an-

darma Engelberta Guzdka.  

W ramach akcji „Burza” rozbili posteru-

nek w Otfinowie i placówk´ ˝andarmerii

w ˚abnie. Jego oddzia∏ w 1943 r. liczy∏ po-

nad stu ludzi. Te wyczyny ujawni∏y praw-

dziwà rol´, jakà odgrywa∏ w granatowej

policji. Niemcy za wszelkà cen´ chcieli go dopaÊç. Uda∏o mu si´

ujÊç z ˝yciem niemal w ostatniej chwili – przebrany za parobka

opuÊci∏ otoczony dom. 

„WYZWOLENIE” 
Po wycofaniu si´ Niemców przyszli Rosjanie. Komendant wojenny

mia∏ spisy akowców i rysopis Krasnod´bskiego. Zdrada wysz∏a

prawdopodobnie od ukrywajàcego si´ wÊród partyzantów PPR-

-owca, który potem zosta∏ szefem ekspozytury UB w ˚abnie. 

Tadeusza Krasnod´bskiego aresztowano. Wtedy jeszcze nie po-

dejrzewa∏, ˝e to poczàtek przeÊladowaƒ akowców na tym terenie.

Na szcz´Êcie w wi´zieniu znalaz∏a si´ tylko grupka partyzantów.

Pozostali na wolnoÊci koledzy w nocy z 8 na 9 maja 1945 r.,

w przeddzieƒ wywozu akowców do ZSRR, opanowali ˚abno, rozbi-

li areszt i wszystkich uwolnili. 

Krasnod´bski przeniós∏ si´ na Âlàsk, prac´ znalaz∏ w Bielsku.

Szukano go na PowiÊlu, tutaj mia∏ spokój. Ujawni∏ si´, liczàc

na amnesti´. Panowie z UB utrudniali mu ˝ycie, nie mogli przebo-

leç, ˝e wymyka si´ taki „ptaszek”. Mia∏ trudnoÊci ze znalezieniem

pracy. W koƒcu oskar˝yli go o kolaboracj´, stawiajàc siedem zarzu-

tów. Za ka˝dy z nich grozi∏a kara Êmierci. 

Przedwojenny policjant, porucznik czasu wojny, kawaler Orderu

Virtuti Militari musia∏ teraz uciekaç przed tropiàcà go ubecjà. Zo-

stawi∏ ˝on´ z dwojgiem ma∏ych dzieci i pojecha∏ na Ziemie Za-

chodnie. Pracujàc dorywczo pod fa∏szywym nazwiskiem, ciàgle

zmieniajàc miejsce zamieszkania, przysy∏a∏ rodzinie pieniàdze. Ta

by∏a nieustannie nachodzona przez milicjantów i „uboli”. ˚on´

szykanowano, w domu przeprowadzano rewizje. 

W ciàgu szeÊciu lat takiego ˝ycia tylko trzy razy widzia∏ si´

z dzieçmi, które ˝ona przywioz∏a w umówione miejsce. Aby malu-

chy nie wygada∏y si´ podczas „wizyt smutnych panów”, by∏ wtedy

dla nich wujkiem, znajomym mamy. ˚ona jednak zacz´∏a chorowaç

i w 1955 r. Tadeusz Krasnod´bski postanowi∏ skorzystaç z odwil˝y

i zg∏osi∏ si´ do prokuratury. Sàd uniewinni∏ go od wszelkich zarzu-

tów. 

Nikt jednak nie odda∏ mu straconych lat. Dla dzieci by∏ obcym

cz∏owiekiem. W pracy jeszcze nieraz pojawia∏y si´ k∏opoty z perso-

nalnymi. W koƒcu w ankietach podawa∏ tylko udzia∏ w kampanii

wrzeÊniowej, nie dodawa∏, ˝e w granatowym mundurze... ■
PAWE¸ OSTASZEWSKI 

repr. autor 

Rozmowa z Tadeuszem S. Krasnod´bskim, 
przedwojennym funkcjonariuszem Policji Paƒstwowej, 
˝o∏nierzem Polski Podziemnej 

Co sk∏oni∏o Pana, aby wstàpiç do Policji Paƒstwowej? 
– Przede wszystkim bezrobocie. Gdy mia∏em siedem lat,

zmar∏ mi Ojciec. Przerwa∏em nauk´, warunki materialne

zmusi∏y mnie do podj´cia pracy przy budowie drogi. Gdy

skoƒczy∏em 18 lat, na ochotnika zg∏osi∏em si´ do wojska.

Po odbyciu s∏u˝by i bezskutecznym poszukiwaniu zaj´cia do-

wiedzia∏em si´, ˝e jest nabór do policji. Nie bardzo mi to 

odpowiada∏o, poniewa˝ dla mnie – pochodzàcego z zaboru 

rosyjskiego – kojarzy∏a si´ ona z ˝andarmerià carskà. Przesze-

d∏em jednak wszystkie badania i dosta∏em wezwanie, by sta-

wiç si´ w Warszawie, w Gol´dzinowie. Nawet nie przypusz-

cza∏em, ˝e ta decyzja tak zawa˝y na moim ˝yciu. 

Przed wojnà stró˝ prawa by∏ kimÊ... 
– Wtedy do policjanta odnoszono si´ zupe∏nie inaczej.

Na jarmarkach w Dàbrowie, gdzie przyje˝d˝ali ludzie z ca∏e-

go powiatu, nawet zza Wis∏y, spod Pacanowa, Topnicy, wszy-

scy nas znali. Inna rzecz, ˝e w ca∏ym powiecie by∏o nas czter-

dziestu dwóch funkcjonariuszy. Ka˝dy zwraca∏ si´ do mnie

po imieniu albo po nazwisku, a ˚ydzi przewa˝nie „panie

wachmistrzu”. 

A˝ do wejÊcia Armii Czerwonej do Polski? 
– Jestem wnukiem powstaƒca z 1863 r. i prawnukiem po-

wstaƒca z 1831 r. Wiedzia∏em, czego mo˝na si´ spodziewaç.

W szkole mia∏em kolegów, których ojcowie wracali z niewoli

po wojnie polsko-bolszewickiej w 1929 r. Jako policjant nie

mia∏em u Sowietów szans, musia∏em uciekaç. Na poczàtku,

oczywiÊcie, nie wiedzieliÊmy, po co wkraczajà. 

Jako przedwojenny policjant na pewno obserwuje Pan
dzisiejszych funkcjonariuszy. 

– Nie mam z nimi ˝adnych kontaktów. Ale z w∏asnych 

obserwacji mog´ powiedzieç, ˝e obecne patrolowanie to 

jakaÊ s∏u˝ba wartownicza. Policjant idzie sztywno, nie przy-

staje, z nikim nie rozmawia, nie spyta nawet dozorcy, co 

s∏ychaç. 

Ma∏˝onk´ napadni´to w bia∏y dzieƒ przy wejÊciu do naszej

klatki schodowej. Bandyta szarpa∏ jà, wyrwa∏ torebk´, ˝ona

spad∏a ze schodów, z∏ama∏a miednic´, teraz chodzi o kuli.

Gdyby policjanci chodzili jak my przed wojnà, a nie tylko

g∏ównymi ulicami, podobne wypadki nie by∏yby tak cz´ste.

Poza tym za du˝o jest szar˝. Przed wojnà by∏ jeden genera∏,

komendantami wojewódzkimi byli inspektorzy, a teraz... 

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■
PAWE¸ OSTASZEWSKI 

Policjant 
znany 
ka˝demu
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Rubryk´ sponsoruje 

Pomagamy rodzinom 

zaginionych

Aneta Jaworowska z Krakowa.
Zagin´∏a 20 paêdziernika 2005 r. 
Ma 16 lat. Wzrost 160 cm, 
oczy bràzowe.

Mateusz Skreczko z Suwa∏k.
Zaginà∏ 24 paêdziernika 2005 r. 
Ma 17 lat. Wzrost 172 cm, oczy
zielone. Znaki szczególne: tatua˝
s∏oƒca na lewym ramieniu.

Monika Krzewska z Wieliczki 
(woj. ma∏opolskie). 
Zagin´∏a 29 stycznia 2006 r. 
Ma 16 lat. Wzrost 160 cm, 
oczy szare.

Natalia Ostrowska z Grudziàdza
(woj. kujawsko-pomorskie).
Zagin´∏a 16 stycznia 2006 r. 
Ma 15 lat. Wzrost 180 cm, 

oczy piwne. Znaki szczególne:
du˝a wada wzroku. Dziewczynka

wymaga sta∏ej opieki.

Kamil Kowalczuk z Gdaƒska.
Zaginà∏ 25 wrzeÊnia 2005 r. 
Ma 11 lat. Wzrost 150 cm, 

oczy niebieskie.

Krzysztof Adamiak z W∏ostowic
(woj. ∏ódzkie). Zaginà∏ 7 czerwca

2005 r. Ma 25 lat. Wzrost 184 cm,
oczy niebieskie. Znaki szczególne:

jest osobà g∏uchoniemà, 
wymaga opieki.
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CO TO ZA FIRMA?
Krajowy Rejestr D∏ugów (KRD) to elektroniczna baza

informacji o niesolidnych d∏u˝nikach, która posiada

dwie podstawowe funkcje – weryfikacyjnà i windykacyj-

nà. Zadania te wynikajà z ustawy o udost´pnianiu infor-

macji gospodarczych z 14 lutego 2003 r. Instytucjà zarzà-

dza Biuro Informacji Gospodarczej SA z Wroc∏awia,

pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki. 

Korzystanie z bazy d∏u˝ników wymaga podpisa-

nia umowy z KRD BIG SA, uiszczenia stosow-

nych op∏at oraz posiadania komputera z dost´pem

do Internetu. Po spe∏nieniu tych warunków mo˝na ko-

rzystaç ze zbiorów przez 24 godziny na dob´ z dowolne-

go miejsca na Êwiecie. 

Policjantów interesuje oczywiÊcie weryfikacja. Jej sku-

tecznoÊç zale˝y od wielkoÊci posiadanej bazy danych.

KRD dysponuje najwi´kszym zasobem w Polsce (31

grudnia 2005 r. znajdowa∏o si´ w niej ponad 83 tysiàce

informacji o d∏u˝nikach). Dzi´ki umowom podpisanym

z Polskà Telefonià Cyfrowà, operatorem Ery, w bazie

KRD b´dzie ich ponad 100 tys. Coraz wi´ksze zaintere-

sowanie wyra˝ajà firmy i instytucje Êwiadczàce us∏ugi

masowe – umow´ podpisa∏y ju˝ m.in. wszystkie zak∏ady

gazownicze w Polsce. Baza KRD by∏aby zapewne jeszcze

wi´ksza, gdyby nie ograniczenia ustawowe. Przepisy nie

pozwalajà m.in. na umieszczanie w rejestrze danych rol-

ników, choç ci prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà i osià-

gajà rocznie wielomilionowe obroty. Nie trafiajà tu tak˝e

zalegajàcy ze sk∏adkami na ZUS.

Do KRD przekazuje si´ natomiast informacje o wie-

rzytelnoÊciach, których nie mo˝na dochodziç przed

sàdem ze wzgl´du na przedawnienie – tutaj mogà byç

przechowywane nawet przez 10 lat. Do umieszczenia

d∏u˝nika w KRD nie jest potrzebny wyrok sàdowy,

na który w Polsce trzeba czekaç przeci´tnie kilka lat.

Wystarczy niezap∏acona faktura lub rachunek (w przy-

padku przedsi´biorcy na kwot´ 500 z∏, w przypadku

konsumenta – 200 z∏ brutto), jeÊli od dnia, w którym 

powinna byç uregulowana, min´∏o 60 dni. D∏u˝nika 

nale˝y jeszcze, z 30-dniowym wyprzedzeniem, ostrzec

listem poleconym o zamiarze umieszczenia go w bazie

danych KRD. 

Ka˝da firma i osoba fizyczna w Polsce mo˝e spraw-

dziç, czy widnieje w rejestrze jako d∏u˝nik i uzyskaç

na to stosowne zaÊwiadczenie. Klienci firm i instytucji

wymienionych w ustawie o udost´pnianiu informacji go-

spodarczych (m.in. banków, operatorów telefonicznych,

spó∏dzielni mieszkaniowych itp.) majà prawo za˝àdaç

wystawienia im zaÊwiadczenia, ˝e rzetelnie i terminowo

regulujà swoje nale˝noÊci.

NEGOCJACJE W KGP
M∏. insp. Andrzej Nowakowski, by∏y naczelnik Wydzia-

∏u do walki z Przest´pczoÊcià Gospodarczà Biura Krymi-

nalnego KGP, pami´ta, ˝e na prze∏omie lat 2003 i 2004,

kiedy akurat po raz kolejny likwidowano pion pg, przy-

szli do KGP przedstawiciele z KRD BIG. Zale˝a∏o im

na podpisaniu umowy z komendantem g∏ównym Policji. 

– WydaliÊmy wówczas negatywnà opini´ – mówi na-

czelnik – poniewa˝ KRD dopiero powstawa∏, w swoich

zbiorach mia∏ 3000 rekordów, a wi´c bardzo niewiele.

W zwiàzku z tym ich informacje nie by∏yby wiarygodne.

Nawet nie targowaliÊmy si´ o cen´ ich us∏ug. Co z tego,

˝e odpowiedzà nam, i˝ interesujàca nas osoba u nich nie

figuruje, skoro, przy tak niewielkich zasobach, o niczym

to nie Êwiadczy? Ponadto nie mieliÊmy gwarancji, ˝e

osobnik, o którego pytamy, nie zostanie o tym poinfor-

mowany, co w wypadku pracy operacyjnej jest niedo-

puszczalne. Dopiero niedawno, po podpisaniu umów

z bankami, izbami ubezpieczeniowymi i innymi instytu-

cjami zajmujàcymi si´ d∏u˝nikami, KRD sta∏ si´ bardziej

wiarygodny. 

POROZUMIENIA NIE MA DO DZIÂ
Jego przedstawiciele pod koniec 2004 r. byli ponownie

w KGP, ale tak˝e nie dosz∏o do nawiàzania wspó∏pracy.

Do dziÊ obie strony ró˝nià si´ w interpretacji ustawy

o udost´pnianiu informacji gospodarczych. KRD uwa˝a,

˝e konieczne jest podpisanie umowy, aby móc korzystaç

z danych o d∏u˝nikach, Policja – ˝e wystarczy ogólne po-

rozumienie regulujàce zasady wspó∏pracy. Ponadto KGP

nie wyra˝a zgody, aby w rejestrze zapytaƒ pozostawa∏

Êlad, ˝e Policja o kogoÊ pyta∏a. KRD stoi na stanowisku,

˝e to konieczne, bo ustawa wymaga, aby ka˝de pytanie

o firm´ lub osob´ by∏o odnotowane w systemie informa-

tycznym z podaniem nazwy tego, kto pyta∏. Co wi´cej,

„W Polsce od jakiegoÊ czasu dzia∏a Krajowy Rejestr D∏ugów – pisze
Czytelnik naszego pisma. – Wiele jednostek jest zainteresowanych
wspó∏pracà z nim, ale komendant g∏ówny Policji musia∏by podpisaç
umow´ z KRD. Dlaczego KGP nie zainteresowa∏a si´ tà sprawà?”

D∏u˝nicy 
policjantom 
niedost´pni 
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ten tzw. rejestr zapytaƒ ma byç dost´pny dla tych, o któ-

rych pytano.

Innym problemem jest fakt, ˝e ustawa przewiduje

udost´pnianie danych wy∏àcznie drogà teletransmisji

(czyli przez Internet). KGP sàdzi, ˝e mo˝e to prowadziç

do ujawnienia poufnych danych i wola∏aby otrzymywaç

je listem poleconym. 

– Wed∏ug nas to niemo˝liwe – mówi rzecznik KRD

Andrzej Kulik – chyba ̋ e Ministerstwo Gospodarki uzna

inaczej. Wtedy trzeba b´dzie si´ dostosowaç. Policyjne

pytania ktoÊ musi wprowadzaç do systemu, a to dodat-

kowe koszty na utrzymanie pracownika (za to w syste-

mie jako nazwa pytajàcego pojawi∏by si´ KRD, a nie Po-

licja, co odpowiada∏oby policjantom, ale nie by∏oby

zgodne z ustawà). DziÊ list polecony kosztuje mini-

mum 3,5 z∏, a koszt naszych us∏ug elektronicznych wy-

nosi 2,5 z∏. Kto pokryje ró˝nic´? 

KGP z kolei uwa˝a, ˝e nawet te 2,5 z∏ to za du˝o. Kie-

dy system si´ upowszechni w Policji, i tym samym licz-

ba zapytaƒ znacznie wzroÊnie, obcià˝enie finansowe

mo˝e okazaç si´ bardzo znaczne.

– Dlatego wolelibyÊmy – mówi insp. Mariusz Róg, 

dyrektor Biura Prawnego KGP – aby KRD zrycza∏towa-

∏o nam swoje us∏ugi lub uzale˝ni∏o cen´ za jednà infor-

macj´ od ich iloÊci. Najwi´ksze zagro˝enie, jakie do-

strzegliÊmy w proponowanej nam przez KRD BIG SA

umowie, to art. 18 ust. 1 i 3, który gwarantuje d∏u˝ni-

kom mo˝liwoÊç otrzymywania informacji, kiedy, komu

i jakie dane by∏y udzielane na ich temat. CBÂ wypowie-

dzia∏o si´ jednoznacznie, ˝e jest to niedopuszczalne,

gdy˝ grozi spaleniem spraw operacyjnych, a nawet han-

dlem tymi informacjami.

Oprócz tych g∏ównych zastrze˝eƒ w umowie znalezio-

no wiele innych luk prawnych, np. kara grzywny dla

podmiotu, który wystàpi∏ do KRD o ujawnienie informa-

cji bez upowa˝nienia osoby, której one dotyczà. Czy ma

to dotyczyç tak˝e policjantów? By∏by to nonsens. 

W efekcie do tej pory nie ma ani umowy, ani porozu-

mienia. Policjantów, zwracajàcych si´ z pytaniami, KRD

odsy∏a z przys∏owiowym kwitkiem. Adam ¸àcki, prezes

Zarzàdu KRD, deklaruje jednak ch´ç nawiàzania wspó∏-

pracy z Policjà. 

I w∏aÊnie w zwiàzku z tym 13 lutego br. KRD wystà-

pi∏ do Ministerstwa Gospodarki z proÊbà o interpretacj´

ustawy. W zale˝noÊci od otrzymanej odpowiedzi, z∏o˝y

KGP nowà ofert´, która, byç mo˝e, doprowadzi do na-

wiàzania wspó∏pracy. ■
TADEUSZ NOSZCZY¡SKI

Insp. Waldemar Jarczewski, zast´pca komendanta

g∏ównego Policji:

– Dopóki nie nastàpi zmiana przepisów (chodzi o art. 18

ustawy o udost´pnianiu informacji gospodarczych) pozwa-

lajàca na anonimowe uzyskiwanie informacji przez Policj´,

podpisanie umowy z KRD nie b´dzie mo˝liwe. Musimy 

bowiem zapewniç bezpieczeƒstwo prowadzonych spraw

operacyjnych. W przeciwnym razie ka˝de zapytanie stano-

wi∏oby powa˝ne zagro˝enie dla zachowania tajemnicy w planowanych zamie-

rzeniach operacyjnych. JesteÊmy gotowi do wspó∏pracy z KRD, ale oczekuje-

my konkretnych propozycji, w których zostanà uwzgl´dnione wszystkie nasze

uwagi zg∏aszane podczas prowadzonych dotychczas rozmów.
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Seksualne wykorzystanie 
ma∏oletniego – art. 200 k.k.
STRONA PRZEDMIOTOWA
W stosunku do uprzednio obowiàzujàcych regulacji chroniàcych

przed wykorzystaniem seksualnym osoby ma∏oletniej poni˝ej

lat 15 zrezygnowano z nieprecyzyjnego poj´cia „czynu lubie˝ne-

go” i zastàpiono je znamionami „obcowanie p∏ciowe” oraz 

„inna czynnoÊç seksualna”. 

• Obcowanie p∏ciowe
To kontakty (stosunki) o charakterze seksualnym, które sà

obiektywnie zbli˝one do poziomu za˝y∏oÊci i intymnoÊci, towa-

rzyszàcych zwykle spó∏kowaniu. Chodzi tu o stosunki analogicz-

ne do spó∏kowania i w zasadzie mogàce prowadziç do zaspokoje-

nia pop´du p∏ciowego. Obejmuje klasycznie rozumiany akt spó∏-

kowania, ale równie˝ stosunki analne i oralne. Warunkiem ko-

niecznym uznania jakiegoÊ zachowania za obcowanie p∏ciowe,

ale niewystarczajàcym, jest zaanga˝owanie w nie narzàdów p∏cio-

wych przynajmniej jednej osoby (sprawcy lub pokrzywdzonego),

zob. B. Kurz´pa, Inna czynnoÊç seksualna jako znami´ przest´pstw,

„Prokuratura i Prawo” nr 5, 2005, s. 63. 

Wyraz obcowanie oznacza wspó∏˝ycie p∏ciowe, odbywanie 

stosunków seksualnych. Interpretacja tego okreÊlenia sk∏ania

do stwierdzenia, ˝e granica mi´dzy obcowaniem p∏ciowym 

a innà czynnoÊcià seksualnà przebiega z punktu widzenia zaan-

ga˝owania narzàdów p∏ciowych sprawcy lub pokrzywdzonego. 

• Inna czynnoÊç seksualna
Stanowi surogat spó∏kowania, gdzie sprawca traktuje je jako

ekwiwalentne i równowa˝ne obcowaniu p∏ciowemu. Sà to jednak

wy∏àcznie zachowania polegajàce na bezpoÊrednim kontakcie 

organów p∏ciowych jednego z uczestników aktu (najcz´Êciej

sprawcy) z cz´Êciami cia∏a drugiej osoby (najcz´Êciej ofiary, cho-

cia˝ mo˝liwa jest tak˝e odwrotna sytuacja), które, patrzàc obiek-

tywnie, p∏ciowymi nie sà. Sprawca traktuje je jako takie i na nich

roz∏adowuje swój pop´d seksualny. Przyk∏adem mo˝e byç wpro-

wadzenie cz∏onka sprawcy do ust ofiary1.

Nale˝y zwróciç uwag´ na uchwa∏´ Sàdu Najwy˝szego 

z 19 maja 1999 r., w której zosta∏ wyra˝ony poglàd, ˝e „innà czyn-

noÊcià seksualnà jest takie zachowanie, które nie mieÊci si´

w poj´ciu obcowania p∏ciowego i zwiàzane jest z szeroko rozu-

mianym ˝yciem p∏ciowym cz∏owieka, a polega na kontakcie cie-

lesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na ciele-

snym i majàcym charakter seksualny zaanga˝owaniu ofiary”2.

Sformu∏owanie „lub przynajmniej na cielesnym i majàcym cha-

rakter seksualny zaanga˝owaniu ofiary” oznacza, ˝e innà czynno-

Êcià seksualnà jest nie tylko zachowanie polegajàce na cielesnym

kontakcie sprawcy z ofiarà, ale tak˝e czynnoÊç cielesna wykony-

wana przez zmuszonà przez sprawc´ ofiar´, przy czym w ka˝dym

wypadku czynnoÊç ta musi mieç charakter seksualny, a równo-

czeÊnie nie wymaga kontaktu fizycznego sprawcy lub innej 

osoby z cia∏em ofiary. Przyk∏adem mo˝e byç zmuszanie pokrzyw-

dzonego do obna˝ania si´ lub wymuszona masturbacja w obecno-

Êci sprawcy w celu pobudzenia jego pop´du p∏ciowego. W tym

znaczeniu innà czynnoÊcià seksualnà b´dzie te˝ zmuszenie po-

krzywdzonego do odbycia stosunku ze zwierz´ciem oraz ze

zw∏okami, gdy˝ i wtedy ofiara nie dotyka cia∏a sprawcy i sprawca

nie ma kontaktu z cia∏em ofiary, a pobudzenie lub zaspokojenie

pop´du p∏ciowego nast´puje w formie obserwowania wymienio-

nych czynnoÊci3.

Poj´cie „inna czynnoÊç seksualna” obejmuje na przyk∏ad: do-

tykanie narzàdów p∏ciowych ofiary (tak˝e przez bielizn´ lub

odzie˝), inne czynnoÊci w zetkni´ciu z cia∏em ofiary (np. niektó-

re pieszczoty lub pewne poca∏unki, wk∏adanie r´ki pod bielizn´

lub spodnie), oddanie przez sprawc´ moczu na ofiar´ lub defe-

kacja (traktowane jako stymulatory seksualne). OczywiÊcie nie

jest to lista zamkni´ta przyk∏adów zachowaƒ ocenianych jako 

inna czynnoÊç seksualna, w ka˝dym jednak wypadku zachowanie

sprawcy musi zmierzaç do pobudzenia lub zaspokojenia jego 

w∏asnego pop´du p∏ciowego.

• Doprowadzenie osoby ma∏oletniej poni˝ej lat 15
do obcowania p∏ciowego, do wykonania innej czynnoÊci
seksualnej lub poddania si´ takiej czynnoÊci 
Ostateczne zastosowanie przez ustawodawc´ znamienia „do-

prowadza” w art. 200 par. 1 k.k. mówi, ˝e zak∏ada ono istnienie

przyczynowego zwiàzku ∏àczàcego zachowanie sprawcy z podj´-

ciem przez ma∏oletniego wskazanych w dyspozycji przepisu

czynnoÊci seksualnych. „Doprowadziç”, tzn. staç si´ przyczynà

czegoÊ, spowodowaç lub wywo∏aç coÊ. Sprawca przest´pstwa za-

tem musi aktywnie wp∏ywaç na wol´ osoby pokrzywdzonej cho-

cia˝by przez sk∏adanie obietnic lub kuszenie. Od sprawcy musi

wyjÊç inicjatywa, bez niej osoba pokrzywdzona nie pope∏ni∏aby

czynu – to w∏aÊnie podj´te przez sprawc´ dzia∏ania jà do tego do-

prowadzi∏y. Karalny jest bez wyjàtku ka˝dy sposób doprowadze-

nia osoby ma∏oletniej poni˝ej lat 15 do obcowania p∏ciowego, 

wykonania innej czynnoÊci seksualnej czy te˝ poddania si´ jej.

Dla bytu tego przest´pstwa zgoda ma∏oletniego nie ma ˝adnego

znaczenia.

Inna sytuacja jest w przypadku z∏o˝enia przez niego propozy-

cji lub nawet wyra˝enia przez niego ˝àdania: w takim wypadku

osoba doros∏a, która wyrazi∏a zgod´ na ten czyn, nie powinna byç

traktowana jako sprawca. Ustawodawca nie chcia∏ obejmowaç ka-

ralnoÊcià jakiegokolwiek obcowania p∏ciowego, czy te˝ innych

czynnoÊci seksualnych, z osobà ma∏oletnià, lecz jedynie takich,

gdzie pomi´dzy zachowaniem sprawcy a dokonaniem przez ma-

∏oletniego okreÊlonych zachowaƒ istnieje zwiàzek przyczynowy. 

OkreÊlenie „doprowadziç” wskazuje, ˝e mamy tu do czynienia

przede wszystkim z przest´pstwem godzàcym w wolnoÊç seksu-

alnà, poniewa˝ bez podj´tego przez sprawc´ odpowiedniego za-

chowania, ofiara nie dopuÊci∏aby si´ jakichÊ czynnoÊci seksual-

nych. Zauwa˝yç tak˝e trzeba, ˝e sformu∏owanie „doprowadziç”

nie decyduje o koniecznoÊci brania udzia∏u sprawcy w podj´tym

przez ma∏oletniego zachowaniu. Sprawca bowiem mo˝e dopro-

wadziç ofiar´ do obcowania p∏ciowego z osobà trzecià. Kodeks

karny z 1969 r. obejmowa∏ karalnoÊcià jedynie bezpoÊrednie za-

anga˝owanie sprawcy w wykorzystaniu seksualnym ma∏oletniego

– ustawodawca u˝y∏ tam sformu∏owania: „Kto dopuszcza si´...”. 

Przest´pstwo unormowane w art. 200 par. 2 k.k. nie mia∏o 

swojego odpowiednika w kodeksie karnym z 1969 r. Nie jest to

szczególna odmiana czynu z art. 200 par. 1 k.k. ˚eby tak by∏o,

musia∏oby ono zawieraç wszystkie znamiona podstawowego ty-

2
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pu, a odmiana czynu, którego istotà jest prezentacja ma∏oletnie-

mu poni˝ej lat 15 wykonania czynnoÊci seksualnej, tego warun-

ku nie spe∏nia. Nie jest to przest´pstwo z∏o˝one, poniewa˝ usta-

wodawca wskaza∏ tylko jednà czynnoÊç wykonawczà, która ma

okreÊlaç zachowanie sprawcy. Jest nià prezentacja wykonania

czynnoÊci seksualnej. Nie jest wymagane, by sprawca doprowa-

dzi∏ jà do obcowania p∏ciowego, wykonania bàdê te˝ poddania 

si´ innym seksualnym czynnoÊciom (jednak˝e w przypadku 

dojÊcia do takiej sytuacji, nastàpi kumulatywny zbieg przepisów

ustawy). 

Wymienione przest´pstwa zwiàzane z szeroko poj´tà pedofilià

majà charakter skutkowy. Przypomnijmy, ˝e oznacza to, i˝ wsku-

tek podj´tych przez sprawc´ dzia∏aƒ (lub te˝ przez zaniechanie)

w Êwiecie zewn´trznym dokonana zostaje pewna zmiana. Nie

musi ona ograniczaç si´ tylko do materialnej szkody, czy te˝

zmiany w czysto fizycznym znaczeniu – mo˝e byç to wszelka 

wywo∏ana przez sprawc´ zmiana o ujemnym charakterze (np.

wywo∏anie „uzasadnionej obawy” przy przest´pstwie groêby 

karalnej). 

W wypadku art. 200 par. 1 k.k. skutek wymagany ustawà sta-

nowi doprowadzenie osoby ma∏oletniej poni˝ej lat 15 do obcowa-

nia p∏ciowego, do wykonania innej czynnoÊci seksualnej lub pod-

dania si´ takiej czynnoÊci. 

PODMIOT
Pod poj´ciem podmiotu przest´pstwa rozumieç nale˝y jego

sprawc´. Sprawstwo zaÊ powinno obejmowaç ró˝ne formy pope∏-

nienia czynu zabronionego, poniewa˝ ogólne cechy podmiotu sà

niezmienne bez wzgl´du na stadia realizacji ani te˝ formy zjawi-

skowe przest´pstwa. Chodzi tu o osiàgni´cie przez sprawc´ wie-

ku odpowiedzialnoÊci karnej, a zatem odpowiedniego stopnia

umys∏owego i moralnego rozwoju, o czym mówi art. 10 par. 1

i par. 2 k.k., a tak˝e o znajdowanie si´ w chwili dokonywania czy-

nu w stanie psychicznym umo˝liwiajàcym zrozumienie znacze-

nia podejmowanych dzia∏aƒ oraz pokierowania swoim post´po-

waniem.

• Wiek sprawcy 
JeÊli w czasie pope∏niania czynu sprawca nie ma ukoƒczo-

nych 17 lat (jest nieletni), to w zasadzie nie podlega odpowie-

dzialnoÊci karnej. 

W kwestii wieku penalizowane w kodeksie karnym przest´p-

stwo zwiàzane z szeroko rozumianà pedofilià, a zatem obcowanie

p∏ciowe z ma∏oletnim poni˝ej lat 15, dopuszczenie si´ lub dopro-

wadzenie do innej czynnoÊci seksualnej, mo˝e zostaç pope∏nio-

ne przez ka˝dego, kto ukoƒczy∏ 17 lat, bez wzgl´du na p∏eç.

Nie stanowi zatem wyst´pku czyn po-

pe∏niony przez osob´ b´dàcà poni˝ej tej

granicy wieku ani te˝ stosunek seksual-

ny dwojga osób w wieku poni˝ej 15 lat.

Przepis art. 200 k.k. ma z za∏o˝enia

chroniç ma∏oletnich poni˝ej lat 15

przed seksualnym wykorzystaniem ze

strony doros∏ych, co nie wyklucza jed-

nak mo˝liwoÊci, by nieletni dopuÊci∏ 

si´  takiego  czynu  (np.  zdemoralizowa-

ny czternastolatek doprowadzajàcy

do wspó∏˝ycia m∏odsze od siebie kole-

˝anki). W takim wypadku o orzeczeniu

odpowiedniego Êrodka poprawczego lub

wychowawczego zdecydujà stopieƒ zde-

moralizowania, osobowoÊç, okolicznoÊci

i charakter czynu. Dlatego zastosowanie

powy˝szych Êrodków w stosunku do jed-

nego nieletniego nie b´dzie przesàdzaç

o zastosowaniu ich wobec drugiego6. 

W odniesieniu do wieku odr´bne zagadnienie stanowià dobro-

wolne i pozbawione elementu wykorzystywania kontakty m∏o-

dych osób, które Êwiadome sà ich znaczenia i konsekwencji. Nie

by∏o intencjà ustawodawcy zakazanie takich kontaktów mi´dzy

dojrza∏ymi p∏ciowo i uczuciowo nastolatkami, jednak˝e nawet

mimo znikomej szkodliwoÊci spo∏ecznej takiego czynu nie mo˝-

na uznaç go za kontratyp.

• Przest´pstwo powszechne 
Ze wzgl´du na podmiot przest´pstwa podzieliç mo˝emy

na powszechne i indywidualne. Powszechne to te, które mogà

zostaç pope∏nione przez ka˝dego cz∏owieka, który zdolny jest

do ponoszenia odpowiedzialnoÊci karnej. Przy przest´pstwach

indywidualnych z kolei podmiotem b´dzie osoba, która wyró˝-

niona jest spoza kr´gu innych osób przez pewne ustawowo okre-

Êlone warunki i w∏aÊciwoÊci.

Czyny okreÊlone w art. 200 par. 1 i par. 2 majà charakter po-

wszechny. Pope∏niç je mo˝e zatem ka˝dy cz∏owiek, niezale˝nie

od p∏ci czy wieku (o ile tylko osiàgnà∏ wiek odpowiedzialnoÊci

karnej). Taki w∏aÊnie charakter przest´pstw potwierdza dodat-

kowo wyk∏adnia funkcjonalna oraz systemowa7. O tym, czy

sprawca, który swoim zachowaniem wype∏ni∏ znamiona art. 200

k.k., pope∏ni∏ przest´pstwo, decydowaç b´dzie ocena czynu

w Êwietle zasad odpowiedzialnoÊci karnej.

• Wspó∏uczestnictwo konieczne
Czyn unormowany przez przepis art. 200 par. 1 k.k. stanowi 

jeden z przypadków tzw. wspó∏uczestnictwa koniecznego. Osoba

ma∏oletnia poni˝ej lat 15 wyst´powaç b´dzie w ka˝dym wypad-

ku w roli strony pokrzywdzonej. Nawet wtedy, gdy by∏a inicjato-

rem, czy te˝ aktywnie dà˝y∏a do czynnoÊci seksualnych. Jak ju˝

wczeÊniej okreÊlono w wypadku kontaktów seksualnych dwojga

osób poni˝ej lat 15 przyjmuje si´ brak odpowiedzialnoÊci. Zgod-

nie z literà art. 200 par. 1 k.k. nie jest wymagana to˝samoÊç oso-

by, która doprowadza ma∏oletniego poni˝ej lat 15 do obcowania

p∏ciowego lub innych czynnoÊci seksualnych (lub te˝ do podda-

nia si´ takim czynnoÊciom) i osoby, która zachowaƒ takich fak-

tycznie si´ dopuszcza. JeÊli nie wystàpi taka to˝samoÊç, b´dzie-

my mieli do czynienia z odpowiedzialnoÊcià za przest´pcze

wspó∏dzia∏anie – w szczególnoÊci za wspó∏sprawstwo8.

STRONA PODMIOTOWA 
W zakresie okreÊlenia strony podmiotowej przest´pstwa obowià-

zuje zasada mówiàca, ˝e nie wystarczy istnienie samego zwiàzku

przyczynowego pomi´dzy zachowaniem cz∏owieka a skutkiem,

aby mo˝na by∏o mówiç o odpowiedzialnoÊci karnej sprawcy. 

Konieczny jest drugi warunek: wina b´-

dàca subiektywnà podstawà odpowie-

dzialnoÊci.

• Wina 
Prawo karne opiera si´ na zasadzie

nullum crimen sine culpa (nie ma prze-

st´pstwa bez winy). Ró˝ni si´ od innych

ga∏´zi m.in. tym, ˝e zasada winy powià-

zana zosta∏a tu z odpowiedzialnoÊcià

personalnà (na przyk∏ad: w prawie cy-

wilnym obok odpowiedzialnoÊci na zasa-

dzie winy istnieje te˝ odpowiedzialnoÊç

na zasadzie ryzyka za dzia∏alnoÊç osób

trzecich). 

Zasada winy jest nie tylko warunkiem

odpowiedzialnoÊci za pope∏nienie prze-

st´pstwa, ale tak˝e zakreÊla jej granice. 

Pod definicjà winy w prawie karnym

kryje si´ zarzucalny z punktu 

Czyny okreÊlone w art. 200 par. 1 
i par. 2 majà charakter powszechny. 

Zatem pope∏niç je mo˝e 
ka˝dy cz∏owiek, niezale˝nie od p∏ci
czy wieku (o ile tylko osiàgnà∏ próg

odpowiedzialnoÊci karnej). 
O tym, czy sprawca, który swym
zachowaniem wype∏ni∏ znamiona 

art. 200 k.k., pope∏ni∏ przest´pstwo,
decydowaç b´dzie ocena czynu 

w Êwietle zasad odpowiedzialnoÊci
karnej.
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widzenia wymogów tego˝ stosunek sprawcy do realizacji

zabronionego prawem czynu. Zamiar sprawcy mo˝e si´ przejawiaç

w zamiarze pope∏nienia przest´pstwa, a tak˝e w zlekcewa˝eniu

przez niego obowiàzku zachowania ostro˝noÊci, co zabezpieczy∏o-

by go przed pope∏nieniem czynu przest´pczego. Istniejà warun-

ki, od których spe∏nienia uzale˝nione jest postawienie sprawcy

danego czynu zarzutu i przypisanie mu winy. Sà to mianowicie:

– podmiotowa zdolnoÊç do ponoszenia winy (zdolnoÊç do za-

chowania si´ wymaganego przez prawo). Jest to uzale˝nione

od osiàgni´cia odpowiedniego wieku oraz od stanu umys∏owego

pozwalajàcego na rozpoznanie znaczenia i kierowanie swojego

zachowania (poczytalnoÊç),

– rozpoznanie przez sprawc´, ˝e dane zachowanie jest bez-

prawne. Brak rozpoznania bezprawnoÊci danego czynu wy∏àcza

mo˝liwoÊç przypisania sprawcy winy w stosunku do takiego 

czynu,

– od sprawcy musi byç w danym momencie wymagane

zachowanie zgodne z literà prawa. Jest to uzale˝nione od sytuacji

motywacyjnej sprawcy, której miarà jest to, czego (szczególnie

w razie konfliktu interesów lub bezpoÊredniego zagro˝enia) 

prawo mo˝e ˝àdaç od cz∏owieka9. 

• Zamiar
Czyn okreÊlony w art. 200 k.k. mo˝e byç pope∏niony wy∏àcznie

umyÊlnie. Chocia˝ nie mo˝na wykluczyç hipotetycznej sytuacji,

gdy ma∏oletni zostanie doprowadzony do np. innej czynnoÊci

seksualnej w sposób nieumyÊlny. Przyk∏adem tego mogà byç ro-

dzice niezachowujàcy dostatecznej starannoÊci, by ustrzec dziec-

ko przed dost´pem do posiadanych przez siebie pornograficz-

nych materia∏ów. Konsekwencjà tego jest doprowadzenie do sek-

sualnego pobudzenia dziecka i oddawanie si´ przez nie prakty-

kom masturbacyjnym. Nale˝y jednak wyraênie zaznaczyç, ˝e ta-

ki stan nie mo˝e byç zakwalifikowany jako przest´pstwo

z art. 200 par. 1 k.k. Zaspokojenie pop´du p∏ciowego nie decydu-

je o bycie tego przest´pstwa10. 

Na ogó∏ przyjmuje si´, ˝e czyn z art. 200 par. 1 k.k. pope∏nia-

ny jest w zamiarze bezpoÊrednim lub te˝ quasi-ewentualnym.

Cz´Êç takich zachowaƒ bezsprzecznie mo˝e zostaç dokonana

równie˝ w zamiarze ewentualnym. Za przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç

przypadek przedstawiony przez Violett´ Konarskà-Wrzosek:

„(...) utrzymujàca si´ z prostytucji matka nie zaspokaja pod-

stawowych potrzeb swoich dzieci, gdy˝ uwa˝a – co podkreÊla

na ka˝dym kroku – ˝e darmozjadom nic si´ nie nale˝y. To 

nieustanne gadanie matki doprowadza dzieci do pójÊcia w jej 

Êlady”11. 

Zamiar quasi-ewentualny wyst´puje najcz´Êciej wtedy, gdy

sprawca nie ma pewnoÊci co do wieku ma∏oletniego. Sprawca,

który chce doprowadziç do obcowania p∏ciowego lub innej czyn-

noÊci seksualnej, godzi si´ na to, ˝e ma∏oletni nie ukoƒczy∏

15 lat. Obecnie obserwuje si´ niepokojàce zjawisko coraz szyb-

szego fizycznego dojrzewania m∏odzie˝y oraz jej demoralizacji.

Âwiadczyç mo˝e o tym choçby prostytucja nieletnich. 

W takich warunkach kwestia b∏´du co do wieku ofiary ma

wa˝ne praktyczne znaczenie. Nawet „bardzo przezorny” spraw-

ca mo˝e byç niekiedy wprowadzony w b∏àd co do wieku ma∏olet-

niego, wówczas jednak nie pope∏nia on przest´pstwa z uwagi

na rozwiàzanie okreÊlone w art. 28 par. 1 k.k. O tym, czy spraw-

ca rzeczywiÊcie pozostawa∏ w b∏´dzie, powinien decydowaç m.in.

wyglàd i ubiór ma∏oletniego w chwili czynu. Trzeba w szczegól-

noÊci uwzgl´dniç wzrost ma∏oletniego, jego wyglàd, ale te˝ 

i rozwój psychiczny, bioràc pod uwag´ sposób wys∏awiania si´.

Gdy sprawca dzia∏a w warunkach b∏´du co do znamion czynu

zabronionego, polegajàcego na nieÊwiadomoÊci wieku ma∏olet-

niego seksualnego partnera, z mocy art. 28 par. 1 k.k. wy∏àczona

jest odpowiedzialnoÊç karna – sprawca nie pope∏ni∏ umyÊlnie

czynu zabronionego. JeÊli sprawca jest b∏´dnie przekonany, ˝e

ma∏oletni  ukoƒczy∏ 15 lat, czyn taki powinien byç kwalifikowa-

ny jako usi∏owanie nieudolne12.

Nie wolno jednak dokonywaç uproszczeƒ i traktowaç jednà

miarà wszystkich sprawców czynu z art. 200 par. 1. Mimo ˝e ca∏-

kowicie oboj´tne jest dla istoty tego przest´pstwa, czy by∏a zgo-

da ma∏oletniego, czy nie, nale˝y widzieç ró˝nic´ mi´dzy klien-

tem prostytutki, która mimo dojrza∏ego wyglàdu okaza∏a si´ ma-

∏oletnià, a zdeprawowanym pedofilem wabiàcym dzieci z pia-

skownicy obietnicà kupienia im s∏odyczy13.

Przest´pstwa zwiàzane z szeroko poj´tà pornografià dzieci´cà

(chodzi zatem o czyny zawarte w art. 200 par. 2 k.k. oraz art. 202

par. 3 i 4) pope∏nione mogà zostaç jedynie umyÊlnie. 

Sprawca musi mieç umyÊlny stosunek psychiczny do pope∏nio-

nego czynu, aby móc zostaç pociàgni´tym do odpowiedzialnoÊci

na podstawie art. 200 par. 1 k.k. Wstàpienie w zwiàzek ma∏˝eƒ-

ski z osobà ma∏oletnià i póêniejsze z nià wspó∏˝ycie mo˝liwe jest

zarówno przez umyÊlne, jak i nieumyÊlne podanie niezgodnego

z prawdà wieku nupturienta (lub nupturientów). Sprawca powi-

nien ponieÊç odpowiedzialnoÊç w razie umyÊlnego zachowania

tylko wtedy, gdy zaistnienie zwiàzku ma∏˝eƒskiego nie b´dzie

cechowa∏o si´ znikomà szkodliwoÊcià spo∏ecznà (tzn. gdy karno-

prawna ocena czynu z punktu widzenia szkodliwoÊci zmieni si´

a˝ do tego stopnia).

Je˝eli sprawca nie wie, ˝e ma∏˝onek nie osiàgnà∏ wymaganego

ustawà wieku umo˝liwiajàcego zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego

i nie godzi si´ na to – nie pope∏nia przest´pstwa. Zatem zawar-

cie ma∏˝eƒstwa mo˝e mieç jedynie wp∏yw na stopieƒ szkodliwo-

Êci spo∏ecznej czynu, lecz nie mo˝e go uprawomocniç. Dla kar-

nej odpowiedzialnoÊci sprawcy fundamentalne znaczenie ma ist-

nienie jego zamiaru, poniewa˝ zgodnie z art. 28 par. 1 k.k., nawet

nieusprawiedliwiony b∏àd odnoszàcy si´ do znamienia okreÊlajà-

cego wiek osoby ma∏oletniej wy∏àcza odpowiedzialnoÊç karnà14. 

W zakresie analizy czynu z art. 200 k.k. nale˝y mieç na uwa-

dze, ˝e w praktyce wyst´puje zbieg przepisów i zbieg 

przest´pstw.

W sytuacji u˝ycia wobec ma∏oletniego poni˝ej lat 15 przemo-

cy, groêby lub podst´pu prowadzi ona do kumulatywnej kwalifi-

kacji z art. 197 k.k.

W praktyce cz´sto dochodzi do kumulatywnego zbiegu

art. 200 z art. 201 k.k. Ponadto mo˝liwy jest zbieg kumulatywny

z art. 198 i 199 k.k. Taka mo˝liwoÊç mo˝e wystàpiç równie˝

z art. 202 par. 4 k.k.

Przest´pstwo z art. 200 k.k. jest Êcigane z urz´du. ■
dr JANUSZ BRYK

(WSPol. w Szczytnie)
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Grójec – kto zawini∏?
Bardzo uwa˝nie przeczyta∏em artyku∏ dotyczàcy grójeckich funkcjo-

nariuszy i potwierdzajà si´ w pe∏ni moje spostrze˝enia z 22-letniej s∏u˝-
by w Policji. Moim skromnym zdaniem tego rodzaju sytuacja, jaka
mia∏a miejsce w Grójcu, zosta∏a spowodowana przede wszystkim nie-
dope∏nieniem obowiàzków i przekroczeniem uprawnieƒ przez kierow-
nictwo tamtejszej jednostki. Trudno mi uwierzyç, ˝e to samowola tego
czy innego funkcjonariusza pozwoli∏a na tak powa˝ne zaniechania. 

Z mojej praktyki wynika, ˝e w wielu jednostkach Policji w Polsce
wa˝niejsze sà statystyki ni˝ faktyczna poprawa bezpieczeƒstwa obywa-
teli. Najwa˝niejsze sà cyferki, a nie realne problemy lokalnej spo∏ecz-
noÊci czy te˝ samych policjantów. Uwa˝am, ˝e w ten sposób w∏aÊnie
kierownictwo grójeckiej jednostki podnosi∏o sobie wykrywalnoÊç, bo
przecie˝ mniejsza liczba zg∏oszeƒ, to spadek przest´pczoÊci i mniejsza
„cyferka” w pozycji: sprawy umorzone z niewykrycia sprawców lub
sprawcy. To jest znamienna sytuacja nie tylko w tej jednostce Policji.
OczywiÊcie za tego rodzaju nielegalnymi praktykami kierownictwa 

takiej jednostki kryjà
si´ wi´ksze nagrody,
dodatki s∏u˝bowe
i uznanie prze∏o˝onych
wy˝szego szczebla. 

Nie zamierzam
w jakikolwiek sposób
wybielaç tych funkcjo-
nariuszy, którzy godzili
si´ na nieprzyjmowa-
nie zg∏oszeƒ i nie re-

agowali na zg∏oszenia o przest´pstwach i wykroczeniach. (...) Dla mnie
i dla innych uczciwych, rzetelnie pracujàcych funkcjonariuszy, tak˝e
tych z KPP w Grójcu, jest to haƒba. Jestem za jak najsurowszym ka-
raniem takich funkcjonariuszy, ale w pierwszym rz´dzie i jeszcze suro-
wiej kierowników takich jednostek. Z artyku∏u wynika jasno, ˝e jak
zwykle panowie ci majà si´ dobrze, a nawet awansujà, a wi´c nale˝a-
∏oby przyjrzeç si´ równie˝ i ich prze∏o˝onym, ˝e nie wiedzieli albo... 

Gratulacje dla kolegów z BSW! 
emlok

✩

Dobrze, ˝e opublikowaliÊcie materia∏ o fa∏szerstwach statystycznych
dokonanych przez policjantów w Grójcu. Trzeba podjàç zdecydowane
kroki, by nast´pni policjanci nie byli w taki proceder wciàgani. Przypo-
minam o fa∏szerstwach na podobnà skal´ na przyk∏ad w Tarnowie
i D´bicy. Brakuje mi w tym materiale informacji (wydawa∏oby si´
oczywistych), ˝e kradzie˝ dokumentu jest przest´pstwem z art. 275
par. 1 k.k. oraz ˝e zadaniem post´powania przygotowawczego zgodnie
z art. 297 k.p.k. jest ustalenie mi´dzy innymi, czy zosta∏ pope∏niony
czyn zabroniony. Nie wiem te˝, dlaczego nie napisaliÊcie, ˝e komendant
g∏ówny Policji poleci∏ dyrektorowi Biura Kontroli KGP przeprowadze-
nie stosownej kontroli w jednostkach, które obs∏ugujà podobne targowi-
ska. (...)

Bogus∏aw Strzelecki

Mundury
(...) Mój sprzeciw budzi poglàd niektórych policjantów, którzy chcie-

liby nosiç rozpi´tà koszul´ do munduru, noszenie koszuli do munduru
bez krawata, jedni chcieliby kurtki skórzane, kombinezony, inni narze-
kajà, ˝e za ma∏o kieszeni, lub ˝e za du˝o.

Wydaje mi si´, ˝e obecny krój i kolorystyka mundurów na tle innych
krajów prezentuje si´ elegancko i nic w tym wzgl´dzie bym nie zmie-
nia∏. Rygorystycznie natomiast wymusza∏bym przestrzeganie przepisów
dotyczàcych umundurowania, bo z tym jest bardzo s∏abo. Przecie˝ po-
licjant reprezentuje nie tylko siebie, ale ca∏à instytucj´ oraz paƒstwo.
(...)

Sta∏y czytelnik

Przysz∏a policjantka
Nazywam si´ Marta Pyrkosz. Mam 10 lat i chcia∏abym zostaç poli-

cjantkà. Cz´sto czytam gazet´ „Policja 997”. Mój tata jest policjantem.
MyÊl´, ˝e ta gazeta jest bardzo ciekawa i interesujàca. Najbardziej po-
doba mi si´ strona z ludêmi zaginionymi. Z tej gazety dowiaduj´ si´
màdrych rzeczy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich policjantów
z III komisariatu w Rudzie Âlàskiej.

Marta

B∏àd w sztuce, 
czyli prawo do ryzyka

Mo˝na by rzec, ˝e ˝yjemy w nienormalnym
kraju, komentowaç tego si´ nie da. Powstaje
tylko pytanie: jak walczyç z piratami drogo-
wymi, je˝eli prawo jest kulawe i interpreto-
wane przez ka˝dy sàd inaczej, a policjantów
si´ zamyka do wi´zienia? 

Daleko nam jeszcze do Zachodu, a na po-
praw´ naprawd´ nie widz´ szans (...).

„Krol”

Czy warto si´ staraç?
Od trzech lat próbuj´ si´ dostaç do Policji.

(...) Zastanawiam si´, czy po raz kolejny
ubiegaç si´ o przyj´cie do s∏u˝by (...). Ale sko-
ro w Policji pracujà ambitni, prawdziwi poli-
cjanci, tacy jak „Sier˝ant” – autor listu „Czy
warto si´ staraç?”, to chcia∏abym zostaç poli-
cjantkà i mieç takiego partnera jak on. Tak
trzymaç, Panie Sier˝ancie!

Kandydatka z Cz´stochowy

Sens zmian
Brawo, Panie Ministrze! Nareszcie ktoÊ

zauwa˝y∏, ile si∏ i Êrodków by∏o marnotrawio-
nych przez b∏aznowanie policjantów przebra-
nych za kuk∏y. A w tym czasie, zamiast przy-
gotowywaç si´ do tych pseudofestynów i trwo-
niç czas oraz pieniàdze podatników, mogli
wykonywaç policyjne czynnoÊci. W ten sposób
zapewne dosz∏oby do zapobie˝enia pope∏nie-
niu wielu przest´pstw, ujawnienia sprawców wielu czynów, czy te˝ zo-
sta∏yby wykonane inne zadania z po˝ytkiem dla spo∏eczeƒstwa. Gdyby
teraz ktoÊ musia∏ zap∏aciç za te tzw. maskotki i zwróciç wydane pienià-
dze, to na przysz∏oÊç na pewno kto inny zastanowi∏by si´, nim wdro˝y∏-
by w ˝ycie jakiÊ, nie zawsze màdry, pomys∏. 

jurysta

PROWOKACJE  Kategoryzacja POLICJA 997        marzec 2006 r.16

W rozmowach z policjantami ró˝nego
szczebla, zw∏aszcza w tzw. terenie,

wyraênie s∏ychaç nieufnoÊç i obaw´, ˝e
wprowadzenie kategoryzacji pos∏u˝y tyko
jednemu – zró˝nicowaniu p∏ac. Innymi s∏o-
wy, gliniarze bojà si´, ˝e – choç wszyscy tak
samo Êlubujà s∏u˝b´ „z nara˝eniem ˝ycia
i zdrowia” – zostanà podzieleni na elit´
i pariasów. Takie okreÊlenia, nacechowane
bardzo emocjonalnie, na co dzieƒ funkcjo-
nujà w mentalnoÊci i tych funkcjonariuszy,
dla których codziennoÊcià jest walka z: za-
bójstwami, narkotykami, prostytucjà i in-
nymi plagami przywierajàcymi do wielkich
miast, i tych z ma∏ych miejscowoÊci, gdzie
zjawiska te sà mniej zauwa˝alne.

– Postrzeganie kategoryzacji jednostek
wy∏àcznie pod kàtem p∏acowym i w kon-
tekÊcie wi´ksza–mniejsza jednostka jest
nieporozumieniem – oburza si´ tymczasem
nadinsp. Ryszard Siewierski, pierwszy za-
st´pca komendanta g∏ównego Policji. – Na-
le˝a∏oby przez to okreÊlenie rozumieç rów-
nie˝ wiele innych czynników, na przyk∏ad
wielkoÊç miasta lub stopieƒ zurbanizowa-
nia aglomeracji, jak choçby na Âlàsku, i idà-
ce w Êlad za tym zagro˝enie zarówno prze-
st´pczoÊcià pospolità, jak i zbrodniami
grubszego kalibru czy nawet terroryzmem.
Inaczej pe∏ni si´ s∏u˝b´ w kilkunastoty-
si´cznym miasteczku, a inaczej w mi´dzy-
narodowym porcie lotniczym. To nie przy-
padek, ˝e policjanci, którzy przenoszà si´
z Warszawy w teren, najlepiej si´ sprawdza-
jà. Dotyczy to nie tylko tych z zawodowym
sta˝em, ale tak˝e takich, którzy po ods∏u-
˝eniu wojska w OPP pozostali w Policji
i powrócili do rodzinnych miejscowoÊci. To
przyczynek do zastanowienia si´, czy poli-
cjant na tym samym stanowisku wsz´dzie
musi zarabiaç tyle samo. Powinien byç za-
chowany parytet: odpowiedzialnoÊç =
kompetencje, trudnoÊç, ucià˝liwoÊç s∏u˝by
= p∏aca. Z kategoryzacjà wià˝e si´ te˝
dra˝liwy problem sposobu naliczeƒ etatów

dla jednostek. Dotychczas odwlekano roz-
wiàzanie go, on jednak narasta i trzeba 
b´dzie to zrobiç, choç niektórych pewno
zaboli.

Genera∏ Siewierski, majàcy za sobà prak-
tyk´ w kilku ró˝nej wielkoÊci jednostkach,
doskonale zdaje sobie spraw´ z ró˝nic po-
mi´dzy nimi. To nie tylko kwestia tempa
pracy, wi´kszych lub mniejszych zagro˝eƒ,
ale te˝ odbioru spo∏ecznego – inaczej po-
strzegana jest praca policjanta w ma∏ej
miejscowoÊci, a inaczej w du˝ym mieÊcie. 

– WielkoÊç jednostki nie mo˝e byç jedy-
nym wyznacznikiem, uogólnianie by∏oby
szkodliwe – zastrzega nadinsp. Siewierski.
– Bo jak w takim razie potraktowaç te 
ma∏e, na terenie których teoretycznie jest
spokojnie, dopóki nie przyjdzie „obl´˝e-
nie” w sezonie wakacyjnym lub ferii zimo-
wych? Wszystkie tego rodzaju czynniki
równie˝ muszà byç wzi´te pod uwag´
w pracach nad systemem kategoryzacji.

Potrzeb´ zró˝nicowanego, nieschema-
tycznego podejÊcia do problemu widzà
równie˝ „na dole”.

– Obecnie, pracujàc w komendzie woje-
wódzkiej, zajmuj´ si´ analizà kryminalnà
– mówi Jacek Micha∏kowski, sekretarz ge-
neralny IPA ze Szczecina. – WczeÊniej 
by∏em zast´pcà komendanta w niewiel-
kiej, 110-osobowej jednostce. Mam zatem
pewnà perspektyw´ spojrzenia i mog´ po-
wiedzieç, ˝e mechaniczna hierarchizacja
na mniejsze i wi´ksze jednostki nie b´dzie
odpowiadaç ani oczekiwaniom policjantów,
ani realnym warunkom s∏u˝by. Liczy si´ to,
co kto robi. Kategoryzacja powinna byç
zwiàzana nie tylko z miejscem, ale i rodza-
jem s∏u˝by. Nawet w maleƒkiej jednostce
charakter pracy niektórych policjantów jest
bez porównania trudniejszy ni˝ cz´Êci
funkcjonariuszy w komendach wojewódz-
kich.

Ilustracjà jego s∏ów mo˝e byç sytuacja
w Komendzie Powiatowej Policji w ¸obzie
– najmniejszej w kraju KPP. Powiat ∏obeski
powsta∏ po korekcie reformy administracyj-
nej kraju. Zachodniopomorska policja nie
by∏a na to przygotowana. W efekcie region

o bezrobociu rz´du 34–36 proc. i z do nie-
dawna najwi´kszym zagro˝eniem przest´p-
czoÊcià w województwie boryka si´ z bra-
kiem etatów. Tu jeden cz∏owiek musi ra-
dziç sobie z obowiàzkami gdzie indziej wy-
pe∏nianymi co najmniej przez dwóch ludzi.

– Na pewno komendanci jednostek
w wielkich miastach majà pod sobà wi´cej
podw∏adnych i wi´kszà odpowiedzialnoÊç,
choç mo˝na te˝ powiedzieç, ˝e majà wi´cej
pomocników, wi´c ∏atwiej im zarzàdzaç
jednostkà – mówi m∏. insp. Robert Rzeê-
nik, komendant powiatowy Policji w ¸ob-
zie. Zaznacza przy tym, ˝e nie chce wypo-
wiadaç si´ na temat zró˝nicowania p∏aco-
wego wÊród kierownictwa jednostek.
– Kwestia zarzàdzania dotyczy jednak 
tak˝e szczebla Êredniego. U mnie naczel-
nik sekcji prewencji musi czasem jeêdziç
w konwoju, poniewa˝ nie ma komu wyko-
naç tego zadania. Na naradach wywo∏uje to
u kolegów pob∏a˝liwy uÊmieszek, ale takie
sà realia w jednostce. Nie chcia∏bym, ˝eby
w dyskusji o kategoryzacji umkn´∏y takie
szczegó∏y. Ludzie, którzy harujà za dwóch,
nie powinni byç postrzegani jako majàcy
mniej zadaƒ tylko z tego powodu, ˝e przy-
sz∏o im s∏u˝yç w ma∏ym miasteczku.

W radykalnej opozycji do opinii sekreta-
rza IPA i komendanta z ¸obza pozostaje
cz´Êç policjantów z du˝ych garnizonów.
Obecny uk∏ad, w którym, niezale˝nie
od miejsca pe∏nienia s∏u˝by, ludzie
na równorz´dnych stanowiskach zarabiajà
te same pieniàdze, uwa˝ajà oni za krzyw-
dzàcy dla policjantów z wielkomiejskich
aglomeracji. Szczególnie mocno odczuwal-
ne jest to w stolicy.

– Prowadzi∏em du˝o spraw i jakoÊ sobie
radzi∏em, a wi´c do∏o˝ono mi jeszcze, a˝
nie da∏em rady i obci´to mi „trzynastk´”
o 20 proc., bo nie zmieÊci∏em si´ w termi-
nach – burzy si´ Mariusz D., dochodzenio-
wiec z warszawskiej Pragi. – Tymczasem
w jakimÊ miasteczku goÊç, który prowa-
dzi 15 spraw o kradzie˝ kur lub roweru,
spokojnie miesiàc w miesiàc bierze takie
pieniàdze, jak ja i jeszcze pe∏nà „trzynast-
k´”. I tak jest w ka˝dym pionie; czy pre-
wencja ma inaczej?!

– Robimy wi´cej roboty za te same pie-
niàdze ni˝ ludzie na prowincji – wtóruje 
jego kolega po fachu z KRP IV w Warszawie

Punkt widzenia 
zale˝y od...Kategoryzacja jednostek to temat,

który powraca co pewien czas. 
I wywo∏uje wiele emocji. 
Jedni postrzegajà jà jako zagro˝enie
status quo, inni jako sposób 
na docenienie wk∏adu pracy. 
Czy do tego dojdzie? JeÊli tak, 
to na jakich zasadach?
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(Wola). – Mamy wi´ksze zagro˝enia i odpo-
wiedzialnoÊç. Dodatek sto∏eczny nie za∏a-
twia wszystkiego.

I w stolicy jednak znajdà si´ g∏osy,
uwzgl´dniajàce problemy kolegów z terenu.

– Powinno wprowadziç si´ kategoryzacj´,
choçby dlatego, ˝e w du˝ych miastach 
mamy wi´cej obowiàzków ni˝ koledzy
w mniejszych jednostkach, chocia˝ tam te˝
nie jest lekko – mówi Robert S., dzielnico-
wy z Targówka. – My dysponujemy lep-
szym sprz´tem, ∏atwiej nam docieraç
na miejsce zdarzenia, wzywaç pomoc itd.
Takie rzeczy równie˝ powinno wziàç si´
pod uwag´ przy ustalaniu, kto jak jest ob-
cià˝ony i jak ma w zwiàzku z tym zarabiaç.

Na prowincji z kolei – choç dominuje
obawa, ˝e ma∏e jednostki zostanà „zdekla-
sowane” – tak˝e nie brakuje opinii o ko-
niecznoÊci zró˝nicowania p∏ac funkcjona-
riuszy.

– Policjanci w wi´kszych miastach majà
wi´cej obowiàzków i dlatego powinni
otrzymywaç wy˝sze uposa˝enia – mówi
asp. szt. Jan Izert z Cycowa. – Wynagrodze-
nie powinno bowiem byç odpowiednie
do iloÊci obowiàzków i wk∏adu pracy.

– Uczestniczy∏em w wielkich zabezpie-
czeniach, od pi∏karskich derby stolicy
po szczyt gospodarczy – mówi starszy po-
sterunkowy Jerzy L., który ods∏u˝y∏ wojsko

w OPP w Iwicznej, a obecnie pracuje
w pionie prewencji w woj. ma∏opolskim.
– Z tego i codziennych patroli na ulicach
Warszawy wynios∏em doÊwiadczenie, jakie-
go koledzy z mojej, niezbyt du˝ej, jednost-
ki prawdopodobnie nigdy nie zyskajà. Przy-
znaj´, praca tam a tu to dwa ró˝ne Êwiaty.

Nie znaczy to jednak, ˝e godz´ si´ na stra-
ty finansowe w przypadku, gdy moja ko-
menda spadnie do którejÊ tam kategorii lub
na postrzeganie mnie jako gorszego od ja-
kiegoÊ podinspektora, który w KGP zajmu-
je si´ przerzucaniem papierków i wymyÊla-
niem nowych strategii. W koƒcu to ja 
czasem nadstawiam g∏ow´, a nie on.

Jak widaç, generalnie policjanci przy-
znajà, ˝e idea podzia∏u jednostek na ró˝ne 
kategorie i zwiàzane z tym zró˝nicowanie

p∏ac jest zasadna. Ró˝ne bywa tylko 
postrzeganie sposobu na rozwiàzanie pro-
blemu. Twardy orzech do zgryzienia 
b´dzie mia∏ zespó∏ ds. kategoryzacji, jaki
ma powstaç przy Biurze Kadr i Szkolenia
KGP zaraz po ukoƒczeniu prac nad organi-
zacjà biura, czyli najprawdopodobniej
w marcu.

– Jego zadaniem b´dzie przeanalizowa-
nie obcià˝eƒ pracà w jednostkach, a tak˝e
na poszczególnych stanowiskach. Katego-
ryzacja nie powinna bowiem zostaç prze-
prowadzona tylko wed∏ug sztywnego sche-
matu du˝a–ma∏a jednostka – mówi 
nadkom. Krzysztof ¸aszkiewicz. – Musi
uwzgl´dniaç tak˝e realne ob∏o˝enie obo-
wiàzkami w ró˝nych rodzajach s∏u˝b, na co
nie zawsze ma wp∏yw wielkoÊç jednostki.
Kryteria kategoryzacji zostanà jednak wy-
pracowane dopiero po tej analizie. W Êlad
za tym tak˝e sposób naliczania etatów.
Na pewno niektóre komendy majà za ma∏o
ludzi, innym byç mo˝e da si´ nieco uszczk-
nàç. Na razie jednak w tej sprawie porusza-
my si´ po omacku. �

PRZEMYS¸AW KACAK
wspó∏praca: Marzena Adamczyk

Zapraszamy do dyskusji na ten temat. Czekamy
na listy i e-maile: gazeta@policja.gov.pl

– Postrzeganie kategoryzacji
jednostek wy∏àcznie pod kàtem

p∏acowym i w kontekÊcie
wi´ksza–mniejsza jednostka jest
nieporozumieniem – oburza si´

nadinsp. Ryszard Siewierski,
pierwszy zast´pca komendanta

g∏ównego Policji.

Zak∏ad Us∏ug Ubezpieczeniowych INTER-TUR sp.  z o.o.
02-174 Warszawa, ul. Saba∏y 3, tel. 0-22/431-91-00, 0-22/431-91-58,  fax 0-22/431-91-22

ubezpieczenia@intertur.com.pl;  www.intertur.com.pl

Pakiet ubezpieczeƒ dla S∏u˝b Mundurowych  
OC/AC/NW/mieszkanie

Oferujemy Paƒstwu specjalny pakiet ubezpieczeniowy, obejmujàcy ubezpieczenia: samochodu, mieszkania/domu oraz NNW, przygotowany
wspólnie z GENERALI – jednà z czo∏owych grup ubezpieczeniowych na Êwiecie i skierowany specjalnie do Paƒstwa grupy zawodowej, tj.:

• policjantów
• ˝o∏nierzy zawodowych, kontraktowych i nadterminowych

• pracowników Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
• pracowników S∏u˝by Wi´ziennej 

• urz´dników administracji paƒstwowej i samorzàdowej
• pracowników cywilnych ww. grup zawodowych

• emerytów, rencistów i wspó∏ma∏˝onków wczeÊniej wymienionych

Zapewniamy Paƒstwu profesjonalnà i mi∏à obs∏ug´ oraz pomoc w wyborze najkorzystniejszego wariantu ubezpieczenia

Szczegó∏owe informacje uzyskajà Paƒstwo pod numerami telefonów:
0-22/431-91-58, 0-22/431-91-56 lub 0-609-527-956 

Zapraszamy te˝ do naszej siedziby: Warszawa, ul. Saba∏y 3 (Ok´cie), od poniedzia∏ku do piàtku, w godzinach 8.30–16.30 

www.intertur.com.pl 

Nawià˝emy wspó∏prac´ z osobami zainteresowanymi dystrybucjà ubezpieczeƒ
(tel.:0-22/431-91-72 lub 0-22/431-91-52)

Serdecznie zapraszamy
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Sens 
zmian
Wywiad 
z W¸ADYS¸AWEM 
STASIAKIEM 
– wiceministrem, 
podsekretarzem 
stanu w MSWiA
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Czy warto si´ staraç?
Na to pytanie musi sobie odpowiedzieç ka˝dy prawdziwy po-

licjant. Pracuj´ od kilku lat w komendzie powiatowej.
S∏u˝b´ rozpoczà∏em na posterunku w tzw. terenie. Tam musia-
∏em wykonywaç wszystko, poczàwszy od patrolowania, a skoƒ-
czywszy na prowadzeniu dochodzeƒ, mimo ˝e nie mia∏em sto-
sownego przeszkolenia. Nikogo to jednak nie obchodzi∏o. Tak na-
prawd´ policyjnego rzemios∏a nauczy∏em si´ od starszych kole-
gów, którzy sà wspania∏ymi fachowcami w swojej dziedzinie, ale,
niestety, nie zawsze docenianymi. (...) Po oko∏o pó∏tora roku zo-
sta∏em przeniesiony do innego posterunku Policji. Nikt nie pyta∏,
czy chc´ zmieniç miejsce. Powiedziano mi, ˝e jak mi si´ nie po-
doba, to mog´ si´ zwolniç. Nie wzi´to pod uwag´ tego, ˝e wspa-
niale pozna∏em teren, ˝e osiàgam dobre wyniki prewencyjne
i kryminalne. Nikt nie by∏ zainteresowany, ˝e mia∏em wielu cen-
nych informatorów, którzy ufali jedynie mnie i nikomu innemu.
Ca∏a dotychczasowa praca „operacyjna” posz∏a na marne. Zaczà-

∏em si´ wtedy zastanawiaç: Czy warto staraç si´ coÊ zrobiç dla
bezpieczeƒstwa ogólnego? 

W dalszym ciàgu uwa˝am, ˝e warto, ale, niestety, innego zdania
sà moi prze∏o˝eni. Dla nich liczà si´ jedynie w∏asne posady i aby
ich „pupilki” mia∏y dobrze. A „pupilki” to ca∏e klany rodzinne za-
trudniane w naszej KPP. Nikomu nie zale˝y na tym, by nauczyli
si´ prawdziwej pracy policyjnej, a jedynie na tym, by dobrze ich
ustawiç. Bo przecie˝ inni i tak wykonajà za nich robot´. „Swoi” 
synowie i zi´ciowie zaraz po kursie podstawowym idà na kursy
specjalistyczne, podoficerskie. „Obcy” nie. Widzàc to wszystko,
jeszcze raz zapy∏em siebie: Czy warto si´ staraç? 

Zdecydowanie odpowiadam, ˝e: WARTO.
Bo robi si´ to dla nas, dla naszych rodzin, dla znajomych, dla 

Polaków, aby byli bezpieczni. (...) �
Sier˝ant

PS. Czekamy na telefony, listy, propozycje tematów, reakcje na za-
mieszczone teksty. Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy na ∏amach
naszego miesi´cznika. Zapraszamy te˝ do dyskusji – www.ifp.pl

zdj´cie na ok∏adce Wojciech Basiƒski
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Milicja Obywatelska 1944–1949
Z∏e czasy dla uczciwych – z historykiem 
Andrzejem K. Kunertem rozmawia Pawe∏ Ostaszewski

POSZUKIWANI

KRAJ
Âlàska policja
Dàbrowskie klimaty – Jerzy Paciorkowski
RozmaitoÊci
Miesiàc z ˝ycia Policji

ZAGINIENI

PRAWO
Porady
Hazard na chodniku – Jerzy Paciorkowski
Mediacja w polskim prawie karnym – Przemys∏aw Kacak

Komentarz do kodeksu karnego
Przest´pstwo zn´cania si´ – art. 207 k.k. – Janusz Bryk

REAKCJE
Listy od czytelników

ÂWIAT
Co ka˝dy policjant o Schengen wiedzieç powinien?
Obserwacja przez granic´ – Jolanta Âlifierz

Ho∏owczyc radzi
Jak jechaç nocà podczas deszczu – Jolanta Âlifierz

ROZRYWKA

ETYKIETA
Upominki
PrzemyÊlane, dobrane, skromne – Gra˝yna Bartuszek

PROWOKACJE
Modernizacja Policji
Sens zmian – wywiad z W∏adys∏awem Stasiakiem,
wiceministrem, podsekretarzem stanu 
w MSWiA – Pawe∏ Biedziak

Nowelizacja ustawy
Zapraszamy do dyskusji o planowanych zmianach 
w ustawie o Policji

Przywództwo
Motywowanie – Rudolph W. Giuliani

Biblia dla prewencji 
Wspó∏praca ze spo∏eczeƒstwem – George L. Kelling, Catherine M. Coles

TYLKO S¸U˚BA 
˚o∏nierze w policyjnych mundurach
„Kraw´˝niki” i „zomole” – Jerzy Paciorkowski
Policja dla poborowych – nowa Êcie˝ka doboru

Z wizytà w misji ONZ
Âwi´ta w Kosowie – Anna Michejda

Logistyka
Mundury b∏´kitne, czarne czy szare? – Tadeusz Noszczyƒski

Czas dojazdu patrolu na miejsce kolizji
Liczy si´ ka˝da minuta – Jerzy Paciorkowski
O skutkach policyjnych „spóênieƒ” w prasie – Pawe∏ Chojecki

STRZA¸ OSTRZEGAWCZY
OdpowiedzialnoÊç karna policjantów
B∏àd w sztuce, czyli prawo do ryzyka – El˝bieta Sitek

PAMI¢å
Tragedia na Pradze
To ca∏y czas boli – Gra˝yna Bartuszek
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Tu˝ po pó∏nocy na jednej z warszawskich ulic policyjny patrol 
zauwa˝y∏ p´dzàcego pod pràd lanosa, którego kierowca wykony-

wa∏ niebezpieczne manewry. Gdy funkcjonariusze chcieli go 
zatrzymaç, zaczà∏ uciekaç.

Dy˝urny zarzàdzi∏ poÊcig, do którego w∏àczy∏ wszystkie znajdu-
jàce si´ w okolicy patrole. 

Lanos z wielkà pr´dkoÊcià i wygaszonymi Êwiat∏ami zmierza∏
Trasà Toruƒskà w kierunku Marek. Za uciekinierem ruszyli radio-
wozem, z w∏àczonymi sygna∏ami Êwietlnymi i dêwi´kowymi, 
st. post. Wojciech N. oraz sier˝. szt. Arkadiusz P. Mimo ˝e jechali
ponad 100 km/h, Êcigany stale zwi´ksza∏ dystans. Wpadli na skrzy-
˝owanie w chwili, gdy z prawej strony wje˝d˝a∏ na nie fiat palio.
Wóz policyjny z ca∏ym impetem uderzy∏ w przednie lewe drzwi 
auta. Si∏a odÊrodkowa wyrzuci∏a obydwa samochody a˝ na torowi-
sko tramwajowe. Fiat uderzy∏ jeszcze w dwa sygnalizatory Êwietlne
oraz w drzewo. Zosta∏ zniszczony niemal ca∏kowicie. Radiowóz
mia∏ zgnieciony przód.

Ofiary wypadku, m∏ode ma∏˝eƒstwo, wyciàgn´∏a z wraku stra˝
po˝arna przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu. M´˝czyzna, pasa-
˝er, by∏ lekko ranny, ale jego ˝ona, kierujàca autem, 32-letnia 
Anna C., zmar∏a. Do szpitala z powa˝nymi obra˝eniami trafi∏ 
równie˝ prowadzàcy policyjne auto Wojciech N. 

Sprawca tych nieszcz´Êç – kierowca lanosa, Pawe∏ Sz., zosta∏ 
zatrzymany przez innà za∏og´ kilka minut po wypadku. Mia∏ we
krwi prawie 2 prom. alkoholu.

PRAWO DO RYZYKA
Prokuratura wszcz´∏a Êledztwo. Wewn´trzne post´powanie wyja-
Êniajàce w sprawie spowodowania wypadku przez policjanta prowa-
dzi∏ inspektorat komendanta sto∏ecznego. Powo∏ani do sprawy bie-
gli uznali, ˝e funkcjonariusz porusza∏ si´ wprawdzie pojazdem
uprzywilejowanym, ale „naruszy∏ zasady ruchu, nie dostosowujàc
jego pr´dkoÊci do wjazdu na skrzy˝owanie przy czerwonym Êwie-
tle”. 

– Jak mo˝na prowadziç poÊcig za uciekajàcym przest´pcà i nie 
∏amaç jednoczeÊnie przepisów ruchu drogowego? – zastanawia si´
Wojciech N. – To jest ryzyko, które stró˝ prawa musi podjàç. JeÊli
ma szcz´Êcie, wszystko zakoƒczy si´ dobrze, jeÊli nie... 

– Po zbadaniu sprawy nasi oficerowie nie znaleêli przes∏anek
do obligatoryjnego zawieszenia policjanta w czynnoÊciach s∏u˝bo-
wych, gdy˝ wszcz´te przeciwko niemu post´powanie dotyczy∏o
przest´pstwa nieumyÊlnego – mówi naczelnik Inspektoratu KSP
podinsp. Dionizy Kula. 

Wojciech N. pracowa∏ wi´c nadal, czekajàc na rozpraw´ sàdowà.
Prokurator postawi∏ mu bowiem zarzut nieumyÊlnego spowodowa-
nia wypadku. Sàd skaza∏ go na dwa lata pozbawienia wolnoÊci 
w zawieszeniu na 5 lat. 

I chocia˝ pope∏ni∏ przest´pstwo nieumyÊlne, w niektórych 
mediach pojawi∏y si´ g∏osy domagajàce si´ zwolnienia go ze s∏u˝by.
Przeciwstawi∏ si´ temu ówczesny komendant sto∏eczny nadinsp.
Ryszard Siewierski.

– Funkcjonariusz Policji musi mieç prawo do ryzyka zawodowego
– mówi∏. – JeÊli podejmie decyzj´ w dobrej wierze, a oka˝e si´ ona
b∏´dna nie z jego winy, nie mo˝e byç za to karany. Sta∏o si´ nie-
szcz´Êcie, zgin´∏a kobieta. Przecie˝, tak naprawd´, winny jej Êmier-
ci jest ten, który po pijanemu wsiad∏ za kierownic´, a potem ucie-
ka∏. To on dopuÊci∏ si´ przest´pstwa, Êcigajàcy go tylko wykonywa∏
swoje obowiàzki. I mia∏ strasznego pecha.

Psycholog, która udziela∏a policyjnemu kierowcy pomocy tu˝
po wypadku, napisa∏a: „Na informacj´ o zgonie kierujàcej samocho-
dem st. post. Wojciech N. zareagowa∏ p∏aczem i g∏´bokim poczuciem
winy. Pomimo ÊwiadomoÊci, ˝e to tragiczne wydarzenie mia∏o zwià-
zek z wykonywanymi przez niego zadaniami s∏u˝bowymi oraz ˝e nie
by∏o efektem jego zamierzonego dzia∏ania ani zaniedbania.  Najtrud-
niej by∏o mu pogodziç si´ z faktem, ˝e w wyniku nieszcz´Êliwego
zbiegu okolicznoÊci przyczyni∏ si´ do Êmierci m∏odej kobiety, matki
i ˝ony, a przecie˝ po to zosta∏ policjantem, ̋ eby nieÊç ludziom pomoc,
czerpiàc z tego satysfakcj´ zawodowà i osobistà. Najmniej czasu
w trakcie naszego kontaktu Wojciech N. poÊwi´ci∏ w∏asnej osobie”. 

POLE WIDZENIA
Nie pope∏nia b∏´dów ten, kto nic nie robi – g∏osi stara maksyma.
Policjant te˝ cz∏owiek, wi´c i jemu zdarza si´ pomyliç, lecz jego
b∏àd mo˝e byç tragiczny w skutkach. I wtedy ocenia go sàd. Nieza-
wis∏y, ale czy zawsze dysponujàcy pe∏nà wiedzà o okolicznoÊciach
zdarzenia?

Maciej B∏aszak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu, zajmujàcy si´ procesami poznawczymi, kognitywista, który 
bada m.in. reakcje mózgu ludzkiego w sytuacjach okreÊlanych jako
automatyzm widzenia, twierdzi, ˝e podczas dynamicznych dzia∏aƒ
mózg cz∏owieka, w tym przypadku policjanta, ogarnia zaledwie 
kilka procent danych okolicznoÊci. Badajàcy póêniej to zdarzenie
eksperci i s´dziowie majà natomiast pe∏nà wiedz´ z wielu êró-
de∏. I traktujà spraw´ tak, jakby takie samo pole widzenia mia∏
uczestniczàcy w akcji. 

– Kryteria, w jakich dzia∏a∏ Wojciech N., sà zupe∏nie inne ni˝ te,
wed∏ug których by∏ potem sàdzony. To nieporozumienie – mówi
B∏aszak. – S´dziowie nie majà przygotowania psychologicznego ani
poj´cia, jak policjant widzia∏ Êwiat w tamtym momencie. Uwa˝am,
˝e wiedza z psychologii poznawczej, a tak˝e z zakresu funkcjono-
wania mózgu powinna byç popularyzowana wÊród s´dziów i proku-
ratorów. 

Podobne wàtpliwoÊci cz´sto majà funkcjonariusze Policji. Prze∏o-
˝eni oskar˝onych o spowodowanie Êmierci ¸ukasza Targosza i ka-
lectwa Dawida Lisa, uwa˝ajà, ˝e prokurator nie oceni∏ jednakowo
sytuacji psychologicznej policjantów i uciekajàcych samochodem
nastolatków.

B∏àd w sztuce, 
czyli prawo do ryzyka
Starszy posterunkowy Wojciech N. zosta∏ skazany przez sàd
na dwa lata pozbawienia wolnoÊci za to, ˝e Êcigajàc
radiowozem przest´pc´ spowodowa∏ wypadek drogowy. 
Czy policjant mia∏ prawo pope∏niç b∏àd? Czy jego dzia∏anie
mo˝na usprawiedliwiç?

�
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Minus dla:
Post. Micha∏a V. z warszawskiego Ursynowa, który, pro-

wadzàc po pijanemu prywatnego poloneza, zjecha∏

na przeciwleg∏y pas jezdni i czo∏owo zderzy∏ si´ z nadje˝-

d˝ajàcym z przeciwka radiowozem kolegów z Ochoty. 

Policjanci trafili do szpitala: jeden z uszkodzonym kola-

nem, drugi – ze z∏amanà r´kà. Sprawcy wypadku nic si´

nie sta∏o. W wydychanym powietrzu mia∏ 1,34 promila 

alkoholu; zawieziono go do izby wytrzeêwieƒ. Nast´pne-

go dnia dowiedzia∏ si´, ˝e nie tylko straci prac´, ale i od-

powie za spowodowanie wypadku po pijanemu oraz znisz-

czenie radiowozu. Tyle zdo∏a∏ osiàgnàç po pó∏ roku s∏u˝by 

w Policji.

Nadkom. Jana S. z Wydzia∏u Prewencji KWP w Byd-

goszczy i podkom. Andrzeja J. z Wydzia∏u dw. z Przest´p-

czoÊcià Gospodarczà miejscowej KMP – oddelegowanego

do pe∏nienia funkcji przewodniczàcego NSZZ Policjantów

– za ∏apówkarstwo. Comiesi´czne op∏acanie si´ im zg∏osi∏

BSW obywatel jednego z paƒstw azjatyckich. Funkcjona-

riusze biura zastosowali prowokacj´, której efektem by∏o

wzi´cie ∏apówki przez podejrzewanych. 

– Oficer Policji ma pe∏nà ÊwiadomoÊç, jakie sà konse-

kwencje wejÊcia na drog´ przest´pstwa – komentuje prze-

wodniczàcy KKW NSSZ Policjantów Antoni Duda.

– Na pewno nie jest to budujàce dla zwiàzku, ale niech

b´dzie przyk∏adem, ˝e nie mo˝na mieç immunitetu z po-

wodu pe∏nienia funkcji w zwiàzku.

Dwóch wartowników spod KSP, którzy odmówili przej´-

cia uj´tego przez obywateli amatora damskich torebek.

Trzeba by∏o 50 minut, by dojecha∏ – wezwany przez ludzi

– (choç policjanci mieli radiostacj´, nie u˝yli jej) patrol,

który w koƒcu zajà∏ si´ z∏odziejem.

Dariusza Sz. z KRP na warszawskiej Pradze-Po∏udnie

za wspó∏prac´ z gangiem „Bajbusa”. Policjantowi posta-

wiono zarzuty: udzia∏u w napadzie na Wietnamczyków we

wrzeÊniu 2005 roku (skradziono im towar i dokumenty;

jeden z nich zosta∏ pobity) oraz sprzeda˝y co najmniej pó∏

kilograma kokainy.

Dwóch policjantów z KP w Miastku za przejÊcie

na „drugà stron´ barykady”. Zostali zatrzymani przez ko-

legów wraz z 25 innymi osobami podejrzewanymi o posia-

danie i rozprowadzanie znacznych iloÊci Êrodków odurza-

jàcych. JednoczeÊnie plus dla pomorskiej policji za dobrà

prac´ operacyjnà i sprawnà akcj´ (bra∏o w niej udzia∏ 120

policjantów, którzy jednoczeÊnie ,,zapukali” do 20 miesz-

kaƒ w powiecie bytowskim). ■

PRZEMYS¸AW KACAK

Plus dla:
Sier˝. szt. Krzysztofa R´kawka i sier˝. szt. Andrzeja

Sujkowskiego z KMP w Suwa∏kach za b∏yskawiczne obez-

w∏adnienie pijanego m´˝czyzny, który grozi∏ zdetonowa-

niem bomby w si∏owni. Wezwani przez çwiczàcych tam 

ludzi policjanci rzucili si´ na Grzegorza S. i wyrwali pod-

palony lont z 75 g materia∏u wybuchowego. Niedosz∏y za-

machowiec trafi∏ do aresztu. ¸adunek by∏ niewielki, ale

wytworzone podczas wybuchu w zamkni´tym pomiesz-

czeniu ciÊnienie mog∏oby uÊmierciç znajdujàce si´ tam

osoby. 

Warszawskiego CBÂ za zatrzymanie (we wspó∏pracy

z policjami kilku krajów europejskich) Macedoƒczyka

Emina J., jednego z najbardziej poszukiwanych fa∏szerzy.

Przest´pca by∏ ju˝ czterokrotnie aresztowany, dowody

przeciw niemu jednak okazywa∏y si´ za s∏abe. Ostatnio

o jego ekstradycj´ poprosili Amerykanie. Mia∏ tam odpo-

wiadaç za przest´pstwa zagro˝one kilkudziesi´cioletnimi

wyrokami, ale wyszed∏ na wolnoÊç po kilkunastu miesià-

cach. Wpad∏ ponownie w Polsce. Ciekawe czy pójdzie sie-

dzieç, czy...?

Policjantów z wydzia∏ów Kryminalnego i Dochodzenio-

wo-Âledczego w KWP w Lublinie za rozbicie gangu, majà-

cego na swoim koncie m.in.: zabójstwa, nielegalne posia-

danie broni i materia∏ów wybuchowych, porwania dla oku-

pu, handel narkotykami, sutenerstwo i wprowadzanie

do obiegu fa∏szywych banknotów. Jak dotàd, zatrzyma-

no 36 osób, w tym 3 kobiety. Prokuratura postawi∏a podej-

rzanym ∏àcznie 132 zarzuty, cz´Êç dzi´ki zeznaniom

Êwiadka koronnego.

KSP (g∏ównie Wydzia∏u dw. z Przest´pczoÊcià Samo-

chodowà) za prowadzonà, przy wsparciu „˚ycia Warsza-

wy” i „Radia Kolor”, akcj´ „Wykr´ç numer z∏odziejowi”.

Jej efekt to kilkanaÊcie zlikwidowanych dziupli. Wymie-

rzona w z∏odziei samochodów przynosi efekty i w innych

dziedzinach – ludzie cz´sto informujà np., kto i gdzie

handluje narkotykami. Sto∏eczne wzorce zamierzajà wpro-

wadziç u siebie policjanci z Poznania.

Wywiadowców z KRP na warszawskiej Woli za zatrzy-

manie 3 m´˝czyzn majàcych przy sobie 27 z∏otych kart

bankomatowych z wypisanymi na nich PIN-ami. Karty 

by∏y wystawione na nazwiska osób, które nigdy nie wnio-

skowa∏y o ich wydanie. Wed∏ug wst´pnych szacunków

straty jednego z banków mogà si´gaç nawet miliona z∏o-

tych. Pytaniem, na razie bez odpowiedzi, pozostaje, 

w jaki sposób m´˝czyêni „pozyskali” karty?

Miesiàc z ˝ycia Policji

● Miesiàc z ˝ycia Policji ● Miesiàc z ˝ycia Policji ●

✚

✚

✚

✚

✚
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W radiu – inaczej ni˝ w telewizji, gdzie

istotna jest wizja – podstaw´ stanowi

umiej´tnoÊç operowania g∏osem i s∏owem.

Nie oznacza to jednak, ˝e praca z mikrofo-

nem jest ∏atwiejsza ni˝ przed kamerà. 

S¸UCHAå, OBSERWOWAå I åWICZYå 
W programie radiowym uwa˝ny s∏uchacz

skupia si´ jedynie na werbalnej stronie

przekazu. Z ca∏à pewnoÊcià wy∏owi to, co

telewidzowi mo˝e umknàç. Pami´tajmy, ˝e

radio, jak ˝adne inne medium, mo˝e bole-

Ênie obna˝yç nasze s∏aboÊci i niekompeten-

cj´. Co zatem zrobiç, aby nagranie nie sta-

∏o si´ naszym antenowym Waterloo?

Wiele zale˝y od tego, co ju˝ umiemy i ja-

kie mamy nawyki j´zykowe. Sporo mo˝emy

nauczyç si´, s∏uchajàc innych, np. znanych

mówców, gaw´dziarzy, kabareciarzy, spike-

rów radiowych czy polityków. 

ZAWSZE BYå PRZYGOTOWANYM
Policjanci, wyst´pujàc w radiu, uczestniczà

zazwyczaj w: dyskusji w studiu, w relacji

z miejsca przest´pstwa i w wypowiedzi

na okreÊlony temat. We wszystkich sytu-

acjach przygotowujemy si´ do nagrania. To

konieczne, nawet jeÊli czujemy si´ eksper-

tami. DoÊwiadczenie uczy bowiem, ˝e po-

zornie oczywiste myÊli niekiedy doÊç trud-

no ubraç w s∏owa. A granica mi´dzy wielo-

ma naraz przekazywanymi informacjami

i chaosem jest bardzo cienka. 

Jak si´ przygotowujemy? Przede wszyst-

kim zbieramy potrzebne informacje, uk∏a-

damy je w myÊlach, potem g∏oÊno wypo-

wiadamy. Trzeba us∏yszeç swój g∏os i nie

traktowaç tego jako przejawu schizofrenii.

Uregulujmy oddech. Pami´tajmy o wyraê-

nym stawianiu akcentu i poprawnej artyku-

lacji wszystkich g∏osek. Mówimy wyraênie

i zdecydowanie. Bez sapania, st´kania i zja-

dania koƒcówek. Je˝eli to tylko mo˝liwe,

postarajmy si´, aby us∏ysza∏ nas ktoÊ ˝yczli-

wy i obiektywny, kto potrafi oceniç, co

w naszej wypowiedzi by∏o w porzàdku, a co

trzeba poprawiç. 

Przed nagraniem warto sporzàdziç list´

mo˝liwych pytaƒ (nawet ma∏o prawdopo-

dobnych) i przygotowaç odpowiedzi. JeÊli

padnà, nie b´dziemy zaskoczeni. Mo˝na

te˝ zabraç ze sobà jakieÊ dane statystyczne,

ale pod warunkiem, ˝e ca∏a nasza energia

nie pójdzie na wertowanie kartek.

Bardzo pomaga pozytywne nastawienie.

MyÊlimy: to ja jestem fachowcem, mam coÊ

do przekazania i mog´ zaskoczyç wiedzà.

Wa˝ne, by nie robiç przy tym z siebie bufo-

na. Takiego przecie˝ nikt nie s∏ucha.

MÓWIå PROSTYM J¢ZYKIEM
Nie u˝ywajmy specjalistycznych okreÊleƒ,

dla zwyk∏ego Êmiertelnika niezrozumia-

∏ych. Zauwa˝y∏em, ˝e z tym, niestety, by-

wajà k∏opoty. Nawet bardzo m∏odzi poli-

cjanci zamiast mówiç przeszuka∏em go, mó-

wià dokona∏em jego przeszukania. Zamiast

pobiec czy pojechaç, udajà si´ itd. 

KiedyÊ zapyta∏em kandydatk´ na rzecz-

niczk´ w komendzie powiatowej, czy gdy

opowiada mamie, tacie lub babci, co dzia∏o

si´ w pracy, u˝ywa takich okreÊleƒ. Zaprze-

czy∏a. Stwierdzi∏a, ˝e tak mówi tylko

do mediów, bo wydaje jej si´, ˝e jest wtedy

wa˝niejsza...

S∏uchacz musi czuç, ˝e niczego nie uda-

jemy. Dotyczy to tak˝e tempa rozmowy.

Czasami dziennikarze próbujà narzuciç

nam styl i klimat dialogu. Pó∏ biedy, kiedy

jest to mi∏a, przyjazna pogaw´dka. Gorzej,

gdy pojawiajà si´ kwestie dyskusyjne. Dla-

tego nie dajmy si´ sprowokowaç do zmiany

tempa wypowiedzi, bo kiedy wypadniemy

z naszego „torowiska”, mo˝e si´ to zakoƒ-

czyç katastrofà. 

Warto przed rozmowà pami´taç o ele-

mentarnych zasadach kultury. Poprosiç

dziennikarza, aby usiad∏, zaproponowaç coÊ

do picia. Cz´sto o tym zapominamy nie

dlatego, ˝e jesteÊmy êle wychowani, ale

po prostu chcemy mieç stresujàce nagranie

za sobà. Tymczasem zwyk∏a pogaw´dka po-

zwala nie tylko potrenowaç narzàd mowy,

ale mo˝e spowodowaç, ˝e nasze ma∏o ele-

ganckie jàkanie zniknie w czasie monta˝u!

Tak na marginesie, kiedy b´dziecie robiç

rozgrzewk´ twarzy (np. wychodzàc

na chwil´ z pokoju) spróbujcie kilkakrotnie

wypowiedzieç – mocno naciàgajàc mi´Ênie

twarzy – s∏owo „kaczorek”. Âwietnie roz-

grzewa. 

W STUDIU RADIOWYM
PowinniÊmy wczeÊniej poznaç rodzaj na-

grania i dowiedzieç si´, czy jeszcze ktoÊ

jest zaproszony. JeÊli tak, musimy wie-

dzieç, kto to. Nale˝y zapoznaç si´ z jego

wczeÊniejszymi wypowiedziami, z pewno-

Êcià bowiem podczas dyskusji u˝yje podob-

nych argumentów. Trzeba spróbowaç przy-

gotowaç na nie odpowiedê. 

Proponuj´ na nagranie w studiu pojechaç

wczeÊniej, aby poznaç wszystkich uczestni-

ków. Radz´ jednak nie zdradzaç, co mamy

zamiar powiedzieç na antenie, bo nasi opo-

W radiu
Opanowanie podstawowych zasad
pomo˝e w przygotowaniu do radiowego
wystàpienia, gdy˝ nikt nie potrafi
od razu w∏aÊciwie pos∏ugiwaç si´
metaforami i stosowaç celnych ripost.
Zdarza si´ te˝, ˝e po prostu g∏os
zawodzi. 

nenci z pewnoÊcià to wykorzystajà! Kurtu-

azyjna pogaw´dka na luêny temat pomo˝e

w opanowaniu tremy i oswoi nas z uczest-

nikami programu. WÊród nich z pewnoÊcià

znajdà si´ tacy, których zwyczajnie nie lu-

bimy. Mo˝e si´ wtedy okazaç, ˝e nie taki

diabe∏ straszny.

Podczas dyskusji pami´tajmy o zasa-

dzie: argumenty pojedyncze zbija si´ ogól-

nikami, a ogólniki – indywidualnymi przy-

k∏adami. Dobrze wi´c mieç kilka w zana-

drzu.

Czasami w audycji przewidziane sà tele-

foniczne pytania od radios∏uchaczy. Wiem

z doÊwiadczenia, ˝e odpowiedzi na nie by-

wajà trudne. Zw∏aszcza kiedy telefonujàcy

pyta o rozbità na osiedlu szyb´ albo o sàsia-

da, który nie sprzàta po swoim psie. Co

wtedy? Powiedz rozmówcy, ˝e w tej chwili

nie rozwià˝esz jego problemu, bo jest na to

zbyt ma∏o czasu na antenie, ale poproÊ go

o telefon po nagraniu i zapewnij, ˝e posta-

rasz si´ pomóc. 

NAGRANIE NA ˚YWO
Kolejna rzecz to niespodziewany wyjazd

na miejsce przest´pstwa. Ju˝ w czasie drogi

zbieramy podstawowe informacje. Reszt´

uzupe∏niamy na miejscu. Starajmy si´ naj-

pierw porozmawiaç (choçby przez telefon)

z dziennikarzem piszàcym. W ten sposób

przetrenujemy odpowiedzi, us∏yszymy

swój g∏os i zorientujemy si´, o co b´dà 

pytaç inni. 

Pami´tajmy, ˝e ju˝ kilka minut po zda-

rzeniu wiele rzeczy mo˝e si´ zmieniç. Ka-

tegorycznych stwierdzeƒ u˝ywamy wi´c

tylko wtedy, gdy mamy absolutnà pewnoÊç.

Lepiej w kolejnych nagraniach podawaç 

coraz bardziej szczegó∏owe dane, ni˝ na

poczàtku spaliç za sobà mosty. ■
DARIUSZ NOWAK

zdj. KWP w Krakowie
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Z raportówki
Policjanci z Wronek zostali zawiadomieni, ˝e ulica-

mi miasta z trudem porusza si´ pijany obywatel. Z do-

brego serca odwieêli go do mieszkania w bloku

na osiedlu Borek. Gdy wrócili do radiowozu, zastali

w nim 31-letniego m´˝czyzn´, który próbowa∏ wyrwaç

radiotelefon. Równie˝ by∏ pijany, a policjanci wiedzà

ju˝, ˝e dobre uczynki poprawiajà statystyki.

✩
Policjanci z Lubaczowa zatrzymali forda, który zyg-

zakowa∏ po ca∏ej szosie. Za kó∏kiem siedzia∏ 53-letni

Zdzis∏aw S. z Horyƒca. Badanie alkomatem wykaza∏o

u niego 2,3 prom. alkoholu. W komisariacie lekko-

myÊlny kierowca wyrazi∏ skruch´, przysiàg∏, ˝e to si´

nie powtórzy i ˝e idzie do domu si´ wyspaç i wytrzeê-

wieç. Policjanci wstawili forda na parking policyjny, za-

brali panu Zdzis∏awowi prawo jazdy i puÊcili. Po kilku

godzinach jednak znów go spotkali... jecha∏ kradzio-

nym maluchem do swego domu w Horyƒcu. Tym ra-

zem trafi∏ do aresztu z trzema zarzutami: kradzie˝y

i jazdy po pijanemu razy dwa.

✩
Dziwny gang szala∏ we wsi JaÊwi∏y ko∏o Bia∏egosto-

ku. SzeÊciu m´˝czyzn, w wieku 17–21 lat, wchodzi∏o

do domów przypadkowych mieszkaƒców i urzàdza∏o

sobie tam libacj´ alkoholowà. Gdy ktoÊ z domowni-

ków si´ oburza∏, m´˝czyêni wracali z wid∏ami, siekie-

rami i demolowali dom. Âledztwo ujawni∏o trzy takie

przypadki. Policjanci podejrzewajà jednak, ˝e po-

szkodowanych jest znacznie wi´cej, lecz bojà si´

przyznaç. 

✩
¸ódzcy policjanci zatrzymali rodzink´. 46-letni ta-

tuÊ z mamusià i 19-letnià córkà handlowali narkotyka-

mi. – To ju˝ któreÊ z kolei zatrzymanie takiej rodziny

– mówià bez zaskoczenia tamtejsi policjanci. Poj´cie

„biznes rodzinny” w ¸odzi najwyraêniej szwankuje.

✩
40-letni z∏odziej z Bielska-Bia∏ej w∏amywa∏ si´ nocà

do sklepu. Po sforsowaniu automatycznych drzwi pró-

bowa∏ przedostaç si´ do Êrodka. Wtedy te zatrzasn´∏y

si´ na amen, przytrzaskujàc m´˝czyênie r´ce. W takiej

w∏aÊnie pozycji – z d∏oƒmi w sklepie, a resztà na ze-

wnàtrz – zatrzymali go policjanci. Za pecha grozi mu

teraz 10 lat wi´zienia. 

✩
Na stacj´ benzynowà przy ul. Ma∏omiejskiej

w Gdaƒsku zajecha∏ samochód z kobietà i m´˝czyznà

w Êrodku. Kierujàcemu pojazdem Micha∏owi M., 

mimo kilku prób, nie uda∏o si´ trafiç pod dystrybutor.

Albo przeszkadza∏ mu kraw´˝nik, albo kosz na Êmieci.

W koƒcu nieudolnego kierowc´ zmieni∏a kobieta. Po-

niewa˝ jej te˝ coÊ nie sz∏o, pracownicy stacji wezwali

policjantów. Kobieta mia∏a we krwi 2,2 prom. alkoho-

lu, m´˝czyzna 2,5. W dodatku okaza∏o si´, ˝e jest 

Êcigany listem goƒczym. ■
Wybra∏ MICHA¸ P¸OWECKI

PS. Czekamy na ciàg dalszy. Wszystkie doniesienia

pochodzà z prasy lokalnej. Publikujemy je ku przestro-

dze, uwadze, a czasem i pokrzepieniu.
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Podstawowym strojem funkcjonariusza

na s∏u˝bie jest oczywiÊcie mundur. Na-

le˝y pami´taç, ˝e powinien byç czysty i wy-

prasowany. Nie wszyscy policjanci jednak

muszà zak∏adaç go do pracy, mogà równie˝

chodziç w ubraniu cywilnym. 

M´˝czyzna pracujàcy w urz´dzie (jest

nim tak˝e Policja) nosi garnitur – dopaso-

wany do sylwetki, ale nie obcis∏y. JeÊli ma-

rynarka jest jednorz´dowa, mo˝na pod nià

w∏o˝yç kamizelk´. Pod dwurz´dówkà (nie

dla panów z nadwagà) nie nosi si´ ani ka-

mizelki, ani pulowera. Najbardziej prefero-

wane kolory to bràz, b∏´kit, szary. Dopusz-

czane sà te˝ granat oraz czerƒ (ale nie

g∏´boka). Mogà byç w dyskretne – mikro-

geometryczne – wzory. 

Takie garnitury pasujà tak˝e do teatru,

kina, na przyj´cie. Im póêniejsza pora roz-

pocz´cia imprezy, tym kolor powinien byç

ciemniejszy.

Do biura mo˝na za∏o˝yç jednorz´dowà,

sportowà marynark´ (jednobarwna, w krat´

lub inne wzorki) i g∏adkie spodnie. Cz´Êci

garderoby, mimo ˝e ró˝nià si´ od siebie ko-

lorem i gatunkiem materia∏u, muszà two-

rzyç ca∏oÊç.

Panowie powinni pami´taç, ˝e marynar-

ka mo˝e byç rozpi´ta jedynie wtedy, gdy

siedzà, podczas chodzenia nale˝y jà zapiàç.

Ciemne garnitury (g∏´boki granat, a na-

wet czerƒ) obowiàzujà na wytwornych, or-

ganizowanych wieczorem, przyj´ciach.

Chyba ˝e na zaproszeniu zosta∏o zaznaczo-

ne, i˝ wymagany jest frak (white tie) lub

smoking (black tie).

Frak. Z bia∏à kamizelkà wk∏ada si´

na oficjalne obiady, przyj´cia bufetowe,

uroczyste premiery, z czarnà kamizelkà jest

ubiorem dziennym podczas wizyt mi´dzy-

paƒstwowych na najwy˝szych szczeblach,

uroczystych Êniadaƒ.

Smoking. Obowiàzuje na przyj´ciach,

balach, koncertach. Charakteryzujà go kla-

py z at∏asu i szeroki (12–18 cm), tzw. hisz-

paƒski pas. 

Koszule. Bia∏e, o klasycznym kroju, pa-

sujà do wszystkich rodzajów ubraƒ – z wy-

jàtkiem wybitnie sportowych.

Bia∏e ze sztywnym gorsem przeznaczone

sà do fraka, a z pó∏sztywnym i odk∏adanym

ko∏nierzykiem – do smokingu. 

Kolorowe – z wzorkami i bez – do ubraƒ,

w których chodzi si´ w ciàgu dnia, nato-

miast kolorowe ze wzorem i z odk∏adanym

ko∏nierzykiem – do ubraƒ weekendowych.

Do garnituru jednokolorowego pasujà

koszule bia∏a, kolorowa lub kolorowa we

wzory. Do ubrania w deseƒ – jednokolo-

rowa.

R´kawy koszuli powinny byç d∏u˝sze

od r´kawów marynarki, nie mogà jednak

wystawaç wi´cej ni˝ dwa centymetry.

Krawaty. Muszà byç zharmonizowane

z koszulà i ubraniem. Nale˝y trzymaç si´

zasady, ˝e spoÊród trzech elementów garni-

tur, koszula, krawat – tylko jeden powinien

byç we wzorki.

Obuwie. W kolorze czarnym pasuje

zarówno do ubraƒ ciemnych, jak i jasnych.

Bràzowe wk∏ada si´ do ubraƒ be˝owych,

bràzowych, nie nosi si´ go natomiast

do czarnych, szarych czy granatowych.

Do fraka i smokingu pasujà buty lakiero-

wane lub z czarnej skóry ciel´cej. 

Do ubrania wizytowego wk∏ada si´ obu-

wie czarne, sznurowane, bez ˝adnych

ozdób. Najbardziej elegancko prezentuje

si´ na cienkiej, skórzanej podeszwie. Pod-

bite gumà nosi si´ jesienià, zimà lub wcze-

snà wiosnà, nigdy latem. 

Skarpetki. Dopasowuje si´ je kolorem

do krawata, obuwia albo spodni, mogà byç

te˝ w kolorze poÊrednim. Do ubrania wizy-

towego powinny byç d∏u˝sze, do kolan.

O tym, jak do pracy powinny ubieraç si´

panie, napiszemy w nast´pnym numerze. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

Konsultacja – Grzegorz Chmielewski, 
zast´pca dyrektora Protoko∏u Dyplomatycznego MSZ

zdj. Anna Michejda

W co 
ka˝dy pan 
ubraç si´ 
powinien
O tym, co na siebie wk∏adamy, decydujà
nie tylko pora roku, dnia, sylwetka czy
wiek, ale tak˝e okolicznoÊci.




