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Mija miesiàc, a ka˝dego dnia
na miejscu katastrofy w Chorzowie
pracuje oko∏o 200 policjantów: 
dwa zespo∏y dochodzeniowców
zabezpieczajà Êlady i wykonujà 
inne czynnoÊci procesowe, 
100 policjantów 
z oddzia∏u prewencji 
na zmian´ pilnuje terenu...
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CzeÊç Jego pami´ci!Uroczysty pogrzeb podkom. Tadeusza
Bartosika rozpoczà∏ si´ 3 lutego br. 
w koÊciele pw. Êw. Wojciecha w Bytomiu.
Kompanie honorowe Policji i wojska,
przedstawiciele prezydenta i rzàdu, poli-
cyjne orkiestry, koledzy, a przede wszyst-
kim rodzina odprowadzili bohatera na by-
tomski cmentarz. Sk∏adaniu trumny
do grobu towarzyszy∏y syreny radiowo-
zów i trzykrotna salwa na czeÊç Zmar∏ego. 

˚ona Tadeusza Bartosika odebra∏a z ràk
komendanta g∏ównego Policji Marka Bieƒ-
kowskiego flag´ narodowà, którà okryta
by∏a trumna.

– Stoimy dzisiaj przed grobem. Ale sto-
imy na bacznoÊç, poniewa˝ zginà∏ poli-
cjant. CzeÊç Jego pami´ci! – powiedzia∏, ˝e-
gnajàc bohatera, komendant Bieƒkowski.

Sier˝. szt. Tadeusz Bartosik s∏u˝y∏ w od-
dzia∏ach prewencji. W pami´tne popo∏u-
dnie 28 stycznia zapewnia∏ bezpieczeƒ-
stwo uczestnikom wystawy go∏´bi.
W chwili za∏amania si´ konstrukcji dachu,
wraz z partnerem sier˝. szt. Paw∏em

Kuczkowskim natychmiast przystàpili
do ewakuacji ludzi. Tadeusza Bartosika
przygniot∏a spadajàca konstrukcja dachu.
Zginà∏. 

Zosta∏ poÊmiertnie awansowany do
stopnia podkomisarza.

Pozostawi∏ ˝on´ i 10-letniego syna.
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Widzia∏em Êmierç
Sier˝. szt. Tadeusz Bartosik zginà∏ w katastrofie hali targowej. 
Razem z nim s∏u˝b´ pe∏ni∏ sier˝. szt. Pawe∏ Kuczkowski. 
Dla niego los okaza∏ si´ ∏askawszy... 
Dziennikarce policyjnego miesi´cznika zgodzi∏ si´ opowiedzieç o piekle, które prze˝y∏...

C ieszyliÊmy si´, ˝e przydzielono nam

s∏u˝b´ wewnàtrz pawilonu. Na dworze

panowa∏ mróz, a tu by∏o ciep∏o i przyjem-

nie. Oko∏o 17.00 znajdowaliÊmy si´ w cen-

tralnej cz´Êci. Ludzie chodzili od stoiska

do stoiska, w∏aÊnie skoƒczy∏ si´ wyst´p ze-

spo∏u muzycznego. Nagle us∏ysza∏em

trzask, pot´˝ny odg∏os ∏amania. Spojrza∏em

w gór´ i zobaczy∏em, ˝e stalowa konstruk-

cja dachu obsuwa si´ w dó∏. Tadzik te˝ to

zobaczy∏. Krzykn´liÊmy prawie jednocze-

Ênie: Uciekaç! Wszyscy do wyjÊç ewaku-

acyjnych! 

Dach z potwornym chrz´stem ∏ama∏ si´

na naszych oczach. To wyglàda∏o jak scena

z filmu katastroficznego w zwolnionym

tempie. Pop´dzaliÊmy ludzi i biegliÊmy

wraz z t∏umem Êrodkiem hali. Straci∏em

Tadka z oczu. Zrobi∏o si´ ciemno, kon-

strukcja by∏a tu˝ nad naszymi g∏owami. Ju˝

wiedzia∏em, ˝e nie zdà˝´ do wyjÊcia.

Przed sobà mia∏em metalowy filar z∏o˝ony

z trzech stalowych rur. Dopad∏em do niego

i wsadzi∏em tam g∏ow´. Us∏ysza∏em huk.

Gdy otworzy∏em oczy, nad sobà zobaczy-

∏em niebo. Dachu nie by∏o. Panowa∏a ciem-

noÊç. Ze wszystkich stron dobiega∏y j´ki

i krzyki. Par´ metrów przede mnà le˝a∏

ch∏opiec. Skoczy∏em do niego. ˚y∏. Wzià-

∏em go na r´ce, wynios∏em na zewnàtrz.

Po drodze powiadomi∏em dy˝urnego przez

radiotelefon, co si´ sta∏o. Po∏o˝y∏em ch∏op-

ca na p∏askim kawa∏ku powalonego na zie-

mi´ dachu. Wokó∏ mnie gromadzili si´ 

ludzie. Chcieli wracaç w ruiny szukaç ran-

nych. Ale wsz´dzie pe∏no by∏o pozrywa-

nych przewodów elektrycznych, kopa∏

pràd, wi´c im nie pozwala∏em. Sam wróci-

∏em szukaç Tadka. Wiedzia∏em, ˝e powi-

nien byç gdzieÊ blisko. Wo∏a∏em go, ale nie

odpowiada∏, dzwoni∏em na komórk´, ale

nie odbiera∏. PomyÊla∏em, ˝e mo˝e byç ran-

ny... to znaczy mia∏em nadziej´, ˝e tylko

ranny... 

By∏o ciemno, w∏àczy∏em latark´. Zoba-

czy∏em le˝àcego m´˝czyzn´ bez buta,

z rannà nogà. Wyciàgnà∏em go, opatrzy∏em

i znów zadzwoni∏em do dy˝urnego.

Prosi∏em o pomoc medycznà, o oÊwietle-

nie. Bez Êwiat∏a nie da∏o si´ nic wi´cej zro-

biç. Musia∏em powstrzymywaç ludzi, któ-

rzy chcieli wchodziç do Êrodka, gdy tym-

czasem ta zawalona konstrukcja wisia∏a pó∏

metra nad ziemià, wsparta na przypadko-

wych przeszkodach i w ka˝dej chwili mog∏a

runàç... 

Nie wiem, ile to trwa∏o. Nagle zobaczy-

∏em ratowników i policjantów. Zg∏osi∏em,

˝e mam rannego. Prze∏a˝àc kolejno przez

szczeliny mi´dzy pogi´tymi kawa∏ami rur,

kratownic, kàtowników przedosta∏em si´

do nich, niosàc ch∏opca. Przekaza∏em go le-

karzom. Powiedzia∏em, ˝eby zaj´li si´ tym

drugim rannym i razem z policjantami po-

szed∏em szukaç Tadzika. W miejscu, gdzie

widzia∏em go ostatni raz, dach le˝a∏ ca∏kiem

na ziemi. A jego telefon nadal nie odpowia-

da∏... Zaczà∏em podejrzewaç najgorsze... 

Sier˝ant Kuczkowski (z ty∏u) po wyprowadzeniu ch∏opca z hali
odda∏ go pod opiek´ policjanta. Sam wróci∏ szukaç partnera...

Akcjà kierowali ju˝ ratownicy, a ja robi-

∏em to, co wszyscy. Pomaga∏em odsuwaç ja-

kieÊ ˝elastwa, wynosi∏em rannych. Ze stra-

˝akami wyciàgn´liÊmy m´˝czyzn´, który

krzycza∏, ˝e ma uszkodzony kr´gos∏up, bo

nie rusza nogami. Okaza∏o si´, ˝e kr´gos∏up

jest w porzàdku, tylko potwornie przemar-

z∏y mu stopy. Kilka razy wraca∏em w miej-

sce, gdzie spodziewa∏em si´ znaleêç Tade-

usza... 

Nie mia∏em poczucia czasu... W pewnym

momencie zaczà∏em odczuwaç straszliwe

zimno. Zast´pca dowódcy wys∏a∏ mnie

do jednostki, gdzie czeka∏ psycholog. By∏o

po 22.00... 

Siedzia∏em tam do rana. Wcià˝

myÊla∏em o Tadku. Ale czu∏em, ˝e jest

êle... Widzia∏em przecie˝ ogrom tej trage-

dii, liczb´ rannych i trupów, wi´c z ka˝dà

minutà moja nadzieja s∏ab∏a... Po pó∏nocy

koledzy poinformowali mnie, ˝e Tadzika

znaleziono... 

Oko∏o 4.00 pojecha∏em do domu. Nie

spa∏em. Zacz´∏o do mnie docieraç, co si´

sta∏o. Przez kilka dni ˝y∏em jak we Ênie.

By∏em w szoku. Wcià˝ wracajà obrazy, któ-

re widzia∏em. Najgorszy z nich – trzeszczà-

cy, obsuwajàcy si´ dach – b´dzie mi chyba

towarzyszy∏ do koƒca ˝ycia. Ja wtedy

po prostu zobaczy∏em Êmierç. Zosta∏ mi

uraz. Gdy wchodz´ do jakiegoÊ pomiesz-

czenia, odruchowo spoglàdam w gór´.

A wczeÊniej, nim wejd´ do budynku, pa-

trz´ na jego dach...

Zna∏em Tadzika od 14 lat, przyjaêniliÊmy

si´. Razem graliÊmy w orkiestrze... To

straszne, ˝e kolegom przysz∏o zagraç 

na jego pogrzebie... ■
Wys∏ucha∏a EL˚BIETA SITEK

zdj. Wojciech Basiƒski i KWP w Katowicach

Za ofiarnoÊç w akcji ratunkowej sier˝. szt. Pawe∏ Kuczkowski zosta∏ odznaczony Krzy˝em Zas∏ugi za DzielnoÊç



Najgorsza
s∏u˝ba w ˝yciu
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KRYPTONIM „CHORZÓW”
– Szykowa∏em si´ do wyjazdu na narty. Przygotowujàc sprz´t, powa˝nie ska-

leczy∏em si´ w r´k´ i w efekcie zrezygnowa∏em. Oglàda∏em telewizj´, kiedy

o 17.20 zadzwoni∏ dy˝urny KWP z informacjà o zawaleniu si´ dachu hali targo-

wej. Przyjecha∏em do komendy. Wyszed∏em z niej dopiero nast´pnego dnia póê-

nym wieczorem… – mówi nadinsp. Kazimierz Szwajcowski, komendant woje-

wódzki Policji w Katowicach. 

Genera∏ natychmiast powo∏a∏ sztab kryzysowy, wezwa∏ do s∏u˝by kadr´ kie-

rowniczà, og∏osi∏ alarm dla policjantów ca∏ego garnizonu. Na miejsce katastrofy

skierowa∏ oddzia∏y prewencji z Katowic, Êciàgnà∏ te˝ dodatkowe si∏y z Cz´sto-

chowy i Bielska-Bia∏ej. 

Przez ca∏à sobot´ i niedziel´ Szwajcowski osobiÊcie kierowa∏ policyjnà akcjà,

której nadano kryptonim „Chorzów”. 

30 stycznia dowodzenie przej´li jego zast´pca insp. Marek Karolczyk i szef

Sztabu KWP m∏. insp. Les∏aw Czy˝, którzy wrócili z Anglii, gdzie szkolili si´

na temat zabezpieczania meczów pi∏karskich. – Gdy dowiedzieliÊmy si´ o tra-

gedii, chcieliÊmy wracaç natychmiast, ale nie by∏o biletów na samolot – mówi

naczelnik Czy˝.

PIERWSZE MINUTY
W sobot´ od rana porzàdku na targach pilnowali policjanci oddzia∏ów 

prewencji. 

– Po po∏udniu by∏o tam szeÊciu funkcjonariuszy – mówi asp. Andrzej Skrzypi-

ciel, dowódca plutonu w OPP. – Dwóch pe∏ni∏o s∏u˝b´ w hali, czterech na ze-

wnàtrz. Po otrzymaniu informacji o katastrofie stawi∏em si´ na miejscu w ciàgu

kilku minut. To, co zobaczy∏em, by∏o nie do opisania. Cz´Êç hali le˝a∏a zwalona

na ziemi´, z drugiej wybiegali pokrwawieni ludzie, by∏o ciemno, wsz´dzie 

s∏ysza∏em j´ki, krzyki, wo∏ania o pomoc. Nawiàza∏em ∏àcznoÊç z policjantami

wewnàtrz hali. Odezwa∏ si´ Kuczkowski, Bartosik nie odpowiada∏. Razem 

z tymi funkcjonariuszami, którzy byli na zewnàtrz, przyÊwiecajàc sobie latarka-

mi, wchodziliÊmy tam, gdzie to mo˝liwe. WyprowadzaliÊmy przera˝onych 

ludzi, udzielaliÊmy pomocy rannym. Po kilkunastu minutach dotarli pierwsi 

ratownicy. PomagaliÊmy im nosiç sprz´t i nadal wyprowadzaç ludzi. Wkrótce 

do∏àczy∏o 13 naszych, a potem nast´pni. 

W ciàgu oko∏o czterdziestu minut na miejsce tragedii skierowano w trybie

alarmowym do ró˝nych zadaƒ ∏àcznie 445 policjantów z oddzia∏ów prewencji,

ruchu drogowego, komend miejskich. Zacz´to Êciàgaç najpilniej potrzebny

sprz´t, reflektory oÊwietleniowe i ambulanse wypadkowe ruchu drogowego

z agregatami pràdotwórczymi. W pogotowiu czeka∏o 250 funkcjonariuszy 

oddzia∏ów prewencji z Krakowa, ¸odzi i Opola. 

POD NAMI BYLI LUDZIE 
– Trzeba by∏o myÊleç o wszystkim, nawet o takich drobiazgach, ˝eby posypy-

waç solà wyÊlizgane drogi dojazdowe. Wyda∏em te˝ polecenie, ˝eby ruch drogo-

wy zabezpieczy∏ samochody stojàce na parkingu przed halà, poniewa˝ najpraw-

dopodobniej cz´Êç z nich nale˝a∏a do poszkodowanych – mówi insp. Stanis∏aw

Olewiƒski, komendant miejski z Katowic.

W akcji ratowniczej
w Chorzowie bra∏o udzia∏
oko∏o 900 policjantów. 
Po jej zakoƒczeniu 100
funkcjonariuszy nadal
zabezpiecza miejsce
katastrofy, a kilkudziesi´ciu
wykonuje czynnoÊci
procesowe i robiç to b´dzie
jeszcze przez wiele miesi´cy. ▲
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– W dzia∏aniach takiej wielkiej liczby ludzi nie

by∏o chaosu. Ka˝dy, kto w∏àcza∏ si´ do akcji, wpasowy-

wa∏ si´ w nià od razu i wiedzia∏, co robiç – zapewnia

asp. szt. Adam Jopek, zast´pca dowódcy kompanii

w OPP.

Policjanci oddzia∏ów prewencji pomagali ratowni-

kom w ewakuacji osób i wynoszeniu rannych, udzielali

pierwszej pomocy, zapewniali dro˝noÊç ciàgów komu-

nikacyjnych na terenie targów i w najbli˝szej okolicy,

wydzielili tzw. stref´ zero, otoczyli jà i pilnowali, by nie

dostawa∏y si´ tam osoby postronne, zorganizowali na-

miot, w którym sk∏adano i rejestrowano depozyty, a po-

tem drugi, do którego znoszono i identyfikowano zw∏o-

ki. Mówià, ˝e by∏a to najgorsza s∏u˝ba w ich ˝yciu. 

– Mróz dochodzi∏ do -20 stopni, ale ˝aden policjant

nie zg∏asza∏, ˝e chce odejÊç, chocia˝ skoƒczy∏ si´ czas

ich s∏u˝by. Nie wycofywa∏em nikogo, poza Kuczkow-

skim oko∏o 22.00, bo wyraênie zacz´∏a mu spadaç od-

pornoÊç, i jeszcze jednym policjantem, który na rumo-

wisku przy wyciàganiu rannego z∏ama∏ nog´. Pozostali

ca∏y czas pracowali. Wymienia∏em ich na krótko, ˝eby

wszyscy mogli ogrzaç si´ w namiocie i napiç herbaty

– mówi m∏. insp. Aleksander Agacki, zast´pca dowód-

cy OPP. On sam nad ranem musia∏ staç na kawa∏ku

styropianu, bo mia∏ wra˝enie, ˝e stopy przymarzajà

mu do pod∏o˝a.

– ChodziliÊmy po rumowisku, wszystko trzeszcza∏o

pod nogami, by∏o ciemno, Êlisko, wystawa∏y jakieÊ pr´-

ty, kable, potykaliÊmy si´. MieliÊmy ÊwiadomoÊç, ˝e

pod nami mogà byç ludzie. Oko∏o pó∏nocy ktoÊ zawo-

∏a∏, ˝e znaleziono policjanta. A˝ do tego momentu

mieliÊmy nadziej´, ˝e ˝yje... Wyciàga∏o go kilku kole-

gów. Zabrali jego pas i broƒ – mówi st. post. B∏aszczyk.

– S∏yszeliÊmy krzyki przywalonych, idàc za ich g∏o-

sem odwalaliÊmy ∏opatami Ênieg, r´kami i butami od-

ginaliÊmy blach´, spod zwa∏ów z∏omu wyciàgaliÊmy

rannych. Wyj´liÊmy m´˝czyzn´, który mia∏ po∏amane

nogi, przeci´te udo, uszkodzone ˝ebra. Wy∏ z bólu. Po-

wiedzia∏, ˝e obok powinien le˝eç jego kolega. Stra˝a-

cy wyci´li dziur´ w blasze, zobaczyliÊmy nog´. To 

by∏a kobieta. Nie ˝y∏a... – post. Damian MaÊlany ze

s∏u˝by kandydackiej na nowo prze˝ywa to zdarzenie.

– Po 22.00 zobaczy∏em ratowników z psami. Ucie-

szy∏em si´: „To dobrze, pomogà nam szukaç rannych”.

Ratownik popatrzy∏ na mnie i powiedzia∏: „To sà psy

do szukania zw∏ok”. Kiedy to do mnie dotar∏o, poczu-

∏em… To by∏ najgorszy moment... – wspomina post.

Rafa∏ Pa∏aczanis. 

Ostatnià, 141. ˝ywà osob´ wyciàgni´to z ruin oko-

∏o 21.30. Od tego czasu znajdowano ju˝ same cia∏a. 

DZWONIÑCE KOMÓRKI
Najwa˝niejsze by∏o ratowanie ludzi, ale bardzo

szybko trzeba by∏o pomyÊleç tak˝e o ochronie mienia.

W hali by∏o przecie˝ mnóstwo stoisk z towarem

i sprz´tem. W tej cz´Êci, gdzie dach nie le˝a∏ na zie-

mi, stoiska pozosta∏y w stanie prawie nienaruszonym.

Ludzie po pierwszym szoku usi∏owali tam wracaç po

swoje rzeczy. 

– Nie by∏o warunków, ˝eby sprawdzaç, kto jest na-

prawd´ w∏aÊcicielem, a kto korzystajàcym z okazji z∏o-

dziejem. MusieliÊmy po prostu w sposób zdecydowa-

ny objàç kordonem ochronnym ca∏à hal´ – mówi Agac-

ki. – A potem spisywaç i sk∏adaç uratowane mienie

w depozycie.

Oko∏o 19.00, kiedy teren by∏ ju˝ ca∏kowicie opano-

wany przez policj´, w nieogrzewanym namiocie zorga-

nizowano prowizoryczny punkt depozytowy, w którym

non stop pracowa∏o kilku policjantów OPP. PrzyÊwie-

cajàc sobie latarkami, spisywali przynoszone przez ra-

towników, wolontariuszy, policjantów rzeczy wyciàga-

ne z rumowiska, przedmioty osobiste nale˝àce do po-

szkodowanych i ofiar, sprz´t ze stoisk...

– R´ce dr´twia∏y od mrozu, momentami nie mo˝na

by∏o utrzymaç d∏ugopisu. A tu znoszono i znoszono...

Najgorzej by∏o po 22.00, kiedy dostarczano coraz wi´-

cej rzeczy znalezionych przy zw∏okach – mówi st.

post. Bartosz Mazur.

– Straszne by∏y zw∏aszcza telefony komórkowe. One

dzwoni∏y bez przerwy. Bior´ takà komórk´ do r´ki

i wyÊwietla si´ napis „mama” albo „dom”. A ja wiem,

˝e ten cz∏owiek ju˝ nie ˝yje... Nie odbierze, nie uspo-

koi matki. I nie mam sumienia wy∏àczyç tego telefo-

nu... To si´ stawa∏o nie do zniesienia. Po dwóch godzi-

nach nie wytrzyma∏em psychicznie, poprosi∏em do-

wódc´ o zmian´... – dodaje st. post. Arkadiusz Wit.

Zgromadzone przedmioty przewieziono nast´pnego

dnia do komendy miejskiej w Katowicach. Ale liczba

kolejnych, wydobywanych z rumowiska przez nast´p-

ne dni, by∏a tak ogromna, ˝e zorganizowano drugi ma-

gazyn depozytowy w liczàcym oko∏o 1000 metrów kw.

pawilonie III Mi´dzynarodowych Targów Katowic-

kich. Ca∏y czas pracuje tam 20 policjantów. Po dwóch

tygodniach szeÊciu z nich zatru∏o si´ oparami chemi-

kaliów, typu od˝ywki czy leki, które zabezpieczono

z zawalonej hali. 

– Ustalamy w∏aÊcicieli i zaczynamy oddawaç depo-

zyty. To sà pieniàdze, laptopy, telefony, kurtki i mnó-

stwo innych rzeczy – mówi insp. Marek Karolczyk, za-

st´pca komendanta wojewódzkiego Policji. Nie chce

komentowaç faktu, ˝e z∏o˝one zosta∏y cztery skargi

o okradzenie zw∏ok. – Spraw´ wyjaÊnia prokuratura

– oÊwiadcza. – Prace na rumowisku wcià˝ trwajà

i wszystko mo˝e si´ zmieniç. Obywatel belgijski, któ-

ry oskar˝y∏ ratowników, ˝e okradli jego bliskiego, nie-

dawno publicznie za to przeprasza∏, bo po kilku

dniach w gruzowisku znaleziono portfel tej ofiary ze

wszystkimi pieni´dzmi.

WSPARCIE PSYCHICZNE 
– Na poczàtku by∏o nas na miejscu katastrofy kilka-

naÊcioro, potem przybywali nast´pni. Najpierw mu-

sieliÊmy opanowaç histeri´ wÊród poszkodowanych.

Dopiero potem za∏o˝yliÊmy punkt informacyjno-kon-

sultacyjny dla ofiar i rodzin – mówi szef zespo∏u psy-

chologów nadkom. Bogdan Lach. – I chocia˝ mamy

doÊwiadczenie w pracy przy takich dramatycznych

zdarzeniach, to rozmiar tego nieszcz´Êcia nas porazi∏.

Widzia∏em doÊwiadczonych lekarzy i ratowników, któ-

rzy nie umieli ukryç ∏ez. Przekazujàc do karetki pogo-

▲
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towia ranne dziecko, ratownik p∏aka∏. „Co jeszcze mo-

˝emy zrobiç?” – pyta∏. W 20-stopniowym mrozie pra-

cowali bez he∏mów, a pot sp∏ywa∏ im strugami. Przy-

chodzili do nas ludzie, którzy nie mogli wyjÊç z szoku,

trz´Êli si´, p∏akali. W pewnym momencie moje kole-

˝anki poczu∏y si´ bezsilne wobec liczby potrzebujà-

cych wsparcia. Wtedy skorzysta∏em z pomocy dzienni-

karzy telewizyjnych i przez media wezwa∏em wszyst-

kich psychologów z Katowic. Bardzo szybko stawili si´

terapeuci z oÊrodków miejskich. StworzyliÊmy baz´

w pobliskim hotelu, rozdzieliliÊmy robot´ – wspomina

Bogdan Lach. 

A mieli jej pe∏ne r´ce. Od wsparcia dla poszkodowa-

nych i ich bliskich oraz rodzin ofiar, po udzielanie in-

formacji o stanie zdrowia osób, miejscu ich przebywa-

nia, numerach telefonów szpitali itp. Psychologowie

byli ca∏y czas obecni przy identyfikacji zw∏ok. Pomocy

potrzebowali tu zarówno bliscy zmar∏ych, jak i poli-

cjanci, których kondycja psychiczna s∏ab∏a z up∏ywem

czasu. 

– Niektórzy nie wytrzymywali ci´˝aru rozpaczy, jaka

ich otacza∏a, zw∏aszcza tu, gdzie dla wielu osób koƒ-

czy∏a si´ nadzieja na odnalezienie ˝ywych... – mówi

Lach.

Wkrótce punkt informacyjno-konsultacyjny otwo-

rzono w komendzie miejskiej w Chorzowie, gdzie

wraz z psychologami dy˝urowali policjanci z docho-

dzeniówki i lekarze. Uruchomiono te˝ ca∏odobowà 

informacj´ telefonicznà. 

W trwajàcej kilka dni akcji ratowniczej bra∏o udzia∏

w sumie 32 policyjnych psychologów, kilku ze stra˝y

po˝arnej i kilkunastu z oÊrodków miejskich. 

NA POTRZEBY ÂLEDZTWA
Przez pierwsze godziny karetki pogotowia kursowa-

∏y bez przerwy, odwo˝àc rannych do szpitali. Nie pyta-

no o nazwiska. Ustalanie personaliów poszkodowa-

nych zacz´∏o si´ nieco póêniej, gdy ju˝ sytuacja zosta-

∏a opanowana i akcja ratownicza sz∏a w sposób upo-

rzàdkowany. Dane osobowe zbierali policjanci docho-

dzeniówki. Razem z prokuratorami dokonywali te˝

identyfikacji ofiar. Na miejscu tragedii pracowa∏ ca∏y

wydzia∏ dochodzeniowy KWP oraz specjaliÊci z labora-

torium kryminalistycznego. W biurze spó∏ki zarzàdza-

jàcej obiektem grupa dochodzeniowa zabezpieczy∏a

dokumentacj´ firmy. Komputery, dyski, segregatory,

teczki zwo˝ono do komendy przez ca∏à niedziel´. Z∏o-

˝ono je w kilku pokojach do dyspozycji prokuratury. 

– Ponad po∏owa wydzia∏u zajmuje si´ wy∏àcznie tà

sprawà. W ciàgu kilkunastu dni stworzyliÊmy ju˝

18 tomów akt z∏o˝onych tylko z czynnoÊci proceso-

wych. W Êledztwie pojawiajà si´ coraz to nowe wàtki

– mówi nadkom. Krzysztof Palka, naczelnik wydzia∏u

dochodzeniowego.

Min´∏y ju˝ prawie trzy tygodnie, a ekipy dochodze-

niowe pracujà codziennie na miejscu zdarzenia

od 7.00 do 22.00. 40-osobowy zespó∏ z∏o˝ony z docho-

dzeniowców, techników kryminalistyki i prokuratorów

zajmuje si´ ogl´dzinami i zabezpieczaniem Êla-

dów, 36-osobowa grupa policjantów zaÊ – depozytami

i tzw. obróbkà procesowà. Ka˝dego dnia majà do po-

mocy 20 funkcjonariuszy ze s∏u˝by kandydackiej wy-

konujàcych prace fizyczne. I oko∏o 100, którzy

na zmian´ przez ca∏à dob´ pilnujà terenu katastrofy.

Nikt nie wie, kiedy to si´ skoƒczy. ■
EL˚BIETA SITEK

zdj. Wojciech Basiƒski, KWP w Katowicach

– Bior´ takà
komórk´ do r´ki
i wyÊwietla si´
napis „mama”
albo „dom”. 
A ja wiem, 
˝e ten cz∏owiek
ju˝ nie ˝yje... 
To si´ stawa∏o 
nie do zniesienia.
Po dwóch
godzinach 
nie wytrzyma∏em
psychicznie,
poprosi∏em
dowódc´
o zmian´...
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W mediach pojawi∏y si´ informacje, ˝e tu˝
przed katastrofà mia∏ byç Pan odwo∏any ze stanowiska...

– Krà˝y∏a taka plotka, ale by∏a te˝ i odwrotna – ˝e

zostaj´. Nikt z prze∏o˝onych ze mnà o tym nie rozma-

wia∏, a ja nie zajmuj´ si´ plotkami, wi´c pracowa∏em

i pracuj´ normalnie. 

Czuje si´ Pan bohaterem? 
– Absolutnie nie. Akcja ratownicza by∏a dzie∏em 

ponad tysiàca ludzi. Przecie˝ ˝aden dowódca nie zrobi

nic bez armii. Kierujàcy dzia∏aniami powinien byç nie

g∏ównym bohaterem, lecz re˝yserem, który czuwa

nad wszystkim i ponosi odpowiedzialnoÊç za ca∏oÊç. 

Gdzie Pana zasta∏a informacja o katastrofie i jaka by∏a
Paƒska pierwsza reakcja?

– Uczestniczy∏em w zebraniu sprawozdawczo-wy-

borczym Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w moim rodzin-

nym mieÊcie Jaworznie-Ci´˝kowicach. O 17.20 dosta-

∏em wiadomoÊç, ˝e zawali∏a si´ najwi´ksza hala targo-

wa na Âlàsku oraz ˝e w Êrodku mog∏o byç oko∏o

700–1000 osób. Od razu wyszed∏em z zebrania. Nie

wierzy∏em, ˝e mo˝e byç tyle ofiar. W takiej sytuacji

wiarygodna jest dopiero ocena naszych dowódców

po przybyciu na miejsce pierwszych zast´pów ratow-

niczych. Jecha∏em do stanowiska kierowania w Kato-

wicach, a informacje, jakie dostawa∏em po drodze,

brzmia∏y wr´cz panicznie. Wkrótce rozmiar katastrofy

ocenili moi ludzie. W Chorzowie by∏em oko∏o 18.00.

Powszechna jest opinia, ˝e akcj´ ratowniczà
przeprowadzono wzorowo. Co o tym zadecydowa∏o?

– Takie dzia∏ania ocenia si´ w kategoriach dobrej 

albo z∏ej roboty. MyÊl´, ˝e my swojà wykonaliÊmy do-

brze. Z∏o˝y∏o si´ na to wiele czynników. Przede

wszystkim wielka determinacja ludzi bioràcych w niej

udzia∏. Ale skutecznoÊç zale˝y tak˝e od wspó∏dzia∏a-

nia ró˝nych s∏u˝b. U nas, na szcz´Êcie, istnieje zinte-

growany system ratowniczy i przy tej akcji znakomicie

si´ sprawdzi∏. ZapoczàtkowaliÊmy jego budow´ na Âlà-

sku ju˝ przed laty i on dzia∏a, mimo ˝e wcià˝ nie ma

stosownych przepisów. 

Ale wa˝na jest tak˝e osoba dowódcy. Umiej´tnoÊç
podejmowania szybkiej decyzji, odwaga w dysponowaniu
si∏ami, doÊwiadczenie...

– Ucz´ si´, jak kierowaç akcjami na wielkà skal´ ju˝

ponad 20 lat. Ja nie dorównam moim dowódcom 

w gaszeniu ma∏ych po˝arów, bo oni robià to codzien-

nie, ale z kolei mojà domenà jest dowodzenie takimi

dzia∏aniami, gdzie zaanga˝owano du˝o ludzi, sprz´tu,

samochodów, instytucji. 

Od czego Pan zaczà∏ tu, w Chorzowie?
– Od oceny, z jakim rozmiarem 

katastrofy mamy do czy-

nienia, aby wiedzieç,

w jakiej skali ma byç

prowadzona akcja.

Potem zacz´liÊmy

Nie czuj´ si´ bohaterem 
Z nadbryg. JANUSZEM SKULICHEM, 
komendantem wojewódzkim 
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Katowicach, 
który dowodzi∏ akcjà ratowniczà w Chorzowie, 
rozmawia El˝bieta Sitek
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budowaç logistyk´ na 100–150 ofiar. Informacje o tym

posz∏y natychmiast do stanowiska kierowania, a stam-

tàd dalej. ˚e b´dzie potrzeba 150 miejsc w szpita-

lach, 50 karetek pogotowia itd. Ustali∏em grup´ ludzi,

z pomocà których mia∏em zarzàdzaç akcjà. Jeszcze

z samochodu, jadàc na miejsce, kontaktowa∏em si´

z komendantem g∏ównym, aby zadysponowaç psy,

stra˝aków ze sprz´tem z innych województw. 

Mia∏ Pan wystarczajàce si∏y?
– Na miejscu zorientowa∏em si´, ˝e si∏y wojewódz-

twa Êlàskiego mogà byç za ma∏e, poprosi∏em wi´c o po-

moc kolegów z Krakowa i Opola. Zwróci∏em si´ te˝

do genera∏a Szwajcowskiego o du˝e si∏y policyjne, 

˝eby zabezpieczy∏y teren zdarzenia. Tam gromadzi∏y

si´ t∏umy, by∏y rodziny ofiar, dziennikarze. Trzeba 

by∏o pilnowaç, ˝eby nie wchodzili na miejsce katastro-

fy, zabezpieczyç mienie. Kierowaç ruchem drogowym

w ca∏ej okolicy, ˝eby nie zapcha∏y nam si´ drogi dojaz-

dowe, kiedy b´dà zje˝d˝aç samochody z ludêmi

i sprz´tem. Rejon dzia∏ania podzieli∏em na kilka 

cz´Êci i wyznaczy∏em odpowiedzialnych. Wydzielili-

Êmy teren na punkt przyj´cia si∏ i postawi∏em tam dys-

pozytora, który przyjmowa∏ zje˝d˝ajàce oddzia∏y, 

a potem na moje bezpoÊrednie polecenia, wysy∏a∏ ra-

towników i sprz´t we wskazane miejsca. Inny cz∏o-

wiek odpowiada∏ za ∏àcznoÊç. I tak dalej, i tak dalej,

budowaliÊmy element po elemencie. O tym si´ d∏ugo

opowiada, ale to bardzo szybko si´ dzia∏o. System za-

skoczy∏ i potem to wszystko sz∏o samo. Stra˝acy wyci-

nali otwory w blasze, usuwali metalowe konstrukcje

i wyciàgali ludzi, ratownicy medyczni ich opatrywali,

udzielali pomocy, umieszczali w karetkach, rozwozili

do szpitali. Akcja zapowiada∏a si´ na wiele godzin,

wi´c podzieliliÊmy ludzi na dwie grupy i stworzyliÊmy

miejsce do krótkiego odpoczynku – ogrzewane namio-

ty z goràcà herbatà i kawà. 

Jakie by∏y zadania Policji? Jak Pan ocenia ich wykonanie? 
– Policjanci byli tu w chwili tragedii, dlatego pierw-

si, jeszcze przed nami, przystàpili do ratowania. Gdy

my przej´liÊmy dzia∏ania ratownicze, a potem przyby-

∏y wi´ksze si∏y Policji, otoczyli teren, kierowali ru-

chem, zorganizowali miejsca, gdzie przenosiliÊmy

zw∏oki i rejestrowano depozyty. Zabezpieczali mienie,

brali udzia∏ w identyfikacji, wykonywali wiele czynno-

Êci niezb´dnych do prowadzenia Êledztwa. W czasie

akcji wa˝ne jest, ˝eby ka˝dy zna∏ swoje zadanie i poli-

cjanci wiedzieli to doskonale. Wspó∏praca z Policjà,

a tak˝e ze wszystkimi innymi s∏u˝bami, by∏a bardzo

dobra.

Zbieracie pochwa∏y i podzi´kowania, ale jak Pan 
i Paƒscy ludzie oceniacie, sami dla siebie,
przeprowadzonà akcj´? Czy jest coÊ, co mog∏o byç
zrobione lepiej, co w przysz∏oÊci nale˝a∏oby zmieniç,
poprawiç, usprawniç...?

– OczywiÊcie. By∏bym zadufany, gdybym powie-

dzia∏, ˝e wszystko by∏o idealnie. Zdaj´ sobie spraw´

ze s∏abszych punktów akcji. Dotyczy∏o to m.in. sfery

informacji. DowolnoÊç w wypowiedziach powodowa∏a

pewien chaos. Bo jeÊli jedna osoba mówi, ˝e do szpi-

tali odwieziono 40, a druga, ˝e 45 poszkodowanych,

robi to wra˝enie nierzetelnoÊci, jakbyÊmy nie pano-

wali nad tym, co si´ dzieje. A to nieprawda, to tylko

sytuacja jest dynamiczna, a obieg informacji niedo-

skona∏y. Musimy wi´c usprawniç kontakty z mediami.

Dzisiaj ju˝ nikt z nas nie ma wàtpliwoÊci, ˝e to ko-

nieczne, ˝e przekazywanie wiadomoÊci na miejscu

katastrofy jest takim samym elementem akcji, jak wy-

dobywanie ludzi. MieliÊmy w Chorzowie kilkudzie-

si´ciu psychologów naszych i policyjnych, wykonywa-

li bardzo potrzebnà robot´, ale trzeba to jeszcze

usprawniç, zorganizowaç system opieki nad rodzina-

mi ofiar, ˝eby objà∏ wszystkich. Niezb´dne jest te˝

utworzenie centrum informacyjnego, gdzie b´dzie

mo˝na uzyskaç wiedz´ i o przebiegu akcji, i o tym,

do jakiego szpitala trafi∏a dana osoba, jaki jest jej stan

zdrowia itp. Taki oÊrodek powinien byç poza terenem

dzia∏aƒ ratowniczych, ale w pobli˝u. Konieczne jest

te˝ wyraêne oddzielenie wolontariatu od zawodow-

ców. Ochotnicy cz´sto mieli strój podobny do tego,

jaki noszà ratownicy. Pomagali szczerze, to pi´kne

i szlachetne, ale ja musz´ wiedzieç, kogo wpuszczam

na teren i komu jakie zadania mog´ powierzyç.

Trzeba wi´c wprowadziç bardzo wyraziste identyfika-

tory. Ca∏y czas analizujemy przebieg akcji, minuta

po minucie. MyÊl´, ˝e takich wniosków b´dzie 

wi´cej...

Który moment by∏ dla Pana najgorszy?
– Informacja, ˝e zaczyna brakowaç czarnych worków

na zw∏oki, a przecie˝ zgromadziliÊmy ich wiele. A po-

tem, gdy zamiast karetek podje˝d˝a∏y ju˝ tylko kara-

wany...

Czy jest zadanie, którego nie podjà∏by si´ Pan podczas
akcji?

– Tak. Powiadomienia rodziny ofiary o Êmierci...

Mog´ nosiç rannych, wyciàgaç zw∏oki, ale tego bym

nie udêwignà∏. Muszà to robiç policjanci i jestem dla

nich pe∏en podziwu... 

Kilka dni po katastrofie w belgijskiej prasie pojawi∏a si´
informacja, ˝e ratownicy okradli ofiar´. Saszetk´ z du˝à
iloÊcià pieni´dzy nale˝àcà do tego Belga odnaleziono
jednak w rumowisku. Jak Pan to skomentuje?

– Zareagowa∏em od razu, kiedy dziennikarze TVN

donieÊli mi o tych pomówieniach. Powiedzia∏em wte-

dy, ˝e takie oskar˝enia to po prostu chamstwo i nie do-

dam nic wi´cej. Dyskusja o tym jest poni˝ej honoru ra-

townika.

Kiedy trwa∏a akcja, podobno niewiele Pan sypia∏, prawie
ca∏y czas sp´dza∏ w pracy...

– Obieca∏em ludziom na Âlàsku, ˝e nie spoczn´, do-

póki nie znajdà si´ wszystkie zaginione osoby. Trzyma∏

mnie stres, podniesiona adrenalina. Dostawa∏em za-

równo podzi´kowania, jak i telefony z pretensjami, ˝e

nie zrobi∏em wszystkiego. Podtrzymywa∏ mnie na du-

chu fakt, ˝e sekcje zw∏ok wykaza∏y, i˝ ˝adna z ofiar nie

zgin´∏a w wyniku êle przeprowadzonej akcji... Znale-

ziono ju˝ ostatnià ofiar´ i b´d´ móg∏ odetchnàç... 

Weêmie Pan urlop?
– W stra˝y jest takie powiedzenie: nie jest sztukà

ugasiç po˝ar, lecz napisaç póêniej analiz´. Mój sztab

pracuje nad tym od poczàtku i teraz b´d´ móg∏ aktyw-

niej w∏àczyç si´ w te dzia∏ania… 

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■
zdj. Wojciech Basiƒski

– W czasie akcji
wa˝ne jest, 
˝eby ka˝dy 
zna∏ swoje zadanie
i policjanci
wiedzieli to
doskonale.
Wspó∏praca
z Policjà, a tak˝e 
ze wszystkimi
innymi s∏u˝bami,
by∏a bardzo dobra.



Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralny Urzàd
Antykorupcyjny. Która nazwa jest w∏aÊciwa?

– Niektórzy nadal mówià o CUA, ale ja nie chc´ 

u˝ywaç w nazwie s∏owa „urzàd”. To kojarzy si´ z jakàÊ

biurokratycznà instytucjà skupiajàcà urz´dników.

Tymczasem powstaje nowa s∏u˝ba specjalna o charak-

terze policyjnym, majàca zwalczaç przest´pczoÊç i sto-

sowaç represje karne wobec osób, które dopuÊci∏y si´

przest´pstw korupcyjnych. 

CBA to Êwiadome nawiàzanie do Centralnego Biura
Âledczego? 

– Nie ukrywam, ˝e tak. ZrobiliÊmy to, bo, mimo

pewnych zawirowaƒ, jakie w przesz∏oÊci dotkn´∏y

CBÂ, uwa˝am, ˝e ma ono presti˝. JesteÊmy pe∏ni

uznania dla jego funkcjonariuszy. 

B´dzie to centralny, samodzielny urzàd
podporzàdkowany bezpoÊrednio premierowi?

– Ma to byç cywilna s∏u˝ba specjalna umocowana

podobnie jak ABW. Chcemy jà wpisaç w system bez-

pieczeƒstwa naszego kraju, stàd bezpoÊrednie podpo-

rzàdkowanie premierowi, ale dzia∏aç w Êcis∏ej koordy-

nacji z pozosta∏ymi s∏u˝bami specjalnymi.

Przecie˝ Policja i inne instytucje paƒstwowe od dawna
zwalczajà korupcj´... 

– Niech´tni powo∏aniu CBA wyliczajà, ile to komó-

rek zajmuje si´ zwalczaniem korupcji. Powiedzmy

jednak szczerze, ˝e niektóre tak naprawd´ zwalczajà

ten proceder na marginesie swojej zasadniczej dzia-

∏alnoÊci, na przyk∏ad Stra˝ Graniczna robi to tylko

we w∏asnych szeregach. Je˝eli zaÊ chodzi o ABW, to jej

kompetencje w tym zakresie przejmie CBA. Policja

natomiast odpowiada za zwalczanie ka˝dego rodzaju

przest´pczoÊci, tzn. zajmuje si´ wszystkim. Sukces

nowego przedsi´wzi´cia zale˝y w du˝ej mierze 

od dobrych relacji Policji i CBA. My b´dziemy forma-

cjà stosunkowo niewielkà i dzia∏ajàcà centralnie. 

Policja natomiast ma pr´˝ne komórki antykorupcyjne

w terenie. Chodzi wi´c o to, ˝eby umieç wspó∏-

pracowaç. 

Rolà kierownictwa CBA i Policji jest ustalenie dobrej

formu∏y tego wspó∏dzia∏ania, tak ˝eby nie wchodziç 

sobie w drog´, a raczej si´ umiej´tnie uzupe∏niaç. Naj-

wa˝niejszy jest pozytywny skutek dla paƒstwa i obywa-

teli, czyli jak najwi´cej ujawnionych przest´pstw 

korupcyjnych, których sprawcy muszà zostaç ukarani. 

Czy nie obawia si´ Pan szkodliwych przejawów
rywalizacji mi´dzy s∏u˝bami?

– Nie, a nawet uwa˝am, ˝e przynios∏oby to dobre

efekty, pod warunkiem ˝e b´dzie to zdrowa rywaliza-

cja. Ju˝ teraz doÊwiadczy∏em realnej pomocy od Poli-

cji. Spotykam si´ te˝ z ˝yczliwoÊcià jej kierownictwa

i z przejawami sympatii policjantów. MyÊl´, ˝e taka 

atmosfera nieêle rokuje na przysz∏oÊç. 

Jaki b´dzie podzia∏ zadaƒ mi´dzy CBA i Policjà? Czy to,
kto poprowadzi post´powanie, zale˝eç ma od wysokoÊci
∏apówki, czy od stanowisk i funkcji zajmowanych przez
podejrzanych? 

– To kwestia porozumienia, które zawrzemy z Poli-

cjà. Kompetencje obu formacji zostanà precyzyjnie

Przepis na CBA

Z MARIUSZEM
KAMI¡SKIM
– sekretarzem stanu,
pe∏nomocnikiem rzàdu
ds. opracowania
programu 
zwalczania nadu˝yç
w instytucjach
publicznych rozmawia 
Pawe∏ Chojecki
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okreÊlone. Skoro powo∏uje si´ specjalnà instytucj´, to

powinna si´ ona zajàç korupcyjnymi sprawami central-

nymi, na styku z politykà. Te w terenie z ca∏à pewno-

Êcià pozostanà domenà Policji. Projekt ustawy przewi-

duje, ˝e CBA ma odgrywaç równie˝ rol´ koordynujàcà

w zwalczaniu przest´pczoÊci korupcyjnej. Z kierow-

nictwem Policji i innych s∏u˝b ustalimy, jak w prakty-

ce zrealizowaç zadania postawione przed CBA.

A uprawnienia nowego biura? B´dà wi´ksze ni˝ te, które
majà Policja i ABW?

– Powiedzia∏bym raczej, ˝e inne. Na pewno wi´ksze

w zakresie kontroli. Powstanie silna komórka, w której

mi´dzy innymi znajdà si´ pracownicy NIK i s∏u˝b

skarbowych. Mo˝liwoÊç stosowania równolegle pracy

operacyjnej i kontroli zwi´kszy naszà efektywnoÊç.

Dlatego w pewnym sensie b´dziemy mieli szersze

mo˝liwoÊci. Uprawnienia operacyjne zaÊ takie same,

jak w Policji. 

Zasady stosowania Êrodków przymusu skopiowali-

Êmy z waszej ustawy. Podobnie ma byç z u˝ywaniem

broni palnej.

W jaki sposób kompletuje Pan kadr´ biura? Mówi si´, 
˝e chce Pan pozyskaç odpowiednich ludzi równie˝
z Policji? 

– Cz´Êciowo tak. Na razie wspó∏pracujà ze mnà

funkcjonariusze oddelegowani do budowania przysz∏ej

s∏u˝by specjalnej. Chcia∏bym te˝, ˝eby pewna grupa

policjantów trafi∏a do CBA i to bardzo szybko. Zdaj´

sobie spraw´, ˝e musi si´ to staç w Êcis∏ym porozumie-

niu z komendantem g∏ównym i szefem MSWiA. Nie

mo˝e dojÊç do sytuacji, kiedy w niekontrolowany spo-

sób funkcjonariusze b´dà przechodziç z jednej s∏u˝by

do drugiej. Bardzo mi zale˝y, ˝eby przyj´cia do CBA

odbywa∏y si´ za zgodà ich prze∏o˝onych.

Nie boi si´ Pan ich oporu?
– Troch´ tak, ale wa˝ne jest zrozumienie wzajem-

nych potrzeb. My nie stanowimy kadrowego zagro˝e-

nia dla Policji z uwagi na ró˝nice wielkoÊci obu insty-

tucji. Na pewno ˝adnego konfliktu nie b´dzie. W nie-

których przypadkach przewiduj´ negocjacje, ale my-

Êl´, ˝e wszystkie sporne sprawy uda si´ rozwiàzaç.

Jak Pan sprawdzi kandydatów?
– Sito doboru b´dzie niezwykle g´ste. W pierwszym

etapie przyjmiemy doÊwiadczonych funkcjonariuszy

i z nich stworzymy kadr´ kierowniczà. Ich dotychcza-

sowy dorobek zawodowy i opinie s∏u˝bowe to wa˝ne,

wymierne argumenty, które mo˝na ∏atwo zweryfiko-

waç. Dla ludzi zupe∏nie nowych, a takich wielu musi

do nas trafiç, przygotujemy bardzo starannie procedu-

ry przyj´ç. Kandydaci b´dà musieli uzyskaç certyfika-

ty bezpieczeƒstwa i przejÊç badanie na wykrywaczu

k∏amstw. Zgromadzimy wywiady Êrodowiskowe, bar-

dzo dok∏adnie przeanalizujemy ˝yciorysy, sprawdzimy,

czy stan majàtkowy jest adekwatny do ich dotychcza-

sowych dochodów. 

A po przyj´ciu do s∏u˝by rozpoczniemy ich inten-

sywne szkolenie. 

Jak b´dziecie kontrolowaç swoich ludzi, czy nie przeszli
na drugà stron´? 

– OczywiÊcie, ˝e trzeba to sprawdzaç. Powstanie 

silna komórka o charakterze kontrwywiadowczym.

Czyli CBA w CBA?
– B´dziemy na bie˝àco monitorowaç prac´ naszych

funkcjonariuszy i bardzo starannie sprawdzaç, jak si´

zachowujà, jak wykonujà swoje obowiàzki, z kim si´

kontaktujà. B´dà te˝ zobowiàzani do sk∏adania

oÊwiadczeƒ majàtkowych, do informowania o jakich-

kolwiek zobowiàzaniach finansowych zaciàganych

przez nich i ich najbli˝szych. Muszà pogodziç si´

z tym, ˝e b´dà starannie kontrolowani.

Co im Pan w zamian oferuje? Zarobià wi´cej ni˝
na przyk∏ad policjanci?

– Prawdopodobnie tak. Ma to byç niewielka, ale eli-

tarna formacja. Wymagania wobec jej pracowników sà

bardzo du˝e i dlatego pensje powinny byç wysokie.

Wy˝sze ni˝ gdzie indziej. Mam nadziej´, ˝e rzàd po-

dejmie takà decyzj´. Ci ludzie majà zwalczaç korupcj´

i w zwiàzku z tym muszà odpowiednio byç wynagra-

dzani. To jest istotny mechanizm antykorupcyjny. 

Kto pierwszy znajdzie si´ na celowniku CBA?
– Na razie nie mo˝na mówiç o konkretach. Ale

na pewno jednà z najwa˝niejszych rzeczy b´dzie

sprawdzanie deklaracji majàtkowych polityków i osób

pe∏niàcych funkcje publiczne. Zbadamy te˝ êród∏a po-

chodzenia ich majàtku.

Czy zajmiecie si´ rozpracowywaniem nieuczciwych
policjantów?

– Mamy takà mo˝liwoÊç, ale nie jest to naszym prio-

rytetem. Uwa˝amy, ˝e Policja to podstawowa i najbar-

dziej wiarygodna formacja paƒstwowa odpowiadajàca

za bezpieczeƒstwo. Oczywiste jest jednak, ˝e w tak

licznej s∏u˝bie zawsze znajdà si´ czarne owce. 

Czy zamierzacie korzystaç z pomocy policyjnych
antyterrorystów lub Centralnego Biura Âledczego? 

– B´dziemy mieli w∏asny specjalny oddzia∏ uderze-

niowy. Bardzo mo˝liwe natomiast, ˝e przy realizacji

konkretnych spraw taka wspó∏praca oka˝e si´ nie-

zb´dna. Jestem g∏´boko przekonany, ˝e porozumienie

z Policjà przygotujemy tak, aby dobrze si´ uzupe∏niaç

i móc odpowiednio wspieraç. A wspó∏praca z CBÂ jest

bardzo wskazana. Ju˝ teraz, choç CBA formalnie jesz-

cze nie istnieje, trafiajà do mnie informacje od obywa-

teli o mo˝liwoÊci pope∏nienia przest´pstw. Nie zamie-

rzam ich przechowywaç na u˝ytek nowego biura,

wszystkie wi´c przekazuj´ Policji. Sà to pierwsze i bar-

dzo praktyczne doÊwiadczenia we wspó∏pracy. Du˝e

nadzieje wià˝´ równie˝ z Wy˝szà Szko∏à Policji

w Szczytnie, w której mia∏em ostatnio przyjemnoÊç

goÊciç.

Kiedy biuro zacznie dzia∏aç?
– Chcemy szybko zakoƒczyç proces legislacyjny. Je-

steÊmy ju˝ po rozmowach z ugrupowaniami parlamen-

tarnymi i wiemy, ˝e istnieje wi´kszoÊç sejmowa dla

uchwalenia tego rzàdowego projektu. Wydaje si´, ˝e

w sensie formalnym ju˝ na wiosn´ CBA mo˝e zaczàç

pracowaç. Zale˝y mi, ˝eby sta∏o si´ to jak najszybciej,

wi´c za realny termin uwa˝am prze∏om marca i kwiet-

nia, a ju˝ na pewno kwiecieƒ.

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■

zdj. Wojciech Basiƒski

– B´dziemy
formacjà
stosunkowo
niewielkà
i dzia∏ajàcà
centralnie. 
Policja natomiast
ma pr´˝ne komórki
antykorupcyjne
w terenie. 
Chodzi wi´c o to,
˝eby umieç 
wspó∏pracowaç.
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Wgrudniu ub.r. komendant g∏ówny Policji Marek Bieƒkowski

powo∏a∏ specjalny zespó∏, który pracuje nad nowymi zasada-

mi oceniania komend wojewódzkich. System, który funkcjonowa∏

dotychczas, by∏ krytykowany. Niektórzy komendanci twierdzili, ˝e

premiowa∏ tylko du˝e komendy. Inni, ˝e ju˝ „na starcie” nie za-

pewnia∏ jednostkom takich samych warunków, poniewa˝ te, które

szczyci∏y si´ od lat wysokà wykrywalnoÊcià, i te o niskim poziomie

zagro˝enia, by∏y oceniane ni˝ej, jako nieosiàgajàce widocznych 

post´pów. Liczba dolegliwych spo∏ecznie wykroczeƒ nie by∏a

w ogóle brana pod uwag´.

Przewodniczàcy zespo∏u nadinsp. Henryk Tusiƒski, komendant

wojewódzki Policji w Poznaniu, podkreÊla, ˝e tworzony projekt

nale˝y poddaç szerokiej konsultacji, aby policjanci mogli wyraziç

swoje zdanie, przedstawiç doÊwiadczenia i pomys∏y. Po przeanali-

zowaniu wszystkich sygna∏ów wyniki trafià do nadinsp. Ryszarda

Siewierskiego, pierwszego zast´pcy komendanta g∏ównego 

Policji.

– Trudno znaleêç wspólne normy dla wszystkich województw,

gdy˝ ró˝nice mi´dzy niektórymi regionami sà bardzo wyraziste.

Trzeba wi´c spróbowaç wypracowaç takie mierniki oceny, które 

b´dà najbardziej sprawiedliwe. Zdajemy sobie spraw´, jak powa˝ne

jest to zadanie – mówi nadinsp. Tusiƒski.

Cz∏onek zespo∏u insp. Krzysztof Staraƒczak, p.o. komendanta

wojewódzkiego Policji w Olsztynie, w dotychczas obowiàzujàcym

systemie dostrzega wiele mankamentów. Uwa˝a, ˝e nowy sposób

oceniania powinien wymuszaç zdecydowane ograniczenie funkcji

nadzorczych komend wojewódzkich na rzecz rozbudowanych funk-

cji pomocniczych dla komend powiatowych. Ju˝ teraz pracuje

nad odpowiednimi rozwiàzaniami, które zamierza wprowadziç

u siebie.

STATYSTYKA INACZEJ
– Tworzony system oceniania nie b´dzie wymaga∏ nowych zesta-

wieƒ, sprawozdaƒ czy formularzy ani anga˝owa∏ dodatkowych pra-

cowników. Mo˝emy go zbudowaç z elementów, które od dawna 

istniejà – wyjaÊnia nadinsp. Tusiƒski. 

Nadrz´dne znaczenie ma, wed∏ug niego, preferowanie rzeczywi-

stego ograniczenia zjawisk najbardziej dokuczliwych dla spo∏eczeƒ-

stwa, czyli mi´dzy innymi przest´pstw przeciwko mieniu, bójek

i pobiç. Tu zapowiada si´ bardzo istotna zmiana: przest´pstwa te

majà byç oceniane na równi z podobnymi im wykroczeniami. W ten

sposób ograniczone zostanie tzw. manipulowanie statystykà i b´-

dzie mo˝na zobaczyç rzetelny obraz prawdziwego zagro˝enia.

– Nale˝y zadaç sobie pytanie, jak to jest, ˝e mniejsza liczba prze-

st´pstw nie przek∏ada si´ na dobrà opini´ spo∏eczeƒstwa o skali 

zagro˝enia? – mówi insp. Staraƒczak. – Obywatel cz´sto nie wie,

czy pad∏ ofiarà przest´pstwa, czy te˝ wykroczenia. W praktyce

mia∏o czasem miejsce fikcyjne zmniejszanie wysokoÊci strat

poni˝ej poziomu 250 z∏otych tylko po to, aby zakwalifikowaç czyn

jako wykroczenie – by uratowaç statystyk´. Zdarza∏o si´ na przy-

k∏ad, ˝e usi∏owanie w∏amania rejestrowano jako uszkodzenia mie-

nia. W pewnym sensie takie zachowania wymusza∏ obowiàzujàcy

system, a praktyki te fa∏szowa∏y obraz stanu przest´pczoÊci. Teraz

kwalifikacja czynu nie b´dzie mia∏a du˝ego znaczenia. 

KWARTALNIE, NIE ROCZNIE
– Dotychczas zdarza∏y si´ ró˝ne nieprawid∏owoÊci – mówi insp.

Krzysztof Staraƒczak. – Na przyk∏ad w zale˝noÊci od statystycz-

nych potrzeb przetrzymywano sprawy wykryte lub koƒczone nie-

wykryciem sprawców. Bywa∏o nawet tak, ˝e je˝eli jakiÊ komendant

na poczàtku roku zabezpieczy∏ du˝à iloÊç mienia, przez nast´pnych

kilka miesi´cy móg∏ ju˝ sobie odpuÊciç, nie tracàc przyzwoitego

miejsca w rankingu. 

W nowym systemie ocena ma byç dokonywana kwartalnie, a nie

rocznie, jak dotàd. W ten sposób po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u

trzeba b´dzie wyzerowaç liczniki, co automatycznie wymusi

na jednostkach funkcjonowanie na pe∏nych obrotach. Takie rozwià-

zanie znacznie poprawi jakoÊç pracy, poniewa˝ nie b´dzie mo˝na

odpoczàç choçby miesiàc, bo w ciàgu pozosta∏ych na pewno nie

nadrobi si´ zaleg∏oÊci.

Cz∏onkowie zespo∏u stwierdzili, ˝e stosowane do tej pory przeli-

czanie liczby pope∏nionych przest´pstw okreÊlonego rodzaju na sto

tysi´cy mieszkaƒców to metoda sprawiedliwsza ni˝ podawanie

bezwzgl´dnej liczby zdarzeƒ. Zamiast braç pod uwag´ prze-

st´pstwa stwierdzone, postanowiono sumowaç wszcz´cia post´po-

waƒ. Zdajàc sobie jednak spraw´ z zagro˝enia, jakim mo˝e byç ce-

lowe nieprzyjmowanie zg∏oszeƒ, uznali, ˝e istotnà rol´ zapobiegaw-

czà musi odegraç du˝a kampania medialna, która b´dzie informo-

wa∏a o prawach osób zawiadamiajàcych Policj´ o zdarzeniu. Nie bez

znaczenia ma byç tak˝e nadzór inspektoratów KWP.

– Trzeba patrzeç na tendencje, a nie na jednostkowy roczny wy-

nik. Dlatego nale˝y ustaliç rzetelnie punkt startu w celu stworze-

nia podstaw do nowego oceniania. Wydaje si´, ˝e Êrednia liczba

zdarzeƒ jednego typu z dwóch ostatnich lat to dobry wskaênik

– uwa˝a insp. Staraƒczak. 

Powstajàcy system jest przeznaczony wy∏àcznie dla komend wo-

jewódzkich Policji i nie mo˝e byç automatycznie stosowany w ko-

mendach powiatowych. Inaczej mog∏oby dojÊç do tak zwanego

efektu ma∏ych liczb, zupe∏nie wypaczajàcego zasad´ sprawiedliwej

oceny. W sytuacjach, kiedy dotychczasowy sposób by∏ bezkrytycz-

nie przenoszony do oceniania jednostek powiatowych, do takich

nieprawid∏owoÊci dochodzi∏o. I tak jeÊli w roku 2004 by∏y dwie

Êmiertelne ofiary wypadków drogowych w powiecie, a przy ocenie

KPP u˝ywano kryteriów takich samych, jak wobec ca∏ej KWP

(a wi´c dla du˝o wi´kszych wartoÊci bezwzgl´dnych), to obraz sy-

tuacji by∏ nieprawdziwy. Lub w niedu˝ym powiecie rocznie kra-

dziono 10 aut, a pewnego roku skradziono ich 20, to czy mo˝na de-

finitywnie stwierdzaç, ˝e przest´pczoÊç samochodowa tam si´ po-

dwaja i uznaç, ˝e zagro˝enie wyjàtkowo wzros∏o? Bo przecie˝ staty-

stycznie jest to 200 proc.! – uwa˝a insp. Staraƒczak.

Wszystkich oceniaç
nagradzaç najlepszych
Nie∏atwo wypracowaç uniwersalny sposób oceny jednostek
Policji. Taki system musi uwzgl´dniaç specyfik´ regionów,
a jednoczeÊnie rzetelnie wskazywaç liderów w walce
z przest´pczoÊcià. Ju˝ w tym roku wyró˝niajàce si´ jednostki
dostanà wi´cej pieni´dzy na premie.
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VOX POPULI, VOX DEI
– Pos∏ugiwanie si´ tylko statystykà zawsze daje niepe∏ny obraz sy-

tuacji. Je˝eli sonda˝e majà byç wartoÊciowym elementem oceny,

to nale˝y respondentom zadawaç takie pytania, aby uzyskaç od-

powiedzi dotyczàce jakoÊci pracy w konkretnych jednostkach

– mówi cz∏onek zespo∏u podkom. Pawe∏ Suchanek, p.o. dyrekto-

ra Gabinetu KGP. – Inaczej w dobie powszechnego dost´pu

do Êrodków masowego przekazu, przede wszystkim do telewizji,

odpowiedzi mogà byç zak∏ócone przez informacje o wydarzeniach

z zupe∏nie innych miejsc w kraju. Trzeba wziàç tak˝e pod uwag´,

˝e ludzi najbardziej interesuje zwalczanie tych patologii, które

uderzajà w nich samych lub w ich bliskich. Du˝a cz´Êç spo∏eczeƒ-

stwa natomiast nie jest szczególnie zainteresowana skutecznym

Êciganiem pewnych przest´pstw, na przyk∏ad akcyzowych, doty-

czàcych w∏asnoÊci intelektualnej, a nawet tak powa˝nych, jak pra-

nie pieni´dzy. Nie zwalnia to jednak Policji od obowiàzku ich

zwalczania.

Nadinspektor Henryk Tusiƒski równie˝ uwa˝a, ˝e trzeba zaczàç

od przeprowadzenia badaƒ, które po pierwsze – wska˝à jasno, jakie

konkretne oczekiwania wobec Policji ma spo∏eczeƒstwo, a po dru-

gie – zwalczania jakiego rodzaju zjawisk obywatele domagajà si´

w pierwszej kolejnoÊci. To, co myÊlà sami policjanci, tak˝e uznaje

za istotne dla prawid∏owego funkcjonowania instytucji.

– Wiele mo˝na dowiedzieç si´ na przyk∏ad z internetowych wy-

powiedzi funkcjonariuszy. Cz´sto je czytam i widz´ wiele trafnych,

wartych zauwa˝enia spostrze˝eƒ – mówi.

BIA¸E CZAPKI
Planuje si´, by liczba wypadków drogowych pozostawa∏a jednym

z elementów ocennych, ale nie a˝ tak istotnym, jak dotàd. Nie 

nale˝y bowiem przypisywaç zbyt du˝ego znaczenia zdarzeniom

w ruchu drogowym, gdy˝ Policja ma ograniczony wp∏yw na ich

liczb´ i skutki – np. za infrastruktur´ odpowiadajà inne insty-

tucje. 

– Nie powinno byç mowy o ca∏kowitym rezygnowaniu z tego ele-

mentu podsumowania jakoÊci pracy garnizonów – wyjaÊnia insp.

Staraƒczak. – Wtedy prawdopodobnie znaleêliby si´ tacy, którzy

zupe∏nie zaniedbaliby ten rodzaj ustawowych zadaƒ Policji jako

majàcy niewielkie znaczenie w oczach prze∏o˝onych. Ale ta propo-

zycja b´dzie jeszcze przedmiotem dyskusji.

PREMIE DLA SKUTECZNYCH
Zgodnie z powstajàcym projektem, po zakoƒczeniu ka˝dego kwar-

ta∏u komendant g∏ówny Policji przeka˝e znaczàce fundusze na na-

grody specjalne tym komendom wojewódzkim, które uzyskajà naj-

lepsze wyniki w ograniczaniu przest´pczoÊci. Wtedy w wyró˝nio-

nym garnizonie b´dà nagradzane jednostki powiatowe, które wy-

pracowa∏y dobry wynik ca∏ego województwa. W ka˝dej KPP nato-

miast komendanci nagrodzà tych funkcjonariuszy, którzy najbar-

dziej przyczynili si´ do sukcesu. WysokoÊç funduszu nagrodowego

wzrasta w tym roku prawie trzykrotnie w stosunku do roku ubie-

g∏ego. 

– Nowy system oceniania ma skutecznie motywowaç do rzetel-

nej pracy – podsumowuje Pawe∏ Suchanek. ■
PAWE¸ CHOJECKI

Materia∏y przygotowane przez zespó∏ do opracowania zasad oce-

ny pracy jednostek Policji sà dost´pne na stronie www.policja.pl,

w dziale „O Policji”. Uwagi na temat tworzonego systemu mo˝na

przesy∏aç pocztà elektronicznà: dyskusja@policja.gov.pl
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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.
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B iuro Spraw Wewn´trznych ujawni∏o 1500 przypadków nieprzy-

j´cia przez grójeckich policjantów zawiadomienia o przest´p-

stwie. Jak do tego dosz∏o? Czy pe∏nià tam s∏u˝b´ sami lenie, którym

nie chcia∏o si´ pracowaç, czy te˝ mo˝e dzia∏a∏ pewien system...?

BEZPIECZNA GIE¸DA
Gdyby wierzyç statystyce, gie∏da samochodowa w S∏omczynie ko∏o

Grójca by∏a jednym z najbezpieczniejszych punktów w wojewódz-

twie mazowieckim. W miejscu, które ka˝dej niedzieli odwiedza∏o

ponad 100 tys. ludzi, zje˝d˝a∏o blisko 20 tys. samochodów, z czego

oko∏o 5 tys. do sprzedania, gdzie prowadzono przeró˝ne interesy

i handlowano wszelkimi towarami, gdzie funkcjonowa∏y autobusy

z panienkami do wynaj´cia, kwit∏ hazard itd., itp., nic z∏ego si´ 

nie dzia∏o. Na wielkich bazarach, jak na przyk∏ad Stadion Dziesi´-

ciolecia, odnotowuje si´ pe∏nà gam´ przest´pstw od kradzie˝y kie-

szonkowych poczynajàc, przez paserstwo, fa∏szowanie dokumen-

tów na brutalnych rozbojach koƒczàc. Tak jest wsz´dzie, ale nie

w S∏omczynie. 

Gdyby dalej wierzyç policyjnej statystyce, trzeba by przyjàç, ˝e

przyje˝d˝a∏y tu same gapy, które w niewyjaÊnionych okoliczno-

Êciach gubi∏y dokumenty. Ten „pech” przybra∏ rozmiary epidemii.

W ciàgu trzech lat dokumenty „zgubi∏o” w S∏omczynie oko∏o 1800

osób. 

PO NITCE DO K¸¢BKA
Do przys∏owiowego k∏´bka doprowadzi∏a informacja operacyjna

uzyskana przez oficerów BSW, ˝e przest´pcy dzia∏ajàcy na tym

ogromnym targowisku majà swojego gliniarza, który z nimi wspó∏-

pracuje. 

Ustalono, ˝e jest nim (dziÊ ju˝ by∏y) policjant Arkadiusz W. 

z Wydzia∏u Kryminalnego KPP w Grójcu. Utrzymywa∏ on sta∏y kon-

takt z szefem gangu, którego uprzedza∏ o dzia∏aniach policji i chro-

ni∏ jego ludzi, w zamian za co ka˝dej niedzieli na koniec dnia

dostawa∏ 200 albo 300 z∏otych. 

Post´powanie toczy si´ przed sàdem w Grójcu. Prokurator zarzu-

ci∏ Arkadiuszowi W. przyj´cie ∏apówek na ∏àcznà kwot´ ponad

5 tysi´cy z∏otych. 

Ta na pozór prosta sprawa korupcyjna da∏a poczàtek wykryciu

wielkiej afery. 

Lenistwo czy system?
Ponad 60 policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu
prokurator zarzuca niedope∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych
i poÊwiadczenie nieprawdy. Jedna trzecia stanu osobowego
jednostki mo˝e zostaç oskar˝ona. 
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– Poniewa˝ poznaliÊmy skal´ dzia∏ania grup przest´pczych

w S∏omczynie, nasze zdumienie wzbudzi∏a ksià˝ka wydarzeƒ KPP

w Grójcu. W gie∏dowe dni odnotowywane w niej by∏y 1–2 kradzie-

˝e, za to kilkanaÊcie zg∏oszeƒ o zagubieniu dokumentów. Postano-

wiliÊmy dotrzeç do poszkodowanych i zapytaç, jak by∏o naprawd´.

RzeczywistoÊç przesz∏a najgorsze przypuszczenia – mówi podinsp.

Zdzis∏aw Ramocki, naczelnik radomskiego wydzia∏u BSW.

Oficerowie BSW przez wiele miesi´cy prowadzili rozmowy ze

Êwiadkami w ca∏ej Polsce. Okradzione w S∏omczynie osoby twier-

dzi∏y, ˝e na posterunku by∏y przez policjantów namawiane, ˝eby

nie zg∏aszaç przest´pstwa. T∏umaczono im, ˝e szanse na jego wy-

krycie sà niewielkie, odstraszano, i˝ procedura post´powania jest

d∏uga i ucià˝liwa. A na koniec doradzano, ˝eby wype∏niç protokó∏

o utracie przedmiotów, bo wtedy zaÊwiadczenie mo˝na dostaç

od r´ki. 

Jeden ze Êwiadków opowiada∏, ˝e kiedy ukradziono mu portfel

z pieni´dzmi, policjant, zamiast przyjàç od niego zawiadomienie,

zaproponowa∏, ˝eby og∏osi∏ przez megafon, i˝ zgubi∏ dokumenty, 

to mo˝e ktoÊ je przyniesie.

Inny zezna∏, ˝e gdy przybieg∏ na posterunek, wo∏ajàc, i˝ go okra-

dziono i wska˝e z∏odzieja, bo widzia∏ go stojàcego niedaleko z gru-

pà m´˝czyzn, us∏ysza∏ w odpowiedzi, ˝e przecie˝ kieszonkowiec

nie jest g∏upi, wi´c i tak niczego przy nim si´ nie znajdzie, szkoda

roboty. 

Policjant wype∏nia∏ druk zg∏oszenia o zagubieniu dokumen-

tów, a poszkodowany, uprzedzony o odpowiedzialnoÊci karnej, 

podpisywa∏. 

Niektóre osoby opowiada∏y oficerom BSW, ˝e, b´dàc w stresie,

w ogóle nie czyta∏y tego, co podsuwano im do podpisania. Przeko-

nane by∏y, i˝ sà to protoko∏y zawiadomienia o kradzie˝y. Byli te˝ 

tacy, którzy z w∏asnej woli domagali si´ tylko zaÊwiadczenia 

o utracie dowodu osobistego, z góry machajàc r´kà na skutecznoÊç

stró˝ów prawa w wykryciu sprawców przest´pstwa. 

Sprawdzajàc wszystkie zg∏oszenia z lat 2001–2003, BSW dotar∏o

do 1500 pokrzywdzonych. Spraw´ przekazano prokuraturze, która

ustali∏a, ˝e takich osób jest w sumie 1800. Zarzuty niedope∏nienia

obowiàzku postawiono 60 policjantom.

„GOTOWCE”
– Prawdopodobnie nie dosz∏oby do ∏amania prawa na takà skal´,

gdyby nie specjalne druki, które mieli wype∏niaç policjanci przyj-

mujàcy zg∏oszenia na gie∏dzie – mówi nadkom. Leszek Âlesiƒski,

naczelnik wydzia∏u w BSW KGP. 

W 2001 roku kierownictwo komendy w Grójcu wpad∏o na pomys∏

wprowadzenia „gotowców” majàcych u∏atwiç prac´ funkcjonariu-

szom. Druki by∏y trzy. Pierwszy, zatytu∏owany: „Protokó∏ przyj´cia

wniesionego ustnie zg∏oszenia o utracie przedmiotów i podania

o wydanie zaÊwiadczenia”, koƒczy∏ si´ zdaniem: „Uwa˝am, ˝e utra-

ta przedmiotów nie by∏a zwiàzana z dokonaniem na mojej osobie

przest´pstwa lub wykroczenia”, a zg∏aszajàcy by∏ dwukrotnie

uprzedzany o odpowiedzialnoÊci karnej. Drugi to „ZaÊwiadczenie

o zg∏oszeniu utraty przedmiotów”, w którym raz jeszcze powtarza-

∏y si´ owe „niewyjaÊnione okolicznoÊci”, a trzeci – notatka urz´do-

wa na ten sam temat.

– Zapewniano nas, ˝e to usprawni prac´. Wype∏nienie trzech do-

kumentów zajmowa∏o jednak znacznie wi´cej czasu, ni˝ przyj´cie

jednego zawiadomienia o przest´pstwie, jak to by∏o kiedyÊ – mówi

kom. S∏awomir Rek, zast´pca naczelnika sekcji kryminalnej. Kiedy

Êwie˝o po ukoƒczeniu szko∏y w Szczytnie rozpoczà∏ s∏u˝b´ w Grój-

cu, by∏ zdumiony tymi drukami.

– Nigdy wczeÊniej o czymÊ takim nie s∏ysza∏em. Niektórzy z nas

mieli wàtpliwoÊci, czy w ogóle mo˝emy je stosowaç, ale komendant

zapewnia∏, ˝e wszystko w porzàdku, bo jest pozytywna opinia

prawna – mówi.

Ówczesny komendant powiatowy m∏. insp. Zenon Romanek

konsultowa∏ projekt druków z radcà prawnym KWP Leszkiem Ko-

bylskim. Ten w pisemnej odpowiedzi z 14 grudnia 2000 r. stwier-

dza, ˝e uwa˝a je za „poprawne pod wzgl´dem formalnoprawnym

i j´zykowym”, ale dodaje, i˝ „nie ma podstaw prawnych do przyj-

mowania zg∏oszeƒ i wydawania przez Policj´ zaÊwiadczeƒ o utracie

dokumentów stwierdzajàcych to˝samoÊç obywatelom naszego kra-

ju (...) w tego rodzaju sprawach kompetencje posiadajà w∏a-

▲
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Êciwe organy administracji, przyjmowanie zg∏oszeƒ i wyda-

wanie zaÊwiadczeƒ przez organy Policji jest zb´dne”.

Uzyskawszy takà wyk∏adni´, kierownictwo komendy w Grójcu

wprowadzi∏o do obiegu druki, które mia∏y w nazwie utrat´ przed-

miotów, a de facto dotyczy∏y utraty dokumentów. Dziwnym tra-

fem przez trzy lata nikt tego nie zauwa˝y∏.

Barbara Âwiàtkiewicz, radca prawny w KGP, ocenia, ˝e wspo-

mniane dokumenty w ogóle nie powinny powstaç. Policja musi

dzia∏aç zgodnie z k.p.a. Funkcjonariusz ma obowiàzek przyj´cia za-

wiadomienia o przest´pstwie i mo˝e wystawiç pismo stwierdzajàce

kradzie˝, nie ma natomiast prawa wydawaç zaÊwiadczenia o zagu-

bieniu dokumentów. To nie sà jego kompetencje. Nie daje mu ich

równie˝ ustawa o Policji.

– W opisanym przypadku ludzie byli wprowadzani w b∏àd –

mówi mec. Âwiàtkiewicz. – A ju˝ to dwukrotne uprzedzanie o od-

powiedzialnoÊci karnej wyglàda jak straszenie zg∏aszajàcego, ˝eby,

kiedy raz powie, ˝e zgubi∏, przypadkiem nie zmieni∏ potem zdania.

Poza tym treÊç tych druków, pomijajàc zagmatwany j´zyk, którym

sà napisane, zosta∏a tak skonstruowana, aby wr´cz narzucaç funk-

cjonariuszowi okreÊlony model post´powania, czyli: przyjmowanie

zg∏oszenia o utraceniu, a nie kradzie˝y. Tworzy∏o to sytuacj´ 

kryminogennà. Moim zdaniem ktoÊ znacznie przekroczy∏ swoje

kompetencje, wprowadzajàc takie formularze do u˝ytku.

CHODZI¸O O STATYSTYK¢ 
„Policyjna afera w Grójcu”, „Policyjne przekr´ty”, „Podejrzani

w mundurach” pisa∏a prasa. W artykule zatytu∏owanym „Grójec –

najbardziej leniwa komenda w Polsce” jeden z dzienników zacyto-

wa∏ wypowiedê ówczesnego komendanta wojewódzkiego nadinsp.

Klimka: „Wyrzuc´ z policji najwi´kszych leni w Polsce”.

Wywo∏a∏o to wielkie wzburzenie wÊród grójeckich funkcjonariu-

szy. Protest z∏o˝y∏y zwiàzki zawodowe. 

– Nawet jeÊli iluÊ z nas nie wykona∏o swoich obowiàzków, to mó-

wienie o leniwej komendzie obra˝a pozosta∏ych rzetelnie pracujà-

cych. Nawet jeÊli, bo przecie˝ wszyscy tu wiemy, jak by∏o 

naprawd´ – mówi kom. Arkadiusz Zgieb, wiceprzewodniczàcy Za-

rzàdu Terenowego NSZZ Policjantów. – Ludzie sà rozgoryczeni

i sfrustrowani. Uwa˝ajà, ˝e stali si´ koz∏ami ofiarnymi. 

– Atmosfera w jednostce jest fatalna – ocenia nadkom. Micha∏

Toporkiewicz, nowy komendant w Grójcu. – Funkcjonariusze bojà

si´, nie wiedzà, co ich czeka. Prasa pisze o leniach w komendzie,

nierzadkie sà przypadki, gdy mieszkaƒcy traktujà policjantów 

lekcewa˝àco. To odbiera ch´ç do pracy, frustruje. A ja, jako kierujà-

▲



POLICJA 997        marzec 2006 r. Poprawianie statystyki  STRZA¸ OSTRZEGAWCZY 21

cy jednostkà, musz´ byç przygotowany na to, ˝e prowadzone post´-

powanie mo˝e spowodowaç koniecznoÊç zwolnienia wielu osób.

Opracowuj´ wi´c wariant awaryjny, czyli nowà struktur´ jednostki,

˝ebyÊmy mogli wykonywaç obowiàzki w ka˝dej sytuacji. 

Kilku policjantów z KPP w Grójcu zgadza si´ na rozmow´ pod wa-

runkiem zapewnienia im anonimowoÊci. Mówià, ˝e S∏omczyn za-

wsze by∏ s∏abym punktem jednostki, bo pope∏niano tam najwi´cej

przest´pstw. Komenda musia∏a radziç sobie sama, nie dostawa∏a

wsparcia z KWP w Radomiu. A prze∏o˝eni ˝àdali wyników. Wszyst-

kim chodzi∏o o statystyk´ i za to policjanci byli rozliczani. Tymcza-

sem kradzie˝e kieszonkowe w wi´kszoÊci nie rokujà wykrycia. 

– MieliÊmy nie przyjmowaç takich zg∏oszeƒ, ˝eby nie psuç sta-

tystyki. Nikt nam nie wydawa∏ tych poleceƒ wprost, to si´ odbywa-

∏o zupe∏nie inaczej. JeÊli po dy˝urze na gie∏dzie zg∏asza∏em ujaw-

nione przest´pstwa, s∏ysza∏em od prze∏o˝onych: „To co ty tam 

robi∏eÊ, skoro dosz∏o do tylu kradzie˝y? B´d´ musia∏ zastanowiç si´

nad twojà premià” – wspomina policjant.

– Jeden z kolegów pisa∏ nawet wyjaÊnienie, dlaczego podczas 

jego s∏u˝by dosz∏o do kilku zdarzeƒ. Innemu powiedziano: 

„Te gwiazdki to chyba za mas∏o dosta∏eÊ” – dodaje nast´pny. 

– „Przyjà∏eÊ zg∏oszenie, to dostaniesz je do roboty” us∏ysza∏em

i wlepiono mi t´ spraw´ jako dodatkowà do kilkunastu, które ju˝

prowadzi∏em – wspomina dochodzeniowiec. 

– By∏em akurat w posterunku, kiedy przyjecha∏ na kontrol´ je-

den z prze∏o˝onych. Kolega skoƒczy∏ w∏aÊnie spisywaç zawiadomie-

nie o kradzie˝y. Ten oficer wzià∏ protokó∏ i powiedzia∏: „No co ty?

Czy tego nie mo˝na by∏o przyjàç na utrat´?” – przytaczajà kolejne

przyk∏ady. 

NIKT NIE WIEDZIA¸?
Ka˝dej niedzieli po zakoƒczeniu gie∏dy KPP w Grójcu wysy∏a∏a

do Komendy Wojewódzkiej w Radomiu telefonogram o zdarzeniach

w S∏omczynie. I mimo ˝e wyszczególniano w nim 1–2 kieszonki,

kilka innych drobnych przest´pstw czy wykroczeƒ i 15–20 przy-

padków zagubienia dokumentów, ta dziwna statystyka nie wywo∏y-

wa∏a zainteresowania prze∏o˝onych z jednostki nadrz´dnej ani te˝

˝adnego organu kontrolnego. 

– To proste. Wszyscy wiedzieli, co si´ dzieje i akceptowali to

– mówi kom. Arkadiusz Zgieb. – A teraz konsekwencje poniosà 

tylko szeregowi policjanci. Tych ukaraç naj∏atwiej.

Sytuacja grójeckiej jednostki jest dramatyczna, a ówczeÊni prze-

∏o˝eni majà si´ dobrze. By∏y zast´pca komendanta powiatowego

odszed∏ na emerytur´, drugi nadal s∏u˝y w Policji. Komendant 

m∏. insp. Zenon Romanek awansowa∏ do Radomia. Po ujawnieniu

afery przez BSW, genera∏ Klimek odwo∏a∏ go z zajmowanego stano-

wiska za brak nadzoru i przeniós∏ do... Inspektoratu KWP. 

Zenon Romanek nie chcia∏ komentowaç sprawy. 

– Nie b´d´ si´ ustosunkowywaç do doniesieƒ prasowych. Jako

osoba fizyczna Êledz´ je, ale jako by∏y organ administracji paƒstwo-

wej nie mog´ si´ wypowiadaç, dopóki nie b´d´ zna∏ podmiotowe-

go i przedmiotowego zakresu post´powania prokuratorskiego –

powiedzia∏. 

– Âledztwo jest w toku i z powodu koniecznoÊci przes∏ucha-

nia ogromnej liczby pokrzywdzonych, ale te˝ i podejrzanych

mo˝e jeszcze d∏ugo potrwaç – mówi Ma∏gorzata Chrabàszcz

z Prokuratury Okr´gowej w Radomiu. – Dopiero gdy zgroma-

dzimy ca∏oÊç materia∏u, zw∏aszcza po przes∏uchaniu policjan-

tów, b´dziemy mieli odpowiedzi na pytania: Czy funkcjonariu-

sze robili to tylko z w∏asnej inicjatywy, czy te˝ byli w jakiÊ spo-

sób inspirowani? Czy o tych praktykach wiedzieli ich prze∏o˝e-

ni? JeÊli tak, to czy tylko milczàco przyzwalali, czy mo˝e stoso-

wali naciski... ■
EL˚BIETA SITEK

zdj. Wojciech Basiƒski
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Komentujàc spraw´ grójeckà, prof. Mi-

cha∏ Kulesza z Uniwersytetu War-

szawskiego, specjalista z zakresu pra-

wa administracyjnego mówi:

– Ca∏a ta opisana sytuacja z wydawaniem

zaÊwiadczeƒ na gie∏dzie wyglàda mi na ja-

kàÊ chytrà sztuczk´ wymyÊlonà po to, ˝eby

skierowaç spraw´ na niew∏aÊciwà Êcie˝k´

prawnà. Policja jest przecie˝ od tego, ˝eby

przyjmowaç zg∏oszenia o przest´pstwach,

a nie o k∏opotach, czym jest zgubienie cze-

goÊ. Organ administracji ma obowiàzek

wydaç na ˝àdanie zainteresowanego za-

Êwiadczenie w zakresie swojej wiedzy urz´-

dowej. JeÊli wi´c policjant przyjmie zg∏o-

szenie, to – podkreÊlam – na ˝àdanie zg∏a-

szajàcego musi stosowne zaÊwiadczenie

wydaç. Kluczowy wydaje si´ wi´c problem,

czy w kompetencjach Policji jest przyjmo-

wanie zg∏oszeƒ o zagubieniu przedmiotów

bàdê dokumentów. Na to odpowiedzi

udziela zapewne ustawa o Policji albo inne

wewn´trzne przepisy.

✩
Zgodnie z zarzàdzeniem Komendanta

G∏ównego Policji z 2002 roku, Policja po-

winna rejestrowaç tylko te dokumenty,

które zosta∏y utracone w wyniku przest´p-

stwa. To zarzàdzenie w pewnym sensie roz-

szerza∏a decyzja dyrektora Biura S∏u˝by

Kryminalnej KGP z 2003 roku rozes∏ana

do komend wojewódzkich, która mówi, ˝e

przedmiotów utraconych w wyniku zdarze-

nia nieb´dàcego przest´pstwem nie nale˝y

rejestrowaç, chyba ˝e przemawiajà za tym

szczególne przes∏anki, albo dla których

w∏aÊciwoÊç Policji wynika z odr´bnych

ustaw (dotyczy cudzoziemców). 

Policjanci twierdzà, ˝e obowiàzujàce

przepisy nie sà wystarczajàco precyzyjne.

O tym, jakie sà stosowane procedury post´-

powania w tych sprawach mówià przedsta-

wiciele kilku jednostek w kraju:

Kom. Jolanta Nowicka z Komendy

Miejskiej Policji w Bydgoszczy:

– Wytyczne KGP nie dawa∏y jednoznacz-

nych wskazówek, nie dopowiada∏y bowiem,

czym sà owe szczególne okolicznoÊci. 

Policjanci zwracali te˝ uwag´ na p∏ynnà

granic´ mi´dzy zgubieniem a kradzie˝à, bo

cz´sto nie da si´ bez wàtpliwoÊci stwier-

dziç, które z tych zdarzeƒ mia∏o miejsce.

Dlatego w Bydgoszczy komendant miej-

ski poleci∏, aby spraw´ zg∏aszanych zagu-

bieƒ traktowaç uznaniowo i zostawi∏ to

ocenie policjanta. Przyj´te zg∏oszenia sà 

rejestrowane, a zaÊwiadczenia wydawane

za op∏atà skarbowà. Nie istniejà ˝adne 

specjalne druki, wi´c funkcjonariusz wypi-

suje zaÊwiadczenie na maszynie. Jego treÊç

jest bardzo krótka, zawiera dane osoby 

oraz stwierdzenie, kiedy zg∏osi∏a ona zagu-

bienie. 

Nadkom. Liliana KluÊ-Kwiatkowska

z Komendy Miejskiej Policji w Toru-

niu:

– Policja ma obowiàzek rejestrowaç tylko

te dokumenty, które zosta∏y utracone

w wyniku przest´pstwa. Gdy ktoÊ zg∏asza

nam, ˝e je zagubi∏, policjant sporzàdza no-

tatk´ z rozmowy i wydaje zaÊwiadczenie,

w którym opisuje okolicznoÊci utraty oraz

dane dokumentu, a poszkodowany je pod-

pisuje, uprzedzony o odpowiedzialnoÊci

karnej. Kopia zaÊwiadczenia oraz notatka sà

ewidencjonowane i przechowywane w ar-

chiwum. Op∏at za wydanie zaÊwiadczenia

nie pobieramy. 

Podinsp. Krzysztof Âwi´cicki, ko-

mendant miejski Policji w Olsztynie: 

– Zgodnie z k.p.a, nie wydajemy za-

Êwiadczeƒ o utracie dowodu osobistego,

odsy∏ajàc zainteresowanego do w∏aÊciwego

organu administracji, wydajemy natomiast

stosowne potwierdzenie w przypadku

utraty dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Zawiadomienie o zagubieniu jest przyjmo-

wane przez dy˝urnego i odnotowywane

w rejestrze interwencji. ZaÊwiadczenia sà

op∏acane znaczkami skarbowymi i rejestro-

wane. 

M∏. insp. Aldona Kostrzewa, komen-

dant miejski Policji w ¸odzi: 

– Obywatel ma prawo ˝àdaç stosownego

zaÊwiadczenia od organu, do którego si´

zg∏osi∏, wi´c wydajemy je w przypadku ka˝-

dego zagubionego dokumentu. Jest to reje-

strowane w ksià˝ce wydawania zaÊwiad-

czeƒ i op∏acane znaczkami skarbowymi.

OpracowaliÊmy do tego celu specjalne dru-

ki, usprawniajàce t´ czynnoÊç.

Podinsp. W∏adys∏aw B∏a˝uk, komen-

dant rejonowy Policji w Warszawie

Pradze-Po∏udnie:

– Wprawdzie k.p.a. nas do tego nie zobo-

wiàzuje, ale zaÊwiadczenia o zagubieniu

dokumentów wydajemy. Nie obowiàzujà

przy tym ˝adne specjalne procedury ani

druki. Op∏at nie pobieramy.

M∏. insp. Artur Capiak, komendant

komisariatu Policji w Szczyrku:

– Zawsze wydajemy zaÊwiadczenie, bez-

p∏atne, gdy ktoÊ zg∏asza kradzie˝ doku-

mentów. Natomiast w przypadku utraty

w okolicznoÊciach nieb´dàcych przest´p-

stwem najpierw informujemy poszkodo-

wanego, ˝eby zawiadomi∏ o tym urzàd,

który dokument wyda∏. JeÊli jednak tego

˝àda, wystawiamy je. Robimy to dlatego,

˝e wiele urz´dów – nie wiadomo w∏aÊci-

wie, na jakiej podstawie – takiego po-

Êwiadczenia z Policji wymaga. Procedur´

okreÊla decyzja Êlàskiego komendanta wo-

jewódzkiego Policji w sprawie wydawania

zaÊwiadczeƒ, zezwoleƒ, upowa˝nieƒ itd.

z grudnia 2004 roku. Osoba, która utraci∏a

dokument, sk∏ada do mnie jako organu ad-

ministracji podanie (osobiÊcie, faksem,

elektronicznie), które rejestrujemy. Zgu-

bienie jest zg∏oszone w bazie KSIP. Po

mojej pozytywnej decyzji wydawane jest

zaÊwiadczenie. Nie mamy specjalnych for-

mularzy. CzynnoÊç podlega op∏acie skarbo-

wej zgodnie z art. 64 par. 2 k.p.a. ■

EL˚BIETA SITEK
zdj. Anna Michejda

Zgubiony dokument





SENSACJE  Alfabet mafii cz. 1 POLICJA 997        marzec 2006 r.24

PIERWSZE G¸OÂNE STRZA¸Y 
Dwudziestego dziewiàtego maja 1990 

roku na szosie katowickiej  w miejscowo-

Êci Siestrzeƒ z p´dzàcego audi wyrzucono

cia∏a dwóch zastrzelonych m´˝czyzn. Tak

skoƒczyli Lulek i S∏oƒ, nieznani ˝o∏nierze

armii pruszkowskiej. W samochodzie, w

którym strzelono im w g∏owy, jecha∏o

dwóch m´˝czyzn – Polak i Rosjanin. To

oni wykonali wyrok. Policja wiedzia∏a, kim

byli, ale dysponowa∏a tylko wiedzà opera-

cyjnà, dowodów procesowych nie zebra∏a.

Przy szosie, nieopodal miejsca zdarzenia,

parkowa∏o wiele aut – ustalono potem, ˝e

zasiada∏a w nich ca∏a pruszkowska Êmie-

tanka, jeszcze wtedy nie za bogata, dlate-

go i maszyny by∏y ubogie: ma∏e fiaty, stare

skody, polonezy i ∏ady. Lulek i S∏oƒ

w imieniu oczekujàcych kolegów negocjo-

wali z pasa˝erami audi wykupk´, czyli

okup za samochód, który wczeÊniej ukra-

dli. CoÊ jednak w tych negocjacjach nie

wysz∏o – stracili ˝ycie. (...)

POLICJA STRZELA W PLECY
Szóstego lipca 1990 roku w motelu Geor-

ge tak˝e przy szosie Warszawa–Katowice,

policja zorganizowa∏a zasadzk´ na szeÊciu

pruszkowskich (...): Wojciecha B., ps. Bu-

dzik, Janusza P., ps. Parasol, Ryszarda P.,

ps. KrzyÊ, Kazimierza K., ps. Kazik, Cze-

s∏awa B., ps. Dziki, i nieszcz´snego Szara-

ka. Pierwszych pi´ciu zyska∏o póêniej mo-

∏ojeckà s∏aw´ w ca∏ej Polsce jako groêni

mafiosi. Szaraka ten splendor ominà∏. Zgi-

nà∏ od policyjnej kuli na poczàtku bandyc-

kiej drogi. (...) Policyjna zasadzka w Geor-

ge’u mia∏a byç efektownym fina∏em akcji

rozbijania raczkujàcego jeszcze wówczas

gangu pruszkowskiego. D∏ugo czekano

na jakàÊ okazj´, a˝ wreszcie si´ trafi∏a, co

prawda lekko naciàgana. Otó˝ pewien

dawny kompan pruszkowskiej ferajny, 

teraz mieszkajàcy w Niemczech, wpad∏ na

stare Êmieci z krótkà wizytà. Zapomnia∏,

˝e mia∏ z kolegami jakieÊ nieza∏atwione

do koƒca rozliczenia. Oni nie zapomnieli.

Zarekwirowali mu mercedesa i obiecali, ˝e

zwrócà, je˝eli on odda im 15 tysi´cy 

marek – na tyle oszacowali d∏ug. Policja

dowiedzia∏a si´ o tym i przekona∏a Mirka

(w∏aÊciciela mercedesa) do wspó∏pracy.

(...) Mirkowi towarzyszy∏ policjant w cy-

wilu, udajàcy ochroniarza. Ca∏y teren 

obstawili antyterroryÊci. W powietrzu krà-

˝y∏ helikopter. Gangsterzy szybko si´ zo-

rientowali, ˝e coÊ nie gra. Wed∏ug poli-

cjantów to pruszkowscy pierwsi zaatako-

wali tajniaka udajàcego ochroniarza, ude-

rzajàc go nunczako w g∏ow´. Ten, chocia˝

ranny, wyciàgnà∏ broƒ i zaczà∏ strzelaç.

Âmiertelnie trafi∏ Szaraka, a Parasola po-

strzeli∏ w udo. Podczas póêniejszego pro-

cesu wysz∏o jednak na jaw, ˝e cios nuncza-

ko zadano policjantowi z ty∏u, a za nim

sta∏ tylko Mirek. Prawdopodobnie uderze-

nie pad∏o ju˝ po tym, jak policjant wycià-

gnà∏ pistolet. Przy pruszkowskich broni

palnej nie znaleziono. Na niekorzyÊç poli-

cji zinterpretowano te˝ fakt, ˝e Szarak do-

sta∏ postrza∏ w plecy. Oznacza∏o to, ˝e

ucieka∏, a nie atakowa∏. Wszystkie te wàt-

pliwoÊci, a dodatkowo pos∏u˝enie si´

przez policjantów prowokacjà (ówczesne

prawo jej nie dopuszcza∏o), spowodowa∏y,

˝e ca∏à piàtk´ oskar˝onych: Budzika, Para-

sola, Kazika, Krzysia i Dzikiego uniewin-

niono. (...)

MIT STRASZNEGO BARABASZA
Dzi´ki ofierze, jakà ze swego ˝ycia z∏o˝yli:

Lulek, S∏oƒ i Szarak, nazwa „Pruszków”

wesz∏a do obiegu jako symbol polskiej 

mafii. Styl pruszkowski narzuci∏ bandyta

Barabasz (albo Barabas), postrach ˚bikowa.

Krad∏ i napada∏ ju˝ w latach siedemdziesià-

tych. Przewodzi∏ bandzie, w której – jak

wspomina Andrzej Wielondek, by∏y naczel-

nik wydzia∏u kryminalnego Milicji Obywa-

(...) wysz∏a z podziemia w Polsce 15 lat temu. Wydosta∏a si´ 
z zapyzia∏ego pruszkowskiego ˚bikowa, z podwarszawskich Zàbek, z Wo∏omina,
z ulicy ˚abiej w Szczecinie, z miasteczka Zawidów pod Zgorzelcem. Wyp∏yn´∏a
z mrocznych zau∏ków, z otoczonych walàcymi si´ kamienicami podwórek studni, 
ze slumsów na przedmieÊciach. Pojawi∏a si´ nagle obok nas, od poczàtku brutalna,
˝ar∏oczna i ˝àdna krwi.

mafia?
Skàd si´ wzi´∏a
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telskiej w Pruszkowie – przest´pczego 

fachu uczyli si´: Dziki, Parasol, Kajtek,

Krzysiek, Grzyb, Âledê i Ali. Póêniej do∏à-

czyli m∏odzi, czyli: Kie∏basa, Masa i Szarak.

Dopiero po latach te pseudonimy sta∏y si´

s∏awne. Do tego stopnia wesz∏y do obiegu,

˝e nazwiska gangsterów nic nikomu nie mó-

wi∏y, ale ich ksywki kojarzono natychmiast.

Media niektóre z tych przezwisk troch´ po-

przerabia∏y i tak zamiast Dzikusa pojawi∏

si´ Dziki, a zamiast Kie∏bachy – Kie∏basa.

Cz´sto pseudonimy nadawali przest´pcom

policjanci, bo ∏atwiej rozpracowywa∏o si´

Bola ni˝ Zygmunta R. (...) Najcz´Êciej

pseudonim bandyty mia∏ zwiàzek z jego na-

zwiskiem, czasem z charakterem albo wy-

glàdem (Masa to m´˝czyzna wielkiej postu-

ry, Oczko ma szklane oko, a Drakula robi

miny jak z horroru). Barabasz (od biblijnego

zabójcy) by∏ prymitywnym i bezwzgl´dnym

cz∏owiekiem, ale niektórzy przyznawali mu

jedno – trzyma∏ si´ grypserskich zasad,

zgodnie z którymi w ferajnie obowiàzywa∏a

swoista lojalnoÊç i sprawiedliwoÊç. G∏ówna

zasada brzmia∏a: kto kapuje, ten nie ˝yje.

Ale postaç Barabasza przez lata obros∏a nie-

nale˝nà mu legendà, w rzeczywistoÊci by∏

to doÊç pod∏y typek, a do tego mia∏ zwyczaj

kapowaç kumpli. (...) W Uroczej bandyci

Barabasza zajmowali po∏ow´ sali, drugà oku-

powali milicjanci po s∏u˝bie. „W Pruszkowie

nie by∏o du˝ego wyboru lokali” – t∏umaczy

Andrzej Wielondek. Poczàtkowo obie grupy

trzyma∏y si´ oddzielnie, jak na weselu, kie-

dy rodziny pana m∏odego i panny m∏odej za-

chowujà dystans. Ale po kilku pó∏litrów-

kach lody prze∏amywano i dochodzi∏o

do ogólnego zbratania, stoliki ∏àczono i pito

wspólnie – wyjaÊnia Wielondek. To t∏uma-

czy, dlaczego tak wielu pruszkowskich mili-

cjantów by∏o na ty z lokalnymi bandytami.

Barabasz zginà∏ tragicznie w 1991 roku. P´-

dzi∏ swojà ∏adà z Pruszkowa do Komorowa,

nie wyrobi∏ si´ na zakr´cie i wpad∏ na drze-

wo. Pozostawi∏ ˝on´ i syna. W tym czasie 

jego banda ju˝ by∏a samodzielna. Barabasz

nie by∏ jej potrzebny. W Polsce w∏aÊnie

zmieni∏ si´ system, krajem rzàdzi∏ pierwszy

niekomunistyczny premier, w Minister-

stwie Spraw Wewn´trznych trwa∏y weryfi-

kacje. I w takim goràcym politycznie okre-

sie nagle i niespodziewanie dawna banda

Barabasza odrodzi∏a si´ w postaci nowocze-

snego gangu. (...)

K¸ÓTNIA O MAFI¢
Politycy jeszcze d∏ugo upierali si´, ˝e to

nieprawda, w Polsce mafii nie ma, to zaled-

wie raczkujàca forma przest´pczoÊci zorga-

nizowanej. Prawdziwa mafia to W∏ochy, Sy-

cylia, no, mo˝e jeszcze jej amerykaƒska od-

miana. Spory o nazewnictwo spowodowa∏y,

˝e troch´ zbagatelizowano znaczenie grup

przest´pczych. Dopiero kiedy ministrem

spraw wewn´trznych zosta∏ w rzàdzie Je-

rzego Buzka Marek Biernacki, uznano, ˝e

zagro˝enie jest realne – w Polsce istnieje

lokalna odmiana mafii. (...) 

POLSKA WERSJA LUDZI HONORU
Polska mafia ujawni∏a si´ na prze∏omie lat

osiemdziesiàtych i dziewi´çdziesiàtych, ale

istnia∏a ju˝ wczeÊniej, w PRL. Dzia∏a∏a

w ukryciu, niewidoczna, tajemnicza.

W tamtych czasach g∏oÊno by∏o o s∏ynnych

bandytach (np. Zdanowicz, Maliszewski),

seryjnych zabójcach (Kot), w∏amywaczach

(Najmrodzki). To indywidualiÊci, samotne

wilki. Milicja ich tropi∏a, dopada∏a i wtedy

gazety donosi∏y o kolejnym sukcesie orga-

nów Êcigania. Wspominano, co prawda,

o przest´pczoÊci zorganizowanej, ale wy-

∏àcznie jako dzia∏alnoÊci malwersantów go-

spodarczych. (...) Tymczasem ju˝ wtedy

w g∏´bokim cieniu dzia∏a∏a prawdziwa

przest´pczoÊç zorganizowana – czarny ry-

nek walutowy. Cinkciarze stali przed pe-

weksami i hotelami. Skupowali – g∏ównie

od obcokrajowców – waluty, p∏acili ceny re-

alne, a nie oficjalne, które by∏y wielokrot-

nie ni˝sze. (...) Dlaczego omnipotentne

paƒstwo przymyka∏o oczy na konkurencj´,

która bezczelnie pozbawia∏a bud˝et wp∏y-

wów? Koników walutowych chroni∏a orga-

nizacja sterujàca tym rynkiem. Cinkciarzy

czasem zamykano, ale szybko wychodzili

na wolnoÊç. Gazety, donoszàc o takich

przypadkach, pisa∏y, ˝e znów w sieci wpa-

d∏y p∏otki, a rekiny dewizowej bran˝y pozo-

stajà bezkarne. Dzisiaj nazwalibyÊmy ludzi-

-rekinów prywatnymi bankierami. Obracali

wielkimi pieni´dzmi, mogli sfinansowaç

ka˝dà transakcj´. Owe rekiny nigdy nie wy-

sz∏y z ukrycia z prostego powodu. Chroni∏a

je pot´ga S∏u˝by Bezpieczeƒstwa Minister-

stwa Spraw Wewn´trznych. W zamian SB

otrzymywa∏a wa˝ne informacje i, co mo˝e

by∏o jeszcze cenniejsze, nieformalnie opo-

datkowywa∏a czarny rynek dewiz. Ju˝ dzi-

siaj wiadomo, ˝e S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa

korzysta∏a z tzw. lewej kasy. Organizowano

za nià operacje specjalne, ale te˝ wysocy

oficerowie resortu spraw wewn´trznych za-

spokajali z tych pieni´dzy swoje prywatne

potrzeby. Paƒstwo nie mia∏o nad SB prak-

tycznie ˝adnej kontroli. To raczej ta s∏u˝ba

kontrolowa∏a paƒstwo. ■
cdn.

EWA ORNACKA
PIOTR PYTLAKOWSKI

ilustracje: kadry z TVN 
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Gdy pani Liliana pozna∏a Andrzeja Matejuka,

dziÊ genera∏a, komendanta wojewódzkiego Policji

we Wroc∏awiu, pracowa∏ ju˝ jako funkcjonariusz. I to

by∏ jego atut, zawsze – co podkreÊla – chcia∏a mieç

m´˝a w niebieskim mundurze. W ub.r. obchodzili

srebrne gody. Zresztà data ich Êlubu jest znamienna

– 2 sierpnia 1980 roku.

– Mà˝ stara∏ si´ mnie ochraniaç i nie opowiada∏ o za-

gro˝eniach w pracy – mówi Liliana Matejuk. – Gdy

jednak d∏ugo nie wraca∏ do domu, s∏u˝y∏ wtedy w pio-

nie kryminalnym, denerwowa∏am si´. Zw∏aszcza ˝e

nie mieliÊmy telefonu i nie móg∏ mnie uprzedziç.

Andrzej Matejuk nadal du˝o i d∏ugo pracuje.

– Bardziej mi to dokucza∏o, gdy dziecko by∏o ma∏e

– opowiada pani Liliana. – Teraz ju˝ si´ przyzwycza-

i∏am, poza tym jestem chyba bardziej wyrozumia∏a, bo

te˝ mam absorbujàcà prac´. Z wykszta∏cenia jest ma-

gistrem fizyki, z zawodu starszym wizytatorem w Ku-

ratorium OÊwiaty w Poznaniu.

– Ciesz´ si´, ˝e dolnoÊlàska policja jest dobrze 

postrzegana. W cz´Êci jest to przecie˝ zas∏uga m´˝a.

Jestem z niego dumna – dodaje Pani Komendantowa.

Dorota Sudenis przez dwa lata widywa∏a ma∏˝on-

ka jedynie w weekendy. Nadkom. Roberta Sudenisa

przeniesiono s∏u˝bowo do KGP, by∏ m.in. naczelni-

kiem Wydzia∏u Prasowego Biura Komunikacji Spo∏ecz-

nej. Ona zosta∏a w Tczewie, pracujàc zawodowo (jest

nauczycielkà) i wychowujàc, obecnie 9-letnià, córecz-

k´ Juli´. M´˝a odwiedza∏a podczas ferii, i tylko wtedy,

gdy kolega, z którym mieszka∏ w jednym pokoju, wy-

je˝d˝a∏ do swojej rodziny.

– Gdy Robert by∏ w Warszawie, nie ba∏am si´ o nie-

go – mówi Dorota Sudenis. – Przedtem ˝y∏am w cià-

g∏ym strachu, by∏ na pierwszej linii, m.in. pe∏ni∏ s∏u˝-

b´ w patrolach pieszych, w komórce dochodzeniowo-

-Êledczej. Podczas jego nieobecnoÊci zaÊ najbardziej

dokucza∏y mi t´sknota i samotnoÊç. Nie mia∏am z kim

porozmawiaç, pójÊç do kina czy teatru. Dziecko te˝

prze˝ywa∏o nieobecnoÊç taty. To z nim, nie ze mnà,

wola∏o iÊç na sanki czy basen. Ca∏y tydzieƒ czeka∏y-

Êmy wi´c na jego przyjazd. Ale weekend szybko mija∏.

Na szcz´Êcie, teraz znów jesteÊmy razem. Od 1 lutego

br. Robert Sudenis pracuje w KPP w Malborku.

M∏. insp. Dariusz Nowak, rzecznik KWP w Kra-

kowie, to jeden z najbardziej znanych policjantów

w Polsce. Od lat doÊwiadcza tego jego ma∏˝onka. Bar-

bara Nowak cz´sto widzi, jak na ulicy czy w super-

markecie ludzie podchodzà do niego, witajà si´, poda-

jà r´k´, po prostu traktujà jak dobrego znajomego.

KiedyÊ jakaÊ kobieta zrobi∏a mu awantur´, ˝e si´ jej

nie uk∏oni∏. Dopiero po chwili uprzytomni∏a sobie, ˝e

zna go jedynie z telewizji.

– Nie jestem zazdrosna o m´˝a – mówi pani Barba-

ra. – To mi∏o, ˝e jest lubiany. Ma te˝ dobre kontakty

z moimi kole˝ankami z pracy, jestem nauczyciel-

kà. I oczywiÊcie z naszymi dzieçmi, córkà i synem,

a tak˝e z ich przyjació∏mi.

Pogodzi∏a si´ z tym, ˝e mà˝ rzadziej ni˝ ona przeby-

wa w domu i wi´cej obowiàzków spada na nià, pew-

nych zaj´ç wr´cz nie znosi, np. generalnych porzàd-

ków.

– Do niczego go nie zmuszam – dodaje Barbara 

Nowak. – W sprawach naprawd´ wa˝nych zawsze mo-

g´ na niego liczyç. Grunt, ˝e si´ rozumiemy i szanuje-

my, ˝e lubimy byç ze sobà. I prawie nigdy si´ nie k∏ó-

cimy. A po Êlubie jesteÊmy ju˝ 18 lat.

Katarzyna Â. Jej ma∏˝onek Krzysztof od 9 lat pra-

cuje w KSP w Sekcji Minersko-Pirotechnicznej. Jest

te˝ przewodnikiem psa. Labrador Zadra to pupil ca∏ej

rodziny.

– O tym, ˝e mà˝ pójdzie pracowaç do Policji, zade-

cydowaliÊmy wspólnie – mówi pani Katarzyna.

– Od poczàtku wiedzia∏am, na co jest nara˝ony, tym

bardziej ˝e by∏o to tu˝ po Êmierci Piotra Molaka, któ-

ry zginà∏, neutralizujàc bomb´. OczywiÊcie, ˝e si´

o niego boj´. Uczestniczy we wszystkich akcjach, by∏

te˝ w Magdalence, od 1.00 w nocy wyciàga∏ kolegów

spod ostrza∏u. Dowiedzia∏am si´ o 6.00, gdy w∏àczy-

∏am radio, bo dzieƒ zaczynam od s∏uchania wiadomo-

Êci. Dzieci, dwie dziewczynki i dwóch ch∏opców

– 14, 12, 10 i 8 lat – wiedzà, ˝e tata jest pirotechni-

kiem. Synowie, jak byli m∏odsi, robili „bomby”, które

tyczkami próbowali „neutralizowaç”. Teraz ju˝ tak si´

nie bawià, zdajà sobie spraw´, ˝e zawód taty jest nie-

bezpieczny.

Ma∏gorzata W. od 20 lat ˝ona Miros∏awa, dzielni-

cowego z oÊmioletnim sta˝em w jednym z komisaria-

tów KMP w Wa∏brzychu.

WczeÊniej by∏ górnikiem, kopalni´ jednak zam-

kni´to.

– Ba∏am si´, gdy zje˝d˝a∏ pod ziemi´, dr˝´ o niego

i teraz – mówi pani Ma∏gorzata. – Ostatnio podczas in-

terwencji zosta∏ kontuzjowany, mia∏ z∏amanà r´k´. Za-

wód policjanta jest nie tylko niebezpieczny, ale i cza-

soch∏onny, mà˝ pracuje po 10–12 godzin. Bardzo anga-

˝uje si´ w to, co robi, cz´sto kosztem rodziny.

Iza K. od 6 lat jest ˝onà antyterrorysty. Gdy si´ po-

bierali, by∏a bardzo m∏oda, nie zdawa∏a sobie sprawy,

˝e Micha∏ wykonuje tak niebezpieczny zawód. Trage-

dia w Magdalence zmieni∏a to.

– Bardzo si´ o niego boj´ – mówi. – Codziennie mo-

dl´ si´, ˝eby wróci∏ ca∏y i zdrowy. Jest potrzebny mnie,

dziecku, rodzicom.

Liliana, Barbara, Dorota, Iza, Ma∏gorzata majà sta˝

jako ˝ony policjantów. Ale niektóre panie zosta∏y nimi

dopiero niedawno.

Ich m´˝owie codziennie nara˝ajà si´ na ró˝ne niebezpieczeƒstwa. 
Bywa, ˝e nie wiedzà, kiedy i o której godzinie wrócà do domu. 
Niekiedy oddaleni sà od miejsca pracy nawet o kilkaset kilometrów. 
Jak one to znoszà?

˚ony policjantów



Agnieszka L. z Bydgoszczy, od 5 lat m´˝atka, od 3 mie-

si´cy ˝ona policjanta.

– Maciej pracowa∏ wczeÊniej jako stra˝nik miejski, ale

chcia∏ coÊ w swoim ˝yciu zmieniç – opowiada. – W Internecie

przeczyta∏ o doborze do Policji i postanowi∏ spróbowaç swoich

si∏. Pochwalam jego wybór, chocia˝ wiem, ˝e jest to zawód

niebezpieczny i stresujàcy. Jestem dumna, ˝e zda∏ konkurso-

wy egzamin, ˝e zosta∏ policjantem. 

Anna B. wysz∏a za Paw∏a pó∏tora roku temu. Mieszkajà

w Lublinie. Od stycznia ma∏˝onek przebywa na kursie pod-

stawowym w Szczytnie.

– By∏am zaskoczona, gdy po skoƒczeniu studiów oznajmi∏,

˝e idzie do Policji, gdy˝ by∏o to jego marzenie od drugiej kla-

sy liceum. Mo˝e i marzy∏, ale nic mi o tym wczeÊniej nie mó-

wi∏ – opowiada lekko rozbawiona.

Nie ukrywa, ˝e najpierw pomys∏ bardzo jej si´ nie spodoba∏.

– Zawód ten kojarzy∏ mi si´ z ulicà, pa∏kà, kamizelkà i du-

˝ym zagro˝eniem – mówi. – „Po co ci to?” – pyta∏am. Ale gdy

przeszed∏ wszystkie etapy kwalifikacyjne i zosta∏ przyj´ty

do s∏u˝by, bardzo si´ ucieszy∏am. To nie znaczy, ˝e nie b´d´

si´ o niego niepokoiç. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

zdj. Anna Michejda 
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Czy 
b´dzie 
rewolucja?
Jak ma dzia∏aç policyjny
system informatyczny? 
Najlepiej wiedzà to
u˝ytkownicy
w komisariatach
i komendach powiatowych.
Ich potrzeby powinny
okreÊlaç kierunki rozwoju
policyjnej informatyki.
SpecjaliÊci z komendy
g∏ównej majà dostarczyç
im wartoÊciowy i ∏atwy
w obs∏udze produkt, 
który sprawdzi si´
w codziennej s∏u˝bie. 



POLICJA 997        marzec 2006 r. ¸àcznoÊç i informatyka  TYLKO S¸U˚BA 29

Od niedawna pe∏niàcy obowiàzki dyrektora Biura ¸àcznoÊci

i Informatyki (B¸iI) KGP m∏. asp. dr Andrzej Machnacz

zapowiada powa˝ne zmiany. Majà one polegaç na: umo˝liwieniu

udzia∏u wszystkich jednostek w realizacji zadaƒ biura z uwzgl´d-

nieniem ich potrzeb oraz zaanga˝owaniu oÊrodków akademic-

kich do oceny i kontroli tych dzia∏aƒ. Ponadto chce ucywilniç

biuro, przeprowadziç gruntowny przeglàd cen realizowanych za-

kupów, outsourcingu (czyli wypo˝yczania sprz´tu), zakupów 

mocy obliczeniowej, stworzenia punktu konsultacyjnego i sta˝y

dla kadry z terenu, zlecania opracowywania dokumentów rozwo-

ju firmom konsultingowym, a nie – jak do tej pory – pracowni-

kom B¸iI, wy∏àczenia QR-maila, zagwarantowania wszystkim

jednostkom dost´pu do intranetu oraz realizacji filmu instrukta-

˝owego o KSIP.

MISJA
B¸iI KGP jest najcz´Êciej oceniane na podstawie tego, jak szybko

i komu dostarczy laptopa czy inny sprz´t komputerowy. Nie 

zauwa˝a si´ natomiast ogromu pracy przy tworzeniu centralnych

systemów informacyjnych, umo˝liwiajàcych wszystkim uprawnio-

nym policjantom i pracownikom cywilnym resortu prac´ zgodnà

z wymogami XXI wieku. Misj´ tego biura mo˝na zdefiniowaç jako:

„Dostarczanie ka˝demu uprawnionemu dóbr, us∏ug oraz informa-

cji niezb´dnych do realizacji ustawowych zadaƒ Policji, w tym 

wywiàzywania si´ ze zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych”. 

Dyrektor Machnacz tak w∏aÊnie widzi

dzia∏alnoÊç swojego biura. Zadania te

chce realizowaç z udzia∏em pracowników

jednostek terenowych. Bierze pod uwag´

nie tylko wykwalifikowanych informa-

tyków, ale i zwyk∏ych u˝ytkowników 

policyjnych systemów, którzy najlepiej 

wiedzà, co jest im potrzebne w pracy. To

oni powinni okreÊlaç kierunki rozwoju

polskiej informatyki, uczestniczyç w bu-

dowaniu i rozwijaniu nowych progra-

mów, definiowaç wymagania. Zadaniem

pracowników biura jest przek∏adanie ich

propozycji na j´zyk informatyki i realizo-

wanie w praktyce. Chodzi o eliminowanie

zagro˝eƒ oraz zbieranie opinii odbiorców informatycznych syste-

mów, których potrzeby dotàd nie by∏y brane pod uwag´. Wiedzàca

wszystko najlepiej „góra” decydowa∏a za nich. 

Biuro ma zostaç ucywilnione, a do pracy b´dà przyjmowani 

m∏odzi ludzie. W nowej strukturze powstanà zespo∏y do projekto-

wania, kontroli jakoÊci, utrzymania, rozwoju i organizacji systemu.

KSIP
Budujàc jakikolwiek system, musimy zadaç sobie pytanie, co si´

stanie, gdy zwi´kszy si´ liczba jego u˝ytkowników, a tym samym

liczba tzw. transakcji. 

– Nie znalaz∏em takich badaƒ dotyczàcych KSIP – stwierdzi∏ dy-

rektor B¸iI. – Nie mo˝e byç tak, ˝eby wydajnoÊç systemu mala∏a

wraz ze wzrostem eksploratorów. PowinniÊmy wiedzieç (choçby

szacunkowo), co si´ stanie, gdy go rozbudujemy. 

Poprawy wymaga tak˝e sposób prowadzenia projektów, poniewa˝

nie bazowa∏y one na ˝adnej powszechnie akceptowanej metodyce.

˚eby stworzyç jakikolwiek system, najpierw nale˝y okreÊliç dane,

jakie do niego zostanà wprowadzone i b´dà póêniej przetwarzane,

a potem realizowane na nich funkcje. Nast´pnie system zostaje

optymalizowany, tzn. trzeba ustaliç, czy odpowiedê na pytanie

otrzymamy w terminie akceptowanym przez u˝ytkownika. Ale

po pewnym czasie zawsze trzeba coÊ zweryfikowaç, np. dodaç 

nowe funkcje. I nagle okazuje si´, ˝e po tej operacji oczekiwanie

na odpowiedê znacznie si´ wyd∏u˝a i to w ca∏ym systemie. Taka 

sytuacja jest w∏aÊnie w KSIP.

Raportowanie i statystyki, a wi´c obszary, które zajmujà du˝à

moc obliczeniowà, potrzebujà agregacji (∏àczenia, scalania) danych.

Konsekwencjà jest utworzenie ich hurtowni, o której mówi si´

od dawna, ale tylko w B¸iI. Policjanci w terenie nie bardzo wiedzà,

o co chodzi, bo nie ma odpowiedniego przep∏ywu informacji. 

Dyrektor Machnacz chcia∏by nakr´ciç krótki film o KSIP, aby

wszyscy policjanci zrozumieli istot´ jego dzia∏ania.

W ostatnich dniach grudnia ub.r. do KSIP wstawiono dwa tzw.

superdumy. SzybkoÊç dzia∏ania systemu powinna si´ wi´c popra-

wiç, choç trudno powiedzieç na ile, gdy˝ w KSIP pokutujà zasz∏o-

Êci z ZSIP. Polega to na tym, ˝e dane zosta∏y przeniesione wraz ze

swojà strukturà, która samoistnie wprowadzi∏a pewne ograniczenia

dla zmienianych funkcji.

Kierunki rozwoju KSIP zawsze by∏y pisane przez pracowników

B¸iI bez ˝adnych konsultacji z u˝ytkownikami. A tworzàc taki do-

kument, nale˝a∏oby zaczàç od wymagaƒ i oczekiwaƒ policjantów.

Potem trzeba wziàç pod uwag´, jakie sà standardy na Êwiecie, jakie

zobowiàzania i wymagania. Przede wszystkim jednak takie opraco-

wanie powinno zostaç napisane przez firm´ konsultingowà czy

oÊrodek naukowy spoza Policji. 

SOBIE A MUZOM
Dyrektor Machnacz uwa˝a, ˝e przyj´ta w polskiej Policji strategia

rozwoju IT na lata 2004–2007 nie wskazuje jasno, do jakich celów

systemy teleinformatyczne sà lub b´dà budowane. Planowane

dzia∏ania nie odnoszà si´ do przyj´tych

za∏o˝eƒ, sprawiajà wra˝enie nieuporzàd-

kowanych i niezgodnych z wymaganiami

u˝ytkowników. Obserwujàc ukoƒczone

do tej pory przez biuro prace, mo˝na

stwierdziç, ˝e ograniczono si´ do zastoso-

wania komputerów bez uwzgl´dnienia

rzeczywistych potrzeb ich odbiorców, wy-

nikajàcych z organizacji pracy i przep∏ywu

danych. Andrzej Machnacz chce wi´c

przeprowadziç audyt teleinformatyczny,

by oceniç wszystkie b∏´dy. 

– Ponadto nale˝a∏oby przyjrzeç si´ ce-

nom realizowanych przez biuro zakupów

– mówi dyrektor B¸iI. – Do tej pory zda-

rza∏o si´, ˝e sprz´t w postaci pecetów, drukarek czy czytników kart

kosztowa∏ kilkakrotnie wi´cej, ni˝ indywidualny klient wyda∏by

na niego w sklepie. A policyjna informatyka to jeszcze sieci, serwe-

ry, bazy danych, kable, telefonia cyfrowa i analogowa... Funkcjonu-

jàce dziÊ w Policji czytniki kart mikroprocesorowych, szczególnie

postawione dla nich wymagania bezpieczeƒstwa oraz ograniczanie

platformy dla stacji roboczej wy∏àcznie do Windows, wydajà si´ co

najmniej dyskusyjne. Mo˝liwoÊç wykorzystywania, poza platformà

Windows, równie˝ ca∏ej rodziny systemów operacyjnych opartych

na Uniksie, a tak˝e standardowych czytników spe∏niajàcych pod-

stawowe wymagania bezpieczeƒstwa adekwatnie do zidentyfiko-

wanych zagro˝eƒ i oszacowanego ryzyka, jest koniecznym warun-

kiem w∏aÊciwego rozwoju teleinformatyki. 

Tego, co si´ sta∏o, ju˝ nie odkr´cimy – podsumowuje Andrzej

Machnacz. – Nie mo˝na B¸iI zaoraç i budowaç od nowa, bo poli-

cjanci muszà pracowaç. I zdaj´ sobie spraw´, ˝e ich nie obchodzi,

za ile by∏ kupowany sprz´t, a tylko fakt, ˝e go ciàgle brakuje. 

MOC B¢DZIE Z NAMI
Zdaniem nowego dyrektora B¸iI, Policja w ogóle nie powinna kupo-

waç komputerów, serwerów itp., lecz moc obliczeniowà od konkret-

nej firmy, która sama zajmie si´ wszystkim (wymianà, instalacjà, 

naprawami, konserwacjà). W razie wzrostu liczby u˝ytkowników,

negocjuje si´ cen´ na zwi´kszenie mocy obliczeniowej. Firma sama

organizuje przetargi i zajmuje wszystkimi szczegó∏ami. Andrzej

Machnacz chcia∏by te˝ wprowadziç outsourcing, polegajàcy

– Dla mnie najwa˝niejsze sà zadania, 
które realizuje konkretny policjant 

i jak mog´ mu w tym pomóc – 
mówi dyrektor Machnacz.

– Jestem przeciwny u˝ytkowaniu 
w pracy swojego prywatnego sprz´tu. 

To pracodawca ma obowiàzek 
go zapewniç, o ile jest potrzebny. 

▲
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nie na kupowaniu komputerów, drukarek, lecz

na ich wypo˝yczaniu. Policja obliczy, ile statystycznie

drukuje i za to zap∏aci. Gdy skoƒczy si´ toner albo coÊ

si´ zepsuje, to wynaj´ta firma usunie usterk´ w ÊciÊle

okreÊlonym czasie. Taka diametralna zmiana w proce-

sie dostarczania u˝ytkownikom podstawowych us∏ug

teleinformatycznych jest obecnie jednà z nowocze-

snych strategii zarzàdzania, która polega na oddaniu

na zewnàtrz (partnerowi zewn´trznemu – outsource-

rowi) zadaƒ niezwiàzanych bezpoÊrednio z podstawo-

wà dzia∏alnoÊcià. Rozwiàzanie takie mog∏oby pozwoliç

skupiç w∏asne zasoby i Êrodki finansowe wy∏àcznie

na obszarach stanowiàcych fundament dzia∏ania Policji. 

NA FORUM
Na policyjnym forum (www.ifp.pl) dyrektor Mach-

nacz zarejestrowa∏ si´ jako „andrzejm”. W swoim 

biurze chce stworzyç punkt konsultacyjny. Z ka˝dej

jednostki b´dzie mo˝na przyjechaç, zatelefonowaç,

wys∏aç maila. Jak ktoÊ b´dzie mia∏ Êwietny pomys∏, to

zostanie zaproszony do B¸iI. Nie musi byç informaty-

kiem. Wystarczy, ˝e powie, o co chodzi, a pracownicy

biura prze∏o˝à to na j´zyk informatyczny. Chcia∏by

uruchomiç równie˝ sta˝e dla kadry z ca∏ej Polski. Mie-

si´czne, dwumiesi´czne, ˝eby nikogo nie odrywaç

na d∏u˝ej od rodziny i Êrodowiska. I odwrotnie, pra-

gnie swoich ludzi wys∏aç w teren. Sta˝ nie polega∏by

na zwiedzaniu wydzia∏ów, a przydzieleniu do konkret-

nego zadania. Na poczàtek potrzeba trzech osób

z zewnàtrz do przeprowadzenia wspomnianego audy-

tu teleinformatycznego, by oceniç, czy to, co robi

B¸iI, jest w∏aÊciwe. Nie chodzi tylko o wskazywanie

b∏´dów, lecz o nowe pomys∏y.

Jednym z pierwszych celów dyrektora b´dzie jak

najszybsze wy∏àczenie QR-maila. Jest za tym, by wy-

korzystywaç oprogramowanie dost´pne na danej 

stacji, czy to b´dzie Outlook, czy inne. Tymczasem

w Policji stworzono osobne poczty mailowe, w której

klient nie jest unifikowany, czyli obs∏ugiwany w stan-

dardowy sposób, przez co mo˝e niechcàcy straciç

wszystkie zgromadzone wiadomoÊci. 

– B´dzie dost´p do intranetu dla wszystkich jedno-

stek w kraju – obiecuje Andrzej Machnacz. – Nad tym

ju˝ pracujemy. Rozumiem, ˝e ka˝dy policjant chcia∏by

mieç komputer na biurku z dost´pem do Internetu

– taka jest natura ludzka. Tylko czy jest on niezb´dny

na danym stanowisku? Wiele zale˝y od organizacji pra-

cy, czasem jeden komputer wystarczy dziesi´ciu pra-

cownikom. Dla mnie najwa˝niejsze sà zadania, które

realizuje dany funkcjonariusz i jak mog´ mu w tym po-

móc. Jestem przeciwny u˝ytkowaniu w pracy swojego

prywatnego sprz´tu. To pracodawca ma obowiàzek go

zapewniç, o ile jest potrzebny. W tej chwili liczymy, ile

komputerów majà poszczególne jednostki i jaki jest

ich rok produkcji, ˝eby zorientowaç si´, jakà technolo-

già dysponujemy.

Wiem, ˝e wiele osób mo˝e si´ ze mnà nie zgodziç.

Jestem otwarty na ka˝dà konstruktywnà krytyk´.

Chc´ byç raczej mened˝erem IT ni˝ „dyrektorem

z KGP”. ■
notowa∏ TADEUSZ NOSZCZY¡SKI

zdj. Wojciech Basiƒski

,,andrzejm’’ czeka na wszelkie
inicjatywy policjantów. 
Obieca∏, ˝e odpowie na ka˝de
zadane mu pytanie

▲
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Pomagamy rodzinom 
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Rubryk´ sponsoruje 

Helena ¸ukasik z Nowego
Dworu Mazowieckiego 
(woj. mazowieckie). Zagin´∏a 
15 grudnia 2005 r. Ma 63 lata.
Wzrost 162 cm, oczy niebieskie.
Znaki szczególne: blizna na
∏opatce, proteza z´bowa.

Zbigniew Latkowski
z Sosnowca. Zaginà∏ 31 grudnia
2005 r. w Szczyrku (woj. Êlàskie).
Ma 46 lat. Wzrost 165 cm, 
oczy zielone. Znaki szczególne:
brak po∏owy ma∏ego palca 
u lewej r´ki.

Helena Fajfer z Poznania.
Zagin´∏a 31 stycznia 2004 r. 
Ma 57 lat (w dniu zagini´cia 55).
Wzrost 160 cm, oczy piwne.
Znaki szczególne: z ty∏u, 
po prawej stronie szyi naroÊl
wielkoÊci Êliwki.

Czes∏aw Ro˝niata z Kostrzynia
nad Odrà (woj. lubuskie). Zaginà∏

23 grudnia 2005 r. Ma 75 lat.
Wzrost 175 cm, oczy niebieskie.

Znaki szczególne: tatua˝e 
na plecach, torsie 
i przedramionach.

Marta Polak z Sielc ko∏o
Koƒskowoli (woj. lubelskie).
Zagin´∏a 4 listopada 2005 r. 
Ma 51 lat. Wzrost 160 cm, 

oczy piwne.

Emilia Mróz z Ostro∏´ki.
Zagin´∏a 15 sierpnia ub.r. 

Ma 18 lat. Wzrost 165 cm, 
oczy jasne, sylwetka szczup∏a,

smuk∏a, d∏ugie w∏osy jasnoblond,
twarz prostokàtna.
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Nieletni przest´pcy

ZA D¸UGO?
„Mam k∏opot z szesnastoletnim synem, który wyrasta

na m∏odego przest´pc´. W toku jest wiele spraw kar-

nych. Nie chodzi do szko∏y, pije alkohol, pali, bierze

narkotyki. Cz´sto wdaje si´ w bójki, zastrasza innych.

Czy jest mo˝liwoÊç umieszczenia syna w oÊrodku

opiekuƒczo-wychowawczym, zanim Êwiatek rówieÊni-

ków o podobnym nastawieniu do ˝ycia wciàgnie go

w wir niekoƒczàcych si´ przest´pstw i tragedii? Czte-

ry miesiàce temu z∏o˝y∏am wniosek do sàdu, nie ma

jeszcze terminu rozprawy. Syn ma dwóch kuratorów,

zawodowego i spo∏ecznego, ale oni nie sà w stanie mi

pomóc”. (Fragmenty e-maila, jaki do redakcji „Poli-

cji 997” napisa∏a bezradna matka z Warszawy).

Do placówki opiekuƒczo-wychowawczej mo˝e skie-

rowaç nieletniego wy∏àcznie sàd rodzinny. Zdarza si´

jednak, ˝e zanim sprawa wejdzie na wokand´, trzeba

czekaç nawet kilka miesi´cy.

– Okres mi´dzy pope∏nieniem czynu karalnego

przez ma∏oletniego a postawieniem go przed obliczem

wymiaru sprawiedliwoÊci powinien byç bardzo krótki

– mówi nadkom. Jacek Górecki, naczelnik Sekcji Nie-

letnich i Patologii KMP w Krakowie. – Jest wina, 

musi byç kara. Nie chodzi nawet o to, ˝eby sprawc´

od razu umieszczaç w oÊrodku, cz´sto wystarczy po-

gro˝enie mu palcem, uÊwiadomienie, ˝e êle zrobi∏.

Zdarza si´ równie˝, ˝e do momentu rozpatrzenia

sprawy przez sàd ma∏olat zdà˝y dokonaç kilku, kilku-

nastu, a nawet kilkudziesi´ciu kolejnych przest´pstw.

– Policja, zgodnie z ustawà o post´powaniu w spra-

wach nieletnich (u.p.n.), zbiera i utrwala dowody czy-

nów karalnych w wypadkach niecierpiàcych zw∏oki.

Ma na to, wed∏ug kodeksu post´powania karnego, pi´ç

dni od podj´cia pierwszych czynnoÊci – kontynuuje

Górecki. – Materia∏y wysy∏amy do sàdu rodzinnego,

a tam miesiàcami nic si´ z nimi nie dzieje. Sprawca

czuje si´ bezkarny, gra na nosie nam i spo∏eczeƒstwu.

Czy rozwiàzaniem by∏oby wprowadzenie rozpraw

w trybie przyspieszonym?

– Absolutnie nie – mówi s´dzia Krystyna Batra 

z Sàdu Rodzinnego dla dzielnicy Wroc∏aw-ÂródmieÊcie.

– Owszem, terminy oczekiwania na wokand´ sà d∏ugie,

m.in. dlatego, aby rodzice mogli wykorzystaç ten czas

na zastosowanie wobec dzieci Êrodków wychowawczych.

Zawsze pytamy nieletniego, czy mama, tata ukarali go

za ten z∏y czyn. Wydajàc orzeczenie, równie˝ to bierze-

my pod uwag´.

ZA ¸AGODNIE?
Czternastoletni Marcin ma niebieskie oczy, kr´cone

jasne w∏osy i anielski uÊmiech. Przed sàdem stawa∏ ju˝

dwukrotnie – najpierw udzielono mu upomnienia, po-

tem przyznano nadzór kuratora. A on zawsze goràco

zapewnia∏ s´dzi´, ˝e nigdy wi´cej nie si´gnie po cudzà

w∏asnoÊç. Ostatnio znów przy∏apano go na kradzie˝y,

b´dzie mia∏ kolejnà rozpraw´. Nie wierzy, ˝e mo˝e

trafiç do placówki opiekuƒczo-wychowawczej.

Wi´kszoÊç policjantów jest zdania, ˝e sàdy rodzinne

w stosunku do ma∏oletnich przest´pców sà zbyt po-

b∏a˝liwe. S´dziowie przyznajà, ˝e „teraz jest taka ten-

dencja, wr´cz moda”, aby nieletnich, a szczególnie

tych, którzy po raz pierwszy weszli w konflikt z pra-

wem, traktowaç maksymalnie ∏agodnie.

– Zarówno teoria, jak i praktyka uczà, ˝e tylko stop-

niowanie Êrodków wychowawczych (chodzi o umiesz-

czenie w zak∏adzie poprawczym) pozwala na osiàgni´-

cie korzystnych zmian w osobowoÊci i zachowaniu

m∏odego cz∏owieka – mówi s´dzia Batra. – Musi-

my, zgodnie z u.p.n., kierowaç si´ przede wszystkim

jego dobrem. Nale˝y wychowywaç, nie karaç.

Chocia˝ dobrze by∏oby wychowaç tak˝e rodziców

i opiekunów. A nieraz nawet ukaraç. Finansowo.

W ustawie jest zapis, ˝e sàd mo˝e zobowiàzaç ich

do naprawienia szkody wyrzàdzonej przez dziecko.

Niestety, takie orzeczenia wydawane sà bardzo 

rzadko.

– A szkoda, mo˝e wtedy bardziej zajmowaliby si´

swoim potomstwem – mówià funkcjonariusze.

Brutalni, okrutni, bezwzgl´dni. Dokonujà napadów, pobiç, zgwa∏ceƒ, 
nawet zabójstw. Jedni twierdzà, ˝e sà ofiarami naszych czasów, 
m.in. szybkiego tempa ˝ycia czy bezrobocia ich rodziców. Inni zaÊ, ˝e zbyt
wielkiej pob∏a˝liwoÊci przedstawicieli organów Êcigania i sprawiedliwoÊci.

CZYNY ZABRONIONE NIELETNICH

Rok Zabójstwo Uszczerbek Udzia∏ w bójce Zgwa∏cenie Kradzie˝ rozbójnicza Kradzie˝

na zdrowiu lub pobiciu rozbój, wymuszenie z w∏amaniem

2000 16 3,256 1,782 191 12,900 23,069
2001 20 2,853 1,727 166 10,838 16,814
2002 21 2,877 1,697 118 9,537 13,704
2003 7 2,835 1,923 237 9,472 11,238
2004 11 3,260 2,175 95 9,558 10,989
2005 11 3,016 2,147 116 8,081 11,052

▲
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W u.p.n. nie ma zapisu o odpowiedzialnoÊci mate-

rialnej za wyrzàdzone szkody. Znajduje si´ on w ko-

deksie post´powania cywilnego. Pokrzywdzony mo˝e

wi´c dochodziç odszkodowania od rodziców ma∏olet-

niego sprawcy, wyst´pujàc z powództwa prywatnego.

– Orzeczenia sàdów w sprawach nieletnich nie skut-

kujà tytu∏em egzekucyjnym na drodze komorniczej

– mówi pani s´dzia. – My mo˝emy tylko sugerowaç

ustawodawcy, aby wprowadzi∏ taki zapis.

NIE KURUJÑ
– Wszystkich zatrzymanych przez nas nieletnich, któ-

rzy wczeÊniej mieli ju˝ spraw´ przed sàdem, pytamy,

jakà wymierzono im kar´ – opowiada policjantka jed-

nej z du˝ych komend powiatowych na po∏udniu kraju.

– Najcz´Êciej mówià, ˝e przydzielono im kuratora. Nie

potrafià jednak wymieniç ich imion, gdy˝ tych ludzi

nigdy nie widzieli. Mimo ˝e od orzeczenia wyroku 

min´∏y nieraz nawet dwa lata. Farsa!

Kuratorzy, zawodowi i spo∏eczni, w myÊl ustawy 

z 27 lipca 2001 roku, wykonujà orzeczenia sàdów.

– To czysta fikcja – mówi funkcjonariusz ze wschod-

nich regionów kraju. – Kuratorom, przede wszystkim

spo∏ecznym, wcale nie zale˝y na tych dzieciach,

a przecie˝ zobowiàzani sà do prowadzenia dzia∏aƒ wy-

chowawczych, resocjalizacyjnych. Z nami równie˝

kontaktujà si´ sporadycznie, a sprawozdania, jakie 

piszà do sàdów, niewiele majà wspólnego z prawdà.

JeÊli przez rok nie widaç efektów pracy kuratora,

znaczy, ˝e zastosowanie przez wymiar sprawiedliwoÊci

tego Êrodka wychowawczego jest bezzasadne. Sàd ro-

dzinny zawsze mo˝e go jednak zmieniç lub uchyliç,

o czym mówi art. 79 par. 1 u.p.n.

NI˚SZY WIEK, WI¢KSZA KARA?
Od kilku lat postuluje si´ koniecznoÊç obni˝enia gra-

nicy wieku, od której mo˝na zaczàç karaç osoby

dopuszczajàce si´ czynu karalnego. Obecnie muszà

one mieç ukoƒczone 13 lat. Jak b´dzie w nowej, ocze-

kiwanej przez wszystkich, ustawie, dopiero si´ oka˝e.

Na razie nawet nie wiadomo, na jakim etapie sà prace

nad tym aktem prawnym. Temat wywo∏uje wiele emo-

cji wÊród policjantów. Ciekawie wypad∏a m.in. dysku-

sja pracowników Sekcji ds. Nieletnich i Patologii oraz

Sekcji Prewencji Komisariatu Policji z dzielnicy 

Wroc∏aw-Krzyki.

Podkom. Katarzyna Winter-Droszczak: – Jestem

za tym, aby karaç od dziesiàtego roku ˝ycia. Pracuj´

Wi´kszoÊç policjantów jest zdania, 
˝e sàdy rodzinne w stosunku 
do ma∏oletnich przest´pców 

sà zbyt pob∏a˝liwe. 
S´dziowie przyznajà, ˝e „teraz jest taka

tendencja”, aby nieletnich, 
a szczególnie tych, którzy po raz pierwszy

weszli w konflikt z prawem, 
traktowaç maksymalnie ∏agodnie.

▲
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równie˝ jako kurator spo∏eczny i widz´, ˝e stosowanie

trybu opiekuƒczego w stosunku do dzieci mi´dzy 10.

a 13. rokiem ˝ycia nie zdaje egzaminu. One doskona-

le znajà przepisy prawne, wiedzà, ˝e mogà sobie

na wiele pozwoliç, gdy˝ nic im nie grozi.

Podinsp. Katarzyna Szablewska, naczelnik sekcji:

– Nie mo˝na obni˝yç granicy wieku odpowiedzialnoÊci

karnej bez zbadania dojrza∏oÊci emocjonalnej, psy-

chicznej, spo∏ecznej danego dziecka. Bez tego nie da

si´ przecie˝ powiedzieç, czy dzia∏a∏o ono umyÊlnie,

czy celowo chcia∏o skrzywdziç drugiego cz∏owieka.

Sier˝. szt. Marcin Fal´ta: – Cz´sto ci mali sprawcy

doskonale zdajà sobie spraw´, ˝e mogà robiç, co im si´

˝ywnie podoba, nie ponoszàc ˝adnych konsekwencji.

Niejeden 11–12-latek jest bardziej zdemoralizowany

ni˝ doros∏y.

Asp. Piotr Jasiewicz: – Niektórzy z nich sà Êwietny-

mi znawcami prawa. Czy dokonanie przez 10–11-lat-

ka 100–150 w∏amaƒ jest zwyk∏à demoralizacjà? 

Wàtpi´. Mo˝e wi´c tych wyjàtkowo wyrafinowanych,

bezwzgl´dnych nale˝y wczeÊniej stawiaç przed

sàdem, a nie czekaç, a˝ ukoƒczà 13 lat?

M∏. asp. Konrad Âmigielski: – Niestety, na drog´

przest´pstwa wkraczajà coraz m∏odsze dzieci. Cz´sto

sà bardzo okrutne.

Istotnà sprawà jest te˝ ustalenie górnej granicy,

do której sprawca mo˝e odpowiadaç przed sàdem jako

nieletni – teraz jest to 17 lat. Czternastoletni Micha∏

za liczne kradzie˝e mo˝e wylàdowaç w poprawczaku.

Jego rówieÊnik, Marian, te˝ ma szans´ tam si´ znaleêç,

tyle ˝e on i jego dwaj starsi kumple, 16- i 17-letni,

ukamienowali w lipcu 2005 roku w Mi´dzychodzie

bezdomnego. Zrobili tak, poniewa˝ m´˝czyzna nie

chcia∏ daç im papierosa i 20 groszy.

48 GODZIN
Zgodnie z obowiàzujàcym od 1 stycznia 2004 roku za-

pisem w u.p.n. opiekunowie w m∏odzie˝owych oÊrod-

kach wychowawczych, z których uciekli podopieczni,

zobowiàzani sà odebraç ich w ciàgu 48 godzin. Prakty-

ka jest taka, ˝e przyje˝d˝ajà po nich w ostatniej chwi-

li przed up∏ywem tego terminu. Ustawodawca nie

okreÊli∏, gdzie przez ten czas powinny przebywaç

dzieci. A problem ma Policja.

– KiedyÊ mogliÊmy umieszczaç je w izbach rotacyj-

nych znajdujàcych si´ w pogotowiach opiekuƒczych

– mówi nadkom. Katarzyna Wawrzyniak, kierownik

Sekcji ds. Nieletnich i Patologii Wydzia∏u Prewencji

KWP we Wroc∏awiu. – Z powodu oszcz´dnoÊci izby zo-

sta∏y zlikwidowane. W naszym 700-tysi´cznym mie-

Êcie nie ma ˝adnej placówki, która przyjmowa∏aby

tych uciekinierów.

Z takimi samymi problemami borykajà si´ funkcjo-

nariusze w ca∏ym kraju. Radzà sobie ró˝nie. W woje-

wództwie wielkopolskim pogotowia opiekuƒcze przyj-

mujà uciekinierów jedynie za zgodà s´dziego, w Bia-

∏ymstoku – po wielkich negocjacjach, w Warszawie

– pod warunkiem, ˝e wychowawca z m∏odzie˝owego

oÊrodka wychowawczego przyÊle oÊwiadczenie, i˝ 

odbierze uciekiniera w ustawowym terminie.

Ale bywa, ˝e po dziecko nikt nie przyje˝d˝a i trzeba

je konwojowaç do oÊrodka wychowawczego. Oczywi-

Êcie na koszt Policji.

– W takich sytuacjach placówce nale˝a∏oby wysta-

wiaç rachunki za transport i naszà prac´ – oburzajà si´

funkcjonariusze.

Niekiedy zdarza si´, ˝e w akcie desperacji sami 

∏amià prawo, „przechowujàc” dziecko w izbie zatrzy-

maƒ.

– A co mia∏am zrobiç? Zostawiç je? Pozwoliç, ˝eby

uciek∏o? – denerwuje si´ jedna z policjantek. – By∏o

g∏odne, zzi´bni´te, da∏am piç, jeÊç, przykry∏am kocem

i zasn´∏o. Nie doÊç, ˝e ca∏à noc przy nim czuwa∏am, to

gdyby dowiedzia∏ si´ o tym szef, wyrzuci∏by mnie

z pracy!

Najwi´kszym marzeniem specjalistów ds. nielet-

nich jest, aby ma∏ych uciekinierów znów mo˝na by∏o

umieszczaç w policyjnych izbach dziecka. Liczà, ˝e 

taki zapis znajdzie si´ w nowej ustawie. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

zdj. Wojciech Basiƒski
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P edofilia znana by∏a ju˝ antycznym spo∏eczeƒstwom greckich

polis czy Rzymu – tam oficjalnà karà za tego rodzaju przewi-

nienie by∏a Êmierç. Równie˝ w polskim prawie karnym zachodzi-

∏y na przestrzeni lat zmiany w zakresie penalizacji czynu polega-

jàcego na wykorzystaniu seksualnym ma∏oletniego.

Obowiàzujàcy obecnie kodeks karny okreÊla, po zmianach do-

tyczàcych treÊci art. 200 k.k., które wystàpi∏y na mocy ustawy 

z 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy 

Kodeks post´powania karnego oraz ustawy Kodeks wykroczeƒ

oraz na mocy ustawy z 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks

karny, ustawy Kodeks post´powania karnego oraz ustawy Kodeks

karny wykonawczy, ˝e odpowiedzialnoÊci karnej z przepisu okre-

Êlonego w art. 200 k.k. podlega ten:

Par. 1. Kto obcuje p∏ciowo z ma∏oletnim poni˝ej lat 15 lub dopusz-
cza si´ wobec takiej osoby innej czynnoÊci seksualnej lub doprowadza
jà do poddania si´ takim czynnoÊciom albo do ich wykonania, pod-
lega karze pozbawienia wolnoÊci od lat 2 do 12.

Par. 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksual-
nego prezentuje ma∏oletniemu poni˝ej lat 15 wykonanie czynnoÊci 
seksualnej.

ZASI¢G KARANIA
Ustawodawca zastosowa∏ w par. 1 opis analogiczny do znamion

okreÊlonych w art. 197–199 k.k., zast´pujàc tym samym termin

„czyn lubie˝ny”, o wielce ocennym charakterze, poj´ciami obco-

wanie p∏ciowe i inna czynnoÊç seksualna. Takie sformu∏o-

wanie wydaje si´ wykluczaç z kr´gu zachowaƒ podlegajàcych pe-

nalizacji te, co do których ju˝ w kodeksie karnym z 1969 ro-

ku istnia∏y wàtpliwoÊci, czy nale˝y je karaç na podstawie przepi-

su dotyczàcego pope∏nienia czynów lubie˝nych wzgl´dem dziec-

ka, jak ekshibicjonizm czy te˝ masturbowanie si´ na oczach

dziecka (lecz niedoprowadzenie osoby ma∏oletniej do takich

czynnoÊci)1.

W zwiàzku z szerokim okreÊleniem czynnoÊci wykonawczej

przest´pstwa skodyfikowanego w artykule 200 par. 1a, przy braku

wprowadzenia przez ustaw´ ograniczeƒ co do mo˝liwych form

umyÊlnoÊci podejmowanych przez

sprawc´ dzia∏aƒ, ochrona ma∏oletniego

poni˝ej lat 15 na gruncie omawianego

przepisu ma szerszy zakres, ni˝ mia∏o to

miejsce na tle przepisu art. 176 k.k.

z 1969 roku. Obecnie nie jest wymagane,

by sprawca przest´pstwa i wykonawca

czynnoÊci seksualnej wobec ma∏oletnie-

go byli tà samà osobà, gdy˝ karalnoÊci

podlega „doprowadzanie”, a nie „do-

puszczenie si´” okreÊlonego zachowania. 

Poniewa˝ ustawodawca nie stawia wy-

mogu stosowania przemocy, podst´pu

czy te˝ groêby bezprawnej jako koniecz-

nego warunku do zaistnienia przest´p-

stwa z art. 200 par. 1, nie musi mieç

miejsca przypadek z∏amania wolnej woli

ma∏oletniego. Dlatego poj´cie „dopro-

wadzenia” nale˝y rozumieç, w najszer-

szy mo˝liwie sposób, jako podj´cie

wszelkich zachowaƒ, które majà stworzyç sytuacj´, ˝e ma∏oletni

poni˝ej lat 15 podejmie pewne okreÊlone przepisem czynnoÊci

seksualne. Przyk∏ad tego mo˝e stanowiç „przekupienie” nielet-

niego przez zaoferowanie mu zabawek czy s∏odyczy lub te˝ za-

stosowanie podst´pu, np. zaproponowanie zabawy w „lekarza”2. 

Wed∏ug uregulowaƒ obecnie obowiàzujàcego kodeksu karnego

poza zasi´giem karania znalaz∏y si´ jednak przypadki obna˝ania

si´ na oczach dziecka, gdzie êród∏em satysfakcji seksualnej

sprawcy jest zaszokowanie upatrzonej ofiary. Teraz takie dzia∏a-

nia traktowane sà jedynie jako usi∏owanie przest´pstwa z artyku-

∏u 200 par. 1 k.k., podczas gdy na mocy poprzedniej ustawy by∏y

czynem lubie˝nym. Przez rezygnacj´ z odpowiednika artyku-

∏u 177 kodeksu karnego z 1969 r., przewidujàcego odpowiedzial-

noÊç karnà za wszelkie przypadki dokonywania czynów nierzàd-

nych publicznie lub na oczach ma∏oletniego, ochrona ma∏olet-

nich zosta∏a w obowiàzujàcym kodeksie zaw´˝ona. Obecnie pu-

bliczne obcowanie p∏ciowe mo˝e rodziç odpowiedzialnoÊç tylko

za „wybryk nieobyczajny” z artyku∏u 140 k.w.3.

Dzi´ki odpowiedniemu sformu∏owaniu artyku∏u 200 par. 1 k.k.

utraci∏ racj´ bytu istniejàcy w poprzednim kodeksie problem od-

ró˝nienia „czynu lubie˝nego” od „czynu nierzàdnego”. W zwiàz-

ku z tym utraci∏o aktualnoÊç wspomniane wczeÊniej orzecznic-

two Sàdu Najwy˝szego, wed∏ug którego zakres karalnoÊci w od-

niesieniu do pedofilii jest szerszy ni˝ przy penalizowanych nad-

u˝yciach seksualnych, poniewa˝ „czyny lubie˝ne” obejmowa∏y

równie˝ takie rodzaje aktywnoÊci seksualnej, które pomija∏y ko-

niecznoÊç fizycznego kontaktu z cia∏em ofiary, jak na przyk∏ad

obna˝anie si´ w obecnoÊci ma∏oletniego w celu zaspokojenia po-

p´du p∏ciowego.

PRZEDMIOT OCHRONY (ZAMACHU) 
Omawiajàc t´ kwesti´, nale˝y uwzgl´dniç rodzaj dóbr prawnych,

które podlegajà ochronie tego˝ przepisu.

Ka˝de przest´pcze zachowanie uderza w konkretne dobro, jak

na przyk∏ad w: ˝ycie, zdrowie, prawo w∏asnoÊci czy te˝ publiczne

bezpieczeƒstwo, a w rezultacie w chronione prawem stosunki

spo∏eczne. Poj´cie ogólnego przedmiotu

ochrony prawnokarnej tworzy ca∏okszta∏t

wymienionych stosunków, co wynika

z ochronnej funkcji, jakie pe∏ni prawo

karne. Z punktu widzenia treÊci prze-

st´pczego czynu mówimy o przedmiocie

zamachu, poniewa˝ godzàc w okreÊlone

prawnie chronione dobra, przest´pstwo

jest zamachem zarówno na te dobra, jak

i na stosunki spo∏eczne. Na kwesti´

przedmiotu przest´pstwa mo˝emy wi´c

spojrzeç dwojako: od strony funkcji, jakà

pe∏ni prawo karne, mamy do czynienia

z przedmiotem ochrony, od strony treÊci

czynu zabronionego natomiast – z przed-

miotem zamachu4.

OkreÊlenie ogólnego przedmiotu

ochrony (czy te˝ zamachu) nie wystar-

cza do analizowania przest´pstw. Wyni-

ka to z istnienia przest´pstw o takim 

Seksualne wykorzystanie
ma∏oletniego – art. 200 k.k.

1

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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samym lub rodzajowo zbli˝onym przedmiocie ochrony (zama-

chu). Konkretny czyn jednak zawsze uderza w indywidualnie

okreÊlone, chronione prawem dobro. Z tego wzgl´du wyró˝niç

mo˝emy bezpoÊredni (indywidualny) oraz rodzajowy przedmiot

ochrony (zamachu). Pod pierwszym z poj´ç rozumieç b´dziemy

to dobro, przeciwko któremu zosta∏ skierowany przest´pczy za-

mach lub które stanowi przedmiot ochrony konkretnego przepi-

su prawnokarnego. Przedmiot rodzajowy natomiast stanowi syn-

tez´ norm chroniàcych dobra analogiczne pod wzgl´dem rodza-

jowym (jednorodzajowoÊç dóbr)5.

By w∏aÊciwie zinterpretowaç oraz póêniej poprawnie zastoso-

waç artyku∏ 200 k.k., nale˝y najpierw okreÊliç, jakie dobra sà tym

przepisem chronione. W obowiàzujàcym obecnie kodeksie kar-

nym wskazano, ˝e umieszczenie w jednym rozdziale przest´pstw

godzàcych w obyczajnoÊç p∏ciowà oraz w wolnoÊç seksualnà spo-

wodowane by∏o faktem, ˝e dobra te atakowane sà zazwyczaj ∏àcz-

nie. Przypomn´, ˝e traktowane sà one jako odr´bne dobra praw-

ne. Zwrócono równie˝ uwag´, ˝e grupa zakazów dotyczàcych

pornografii tworzy typy przest´pstw skierowanych nie przeciw

obyczajnoÊci, lecz przeciw wolnoÊci seksualnej. Jak zauwa˝a 

Jaros∏aw Warylewski w uzasadnieniu do rzàdowego projektu ko-

deksu karnego, zabrak∏o jakiegokolwiek umotywowania powodu

do zniesienia penalizacji rozpowszechniania pornografii w obo-

wiàzujàcym dotychczas uj´ciu, czy na przyk∏ad utrzymania karal-

noÊci kazirodztwa6.

W przypadku czynu okreÊlonego w art. 200 par. 1 k.k. pod po-

j´ciem rodzajowego przedmiotu ochrony (zamachu) rozumieç

nale˝y szeroko pojmowanà wolnoÊç seksualnà. Jest on wspólny

dla wielu przest´pstw seksualnych. Przedmiotem indywidual-

nym z kolei jest w takim samym stopniu swoboda podejmowania

decyzji majàcych zwiàzek z kontaktami o charakterze seksual-

nym (czyli wprost: z ˝yciem p∏ciowym), jak i obyczajnoÊç. Za-

znaczyç trzeba, ˝e decyzje te muszà byç podejmowane z pe∏nym

rozeznaniem sytuacji. ObyczajnoÊci nie nale˝y rozumieç jako

ochrony przed jakimiÊ bli˝ej nieskonkretyzowanymi spo∏eczny-

mi regu∏ami dotyczàcymi sfery seksualnej, lecz jako zapewnienie

osobie ma∏oletniej, nie w pe∏ni jeszcze rozwini´tej, wolnoÊci

do ewentualnych nieprzyjemnych uczuç, jakich móg∏by doznaç.

Nie da si´ zaprzeczyç, ˝e zbyt wczesna erotyzacja nie sprzyja

prawid∏owemu rozwojowi psychicznemu i fizycznemu dzieci7.

Ochrona wolnoÊci seksualnej ma∏oletniego nie polega

na ochronie jego decyzji woli, ale na ochronie tej wolnoÊci wte-

dy, gdy nie mo˝e on jeszcze podejmowaç i wyra˝aç swoich decy-

zji (np. niemowl´) oraz wtedy, gdy z powodu niedojrza∏oÊci nie

mogà byç one traktowane jako wystarczajàco przemyÊlane.

USTAWOWA GRANICA DOJRZA¸OÂCI P¸CIOWEJ
Trzeba podkreÊliç, ˝e seksualne wykorzystywanie ma∏oletnich

poni˝ej lat 15, a zatem osób nie w pe∏ni wykszta∏conych zarów-

no fizycznie, jak i psychicznie, cz´sto powoduje u nich szeroki

wachlarz szkodliwych skutków. Wed∏ug raportów z badaƒ kli-

nicznych wykorzystywanie seksualne w okresie dzieciƒstwa nie-

sie za sobà m.in.: niskà samoocen´, rozwój poczucia winy, depre-

sj´, koszmary (nawet moczenie) nocne, ró˝nego rodzaju fobie,

odrzucenie szko∏y. W okresie m∏odzieƒczym zaÊ: niechcianà cià-

˝´, zmiennoÊç nastrojów, próby samobójcze czy powa˝ne trudno-

Êci psychologiczne. Mo˝liwa jest równie˝ sytuacja, gdy ofiary mo-

lestowania, w pogoni za uczuciem, w nadmiernym stopniu nada-

jà seksualny wymiar swoim relacjom z innymi ludêmi, co mo˝e

doprowadziç do wr´cz autodestrukcyjnych promiskuitycznych

zachowaƒ: jest to okreÊlenie wprowadzone przez ewolucjonistów

i oznacza najwczeÊniejsze stadium rozwoju rodziny, charaktery-

zujàce si´ brakiem zasad wspó∏˝ycia seksualnego i ma∏˝eƒskiego

w obr´bie grupy8.

JeÊli chodzi o d∏ugotrwa∏e skutki molestowania, badania wyka-

za∏y, ˝e u doros∏ych (a w szczególnoÊci kobiet) wykorzystywa-

nych seksualnie w okresie dzieciƒstwa wyst´puje obni˝enie sa-

mooceny (tak˝e w sferze seksualnego funkcjonowania), wi´ksza

tendencja do si´gania po alkohol i narkotyki, sk∏onnoÊç do pro-

blemów interpersonalnych, zaburzeƒ ÊwiadomoÊci czy ulegania

z∏ym nastrojom9.

O zgubnym wp∏ywie ekspozycji dzieci na widowiska pornogra-

ficzne pisze równie˝ Tadeusz Marcinkowski. Otó˝ wÊród osób

o nie w pe∏ni rozwini´tej psychice zrodziç si´ mo˝e mylne poj´-

cie dotyczàce ludzkiej sfery seksualnej, sk∏onnoÊç do pope∏nia-

nia przest´pstw majàcych pod∏o˝e seksualne lub do zboczeƒ sek-

sualnych. Na poparcie swojej tezy autor przytacza przyk∏ad

zgwa∏cenia 6-letniej dziewczynki niemal˝e na oczach matki

dziecka przez 12-letniego ch∏opca. Ca∏e zajÊcie mia∏o miejsce

podczas powrotu matki z córkà ze spaceru10.

Zbyt wczesne podj´cie ˝ycia seksualnego mo˝e bardzo nieko-

rzystnie odbiç si´ na dalszym rozwoju cz∏owieka. Z tego wzgl´du

ustawodawca przyjà∏ domniemanie, ˝e osoba, która nie ukoƒczy-

∏a 15. roku ˝ycia, nie mo˝e podjàç decyzji dotyczàcej przyzwole-

nia na podj´cie z nià okreÊlonych czynnoÊci seksualnych, która

mia∏aby moc prawnà. Dlatego ka˝dy, kto podejmuje takie czyn-

noÊci z osobà ma∏oletnià, narusza tym samym jej wolnoÊç seksu-

alnà z powodu niedojrza∏oÊci i nieznajomoÊci przez dziecko

wszystkich implikacji i realiów. Jakiekolwiek akty zgody lub na-

wet prowokacji ze strony osoby ma∏oletniej nie majà ˝adnego

znaczenia prawnego dla bytu przest´pstwa okreÊlonego w art.

200 k.k.11. 

Mo˝e mieç miejsce sytuacja, w której ze wzgl´du na stopieƒ

indywidualnego rozwoju oraz socjalizacji osoby, która nie ukoƒ-

czy∏a 15. roku ˝ycia, przedmiot ochrony stanowiç b´dzie w isto-

cie jedynie obyczajnoÊç p∏ciowa. Nie jest to jednak dostateczny

powód do obni˝ania obecnie granicy 15 lat. Wydaje si´ to nie-

wskazane, gdy˝ dojrza∏oÊç psychiczna i spo∏eczna, które sà prze-

cie˝ przes∏ankami seksualnego samostanowienia, wyprzedzane

sà przez biologicznà dojrza∏oÊç organizmu. Mimo ˝e Êredni wiek

inicjacji seksualnej w Polsce wynosi 19 lat dla kobiet i 18 dla

m´˝czyzn, nie mo˝na nie zauwa˝yç stale rosnàcej grupy osób,

które pierwsze doÊwiadczenia seksualne mia∏y w wieku lat 15.

W 1990 r. by∏o to 17 proc. ch∏opców i 5 proc. dziewczàt, w 1994

odpowiednio 24 proc. i 10 proc., a w 1998 ju˝ 30 proc. i 13 proc.

Badania wskazujà, ˝e 46 proc. ch∏opców i 32 proc. dziewczàt od-

by∏o pierwszy stosunek w wieku lat 17. Mo˝e si´ zatem okazaç,

˝e jeÊli liczba m∏odzie˝y nawiàzujàcej kontakty seksualne w wie-

ku 15 lat przekroczy w przysz∏oÊci po∏ow´, niezb´dne staç si´

mo˝e ustawowe obni˝enie granicy dojrza∏oÊci p∏ciowej12. ■
cdn.

dr JANUSZ BRYK
(WSPol. w Szczytnie)
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Do tej pory stanowisko kierowania w tym mie-
Êcie zajmowa∏o kilka osobnych pomieszczeƒ

na trzech pi´trach budynku KMP. Nie gwarantowa-
∏o wi´c szybkiego i sprawnego zarzàdzania s∏u˝bami
w terenie, a ponadto sprawia∏o wiele niedogodnoÊci
pracujàcym tam funkcjonariuszom. 

Nowe – ju˝ trzecie w województwie pomorskim
– spe∏nia wszystkie europejskie standardy. Prze-
stronne, jasne i klimatyzowane pokoje mieszczà
stanowiska informatyczne, dowodzenia, zarzàdza-
nia kryzysowego oraz monitoringu wizyjnego mia-
sta. Obok znajduje si´ jeszcze sala odpraw, a nawet
kuchnia z kompletnym wyposa˝eniem.

Ca∏e przedsi´wzi´cie kosztowa∏o oko∏o 1 300 000
z∏otych. Samorzàd Gdyni przeznaczy∏ na remont
i sprz´t prawie 800 000 z∏ – za co podczas uroczy-
stoÊci otwarcia podzi´kowa∏ komendant wojewódz-
ki – a gdaƒska KWP ponad 500 000 z∏ na system po-
zycjonowania policyjnych samochodów. 

Dzi´ki zainstalowanym w radiowozach nadajni-
kom GPRS oraz odbiornikom GPS, których sygna∏
jest wyÊwietlany na mapie cyfrowej, dy˝urny do-
k∏adnie widzi, gdzie znajdujà si´ policyjne samo-
chody. Dzi´ki temu na miejsce zdarzenia posy∏a t´
za∏og´, która jest najbli˝ej, a kiedy w okolicy jest

ich kilka – t´, która mia∏a tego dnia najmniej inter-
wencji i nie jest zm´czona. 

Zgromadzeni w KMP w Gdaƒsku dziennikarze
najbardziej interesowali si´ w∏aÊnie tym, jak poli-
cjanci reagujà na tego rodzaju 24-godzinny monito-
ring pe∏niàcych s∏u˝b´ w radiowozach. 

– Najwa˝niejsze, ˝e wdro˝ony system znacznie
podnosi ich bezpieczeƒstwo w pracy – odpowiada∏
insp. Marek Karpiƒski, a ponadto kilkakrotnie
zwi´ksza efektywnoÊç i pozwala na optymalne 
wykorzystanie si∏ i Êrodków. 

Autorem i wykonawcà systemu CoLombo jest 
firma ComputerLand SA. 

COLOMBO WWW 
– SYSTEM WSPOMAGANIA DOWODZENIA
CoLombo to modu∏owy system wspomagania do-
wodzenia, integrujàcy narz´dzia informatyczne
i Êrodki ∏àcznoÊci, umo˝liwiajàcy definiowanie do-
st´pnych zasobów, przyjmowanie i uzupe∏nianie
zg∏oszeƒ o zdarzeniach, przydzielanie do zdarzeƒ
patroli interwencyjnych, póêniejsze Êledzenie reali-
zacji poszczególnych zadaƒ oraz prowadzenie 
analiz. Jest to system dedykowany Policji.

Dzi´ki niemu Policja dysponuje aktualnymi 
informacjami o zaistnia∏ych zdarzeniach (wypad-
kach drogowych, w∏amaniach, napadach) i o roz-
mieszczeniu swoich patroli w terenie. Pozwala to
na szybkie podj´cie decyzji o najw∏aÊciwszym spo-
sobie interwencji.

CoLombo umo˝liwia s∏u˝bom dy˝urnym korzy-
stanie z:

• wyspecjalizowanych aplikacji informatycznych,
wspomagajàcych rejestrowanie i gromadzenie
sp∏ywajàcych informacji o zdarzeniach oraz po-
dejmowanie decyzji o ich obs∏udze, 

• systemów ∏àcznoÊci radiowej i przewodowej, 
• techniki pozycjonowania na mapie cyfrowej 

radiowozów z uwidocznieniem ich statusu.
System wyposa˝ony jest w urzàdzenia do projekcji

wielkoformatowej oraz urzàdzenia do rejestracji ko-
respondencji radiowej i telefonicznej prowadzonej
na stanowisku kierowania. Funkcjonariusze majà 
dost´p do informacji z policyjnych i pozapolicyjnych
baz danych zarówno ze stanowiska dowodzenia, jak
i z odpowiednio wyposa˝onych radiowozów.

CoLombo 
z ComputerLandu 
w trójmiejskiej policji
Od dobrych warunków pracy w du˝ej mierze zale˝y skutecznoÊç dzia∏aƒ 
Policji – powiedzia∏ 19 stycznia br. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni,
podczas otwarcia nowoczesnego stanowiska kierowania s∏u˝bami policyj-
nymi w KMP. Na uroczystoÊci obecni byli przedstawiciele: wojewody pomor-
skiego, marsza∏ka województwa, komendanta g∏ównego Policji oraz 

kierownictwo firm Polkomtel i ComputerLand,
które system ten zainstalowa∏y. Wst´g´ wspól-
nie przecinali: prezydent Wojciech Szczurek,
nadinsp. Janusz Bieƒkowski, ówczesny komen-
dant wojewódzki Policji w Gdaƒsku, i insp.
Marek Karpiƒski, komendant miejski Policji
w Gdyni.
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PRZEJRZYSTY INTERFEJS GRAFICZNY 
– CoLombo s∏u˝y do koordynacji dzia∏aƒ policyj-
nych s∏u˝b prewencyjnych, ruchu drogowego i kon-
wojowych – wyjaÊnia Sylwester Jachimowski
z ComputerLandu. – U∏atwia wspó∏prac´ Policji
z pogotowiem ratunkowym, stra˝à po˝arnà i innymi
s∏u˝bami miejskimi. Dzi´ki temu, w sytuacjach
kryzysowych, w∏adze miasta lub gminy majà dost´p
do aktualnych i dok∏adnych informacji pozwalajà-

cych na podj´cie jak najw∏a-
Êciwszych decyzji.

Modu∏ rejestruje nowe
zdarzenie automatycznie
– po odebraniu zg∏oszenia
pod numer 997 lub 112 albo
na ˝àdanie operatora. Uru-
chamiany jest wtedy formu-
larz, do którego operator

wpisuje wszystkie uzyskane informacje, a nast´p-
nie okreÊla kategori´ zdarzenia. Po podaniu miej-
sca na ekranie dysponenta pojawia si´ fragment
mapy ze wskazanà lokalizacjà oraz najbli˝ej znajdu-
jàcymi si´ patrolami, co u∏atwia przydzielenie do
jego  obs∏ugi  najbardziej  odpowiedniego. 

Dzi´ki mo˝liwoÊci definiowania alarmów zwiàza-
nych ze zg∏oszeniem, dysponenci oraz dy˝urni
otrzymujà ostrze˝enia o braku podj´tych dzia∏aƒ
lub zbyt d∏ugim ich trwaniu. 

ZALETY 
System zosta∏ zaprojektowany i wykonany przy
u˝yciu nowoczesnych narz´dzi Oracle, dzi´ki temu
mo˝e dzia∏aç na ró˝nych platformach sprz´towych.
Dane sà przechowywane w bazie, zarzàdzanej 
przez jeden z najlepszych i najbezpieczniejszych
obecnie w Polsce i na Êwiecie systemów zarzàdza-
nia relacyjnà bazà danych Oracle. Wykorzystanie
nowoczesnych, popularnych narz´dzi sprawia, ˝e
oprogramowanie jest ∏atwe do utrzymania i rozbu-
dowy. 

SkalowalnoÊç systemu uzyskano dzi´ki zastoso-
waniu trójwarstwowej architektury, opartej na
serwerach aplikacyjnych. Przy niedu˝ych wymaga-
niach aplikacja mo˝e pracowaç na pojedynczym ser-
werze, a w miar´ potrzeb system mo˝na rozbudo-
waç do klastra lub farmy serwerów aplikacyjnych.

Mo˝e byç wdra˝any etapowo, jak np. w KMP
w Poznaniu czy w TrójmieÊcie, gdzie przyj´cie ta-
kiego modelu pozwoli∏o na znaczne usprawnienie
funkcjonowania Policji bez koniecznoÊci ponosze-
nia du˝ych jednorazowych nak∏adów finansowych
(p∏atnoÊç roz∏o˝ona jest w ratach na 36 miesi´cy).
Pierwszym wdro˝onym w TrójmieÊcie modu∏em 
by∏o pozycjonowanie pojazdów s∏u˝bowych dla
KMP w Gdaƒsku. Nast´pny etap rozbudowy syste-
mu obejmowa∏ modu∏ zg∏oszenia w KMP w Gdaƒ-
sku oraz modu∏y pozycjonowania pojazdów s∏u˝bo-
wych dla komend w Gdyni i Sopocie.

Dane zgromadzone w bazie relacyjnej mogà
w przysz∏oÊci byç wykorzystane do budowy hurtow-
ni danych, pozwalajàcej na wykonywanie analiz
i statystyk interwencji, np. na temat wp∏ywu czyn-
ników zewn´trznych na rodzaj i liczb´ zg∏oszonych
zdarzeƒ. 

CoLombo jest dost´pny przez przeglàdark´
WWW, dlatego nie wymaga u˝ycia szybkich ∏àczy,

a to z kolei u∏atwia korzystanie z systemu przez 
komendy powiatowe, a nawet przez poszczególne
komisariaty i stanowiska mobilne. Nie wymagajà
one specjalnej konfiguracji, nie ma koniecznoÊci re-
konfiguracji koƒcówek systemu po ka˝dej zmianie
oprogramowania, czy te˝ pobierania megabajtów
danych w celu aktualizacji oprogramowania na koƒ-
cówce. Ponadto czas czynnoÊci serwisowych jest
ograniczony do minimum, poniewa˝ aktualizacje
oprogramowania wykonywane sà na serwerze apli-
kacyjnym.

Dzi´ki informacji, w jakim miejscu znajduje si´
radiowóz, oraz mo˝liwoÊci dyskretnej sygnalizacji
zagro˝enia zwi´ksza si´ równie˝ bezpieczeƒstwo
policjantów. Lokalizacja pojazdów umo˝liwia
sprawniejsze zarzàdzanie patrolami, a przez to skra-
ca czas dojazdu radiowozu do interwencji. Bardzo
istotnà korzyÊcià ekonomicznà z wykorzystywania
systemu lokalizacji pojazdów jest oszcz´dnoÊç 
paliwa. 

Zosta∏ on zainstalowany w 99 gdyƒskich samo-
chodach policyjnych. W sumie ju˝ ponad 200 radio-
wozów w Gdaƒsku, Gdyni i Sopocie zosta∏o obj´-
tych modu∏em lokalizacyjnym systemu CoLombo.
W przysz∏oÊci zostanà nim obj´te wszystkie jed-
nostki w woj. pomorskim, co usprawni prac´ poli-
cjantów, a tym samym poprawi bezpieczeƒstwo
mieszkaƒców. ■
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Do jej wprowadzenia zobowiàzywa∏a Pol-

sk´ dyrektywa Rady Europy nr 2004/80/EC

z 29 kwietnia 2004 roku. Nakazywa∏a ona

paƒstwom cz∏onkowskim sformu∏owanie

odpowiednich przepisów do koƒca ubieg∏e-

go roku. Ustawa zosta∏a uchwalona 7 lip-

ca 2005 r. (Dz.U. nr 169, poz. 1415), lecz

dotyczy przest´pstw pope∏nionych od

21 wrzeÊnia 2005 r., czyli momentu obo-

wiàzywania cz´Êci przepisów tej ustawy. 

Jest to doÊç istotny dla Policji akt

prawny, gdy˝ zawarte w nim nowe

rozwiàzania obligujà funkcjonariuszy

m.in. do informowania osób, którym

przys∏uguje Êwiadczenie, o mo˝liwoÊci

jego uzyskania.

UPRAWNIENI
Kompensata jest przyznawana w przypad-

ku pope∏nienia przest´pstwa na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej na szkod´ zarów-

no obywatela polskiego, jak i obywatela in-

nego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-

pejskiej. Uprawnione do niej sà ofiary prze-

st´pstw umyÊlnych pope∏nionych z u˝y-

ciem przemocy, w nast´pstwie których do-

sz∏o do:

a) ci´˝kiego uszczerbku na zdrowiu

(art. 156 par. 1 k.k.):

– pozbawienia wzroku, s∏uchu, mowy,

zdolnoÊci p∏odzenia,

– innego rodzaju ci´˝kiego kalectwa,

ci´˝kiej choroby nieuleczalnej albo d∏ugo-

trwa∏ej; choroby zagra˝ajàcej ˝yciu; trwa∏ej

choroby psychicznej; ca∏kowitej albo

znacznej trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy

w zawodzie,

– trwa∏ego, istotnego zeszpecenia lub

zniekszta∏cenia cia∏a,

b) naruszenia czynnoÊci narzàdu cia∏a

lub rozstroju zdrowia innego ni˝ wymienio-

ne (art. 157 par. 1 k.k.). 

JeÊli skutkiem przest´pstwa jest Êmierç

ofiary, kompensata przys∏uguje osobie naj-

bli˝szej:

– ma∏˝onkowi lub osobie pozostajàcej we

wspólnym po˝yciu (konkubinat),

– wst´pnym (rodzicom),

– zst´pnym (dzieciom),

– osobom pozostajàcym w stosunku przy-

sposobienia.

WARUNKI PRZYZNANIA
Maksymalna kwota Êwiadczenia pieni´˝ne-

go wynosi 12 tys. z∏. Mo˝e byç ono przyzna-

wane na pokrycie:

– utraconych zarobków lub innych Êrod-

ków utrzymania, 

– kosztów leczenia lub pogrzebu,

– strat z tytu∏u przest´pstwa, jeÊli nie

mo˝e to nastàpiç ze strony sprawcy(ów)

lub ubezpieczenia bàdê pomocy spo∏ecznej

albo innego êród∏a (tytu∏u).

Mo˝liwoÊç uzyskania kompensaty nie za-

le˝y od wykrycia, oskar˝enia czy skazania

sprawcy(ów) przest´pstwa. Warunkiem jej

przyznania jest wszcz´cie post´powania

karnego albo odmowa wszcz´cia, jeÊli:

– ustawa stanowi, ˝e sprawca nie podle-

ga karze,

– podejrzany (oskar˝ony) zmar∏,

– sprawca nie podlega orzecznictwu pol-

skich sàdów karnych,

– stwierdzono brak zezwolenia na Êciga-

nie lub wniosku o Êciganie od osoby upraw-

nionej (chyba ˝e ustawa stanowi inaczej),

– zachodzi okolicznoÊç wy∏àczajàca Êciga-

nie.

Wszcz´cie post´powania karnego, a na-

st´pnie jego umorzenie (z przyczyn okre-

Êlonych w art. 17 par. 1 pkt 1, 2, 3, 7 i 9

k.p.k.) bàdê te˝ wydanie wyroku uniewin-

niajàcego (na podstawie przepisów art. 17

par. 1 pkt 1 i 2 k.p.k.) wykluczajà mo˝li-

woÊç uzyskania kompensaty oraz stanowià

podstaw´ do jej zwrotu.

Gdy o kompensat´ stara si´ osoba naj-

bli˝sza Êmiertelnej ofierze przest´pstwa,

warunkiem otrzymania Êwiadczenia jest

Netto mniej, choç brutto tyle samo 
Od 1 stycznia 2006 r. wzros∏a sk∏adka na tzw. kas´ chorych – z 8,5 procenta podstawy

wymiaru do 8,75. Policjanci odczuli to ju˝ na poczàtku stycznia, pracownicy cywilni

pod koniec miesiàca przy wyp∏acie pensji. 

Zgodnie z art. 242 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanej ze Êrodków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z 27 wrzeÊnia 2004 r.) wszyscy

pracownicy od nowego roku p∏acà o 0,25 proc. wi´kszà sk∏adk´ na ubezpieczenie zdrowotne,

która pobierana jest z ich dochodów. Dotychczas cz´Êç finansowana przez zatrudnionego wy-

nosi∏a 0,75 proc. Teraz wzros∏a do 1 procenta. Odejmowanie tej dodatkowej kwoty od docho-

du pracownika ma zwiàzek z ustawà o podatku dochodowym z 26 lipca 1991 r., której art. 27b

ust. 2 stanowi, ˝e kwota sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne, o którà zmniejsza si´ podatek,

nie mo˝e przekroczyç 7,75 proc. podstawy jej wymiaru. 

Mimo ˝e pensje brutto zosta∏y na tym samym poziomie (chodzi oczywiÊcie o wynagro-

dzenie obliczane przy zastosowaniu kwoty bazowej obowiàzujàcej w roku 2005, gdy˝ nie

jest na razie uchwalona ustawa bud˝etowa), to zatrudnieni dostali za styczeƒ 2006 r.

do r´ki kwoty mniejsze ni˝ jeszcze w grudniu 2005 r. 

Podobna operacja b´dzie nas czekaç w roku przysz∏ym. Od 1 stycznia 2007 r. sk∏adka

ogólna zdrowotna wzroÊnie do 9 proc. podstawy wynagrodzenia. Wzrost o 0,25 proc. 

znowu sfinansuje pracownik. Wtedy osiàgni´ty zostanie ju˝ pu∏ap docelowy tej sk∏adki,

chyba ˝e zajdà zmiany, o których dziÊ nic jeszcze nie wiemy. ■ P. Ost.

Kompensata dla ofiar
WejÊcie do Unii Europejskiej to tak˝e zmiany w polskim prawie. Jednà z nich jest
uchwalenie ustawy o paƒstwowej kompensacie. Przys∏uguje ofiarom niektórych
przest´pstw umyÊlnych.

pozostawanie ofiary na jej utrzymaniu

w chwili pope∏nienia przest´pstwa.

SPOSÓB PRZYZNAWANIA
Sprawy kompensacyjne rozstrzyga w∏aÊci-

wy miejscowo sàd rejonowy. JeÊli jest to

niemo˝liwe, obowiàzuje kryterium pierw-

szeƒstwa wszcz´cia post´powania karnego

lub odmowy jego wszcz´cia. Je˝eli i ta zasa-

da nie mo˝e byç zastosowana, prowadzenie

sprawy o kompensat´ przejmuje Sàd Rejo-

nowy dla Warszawy-ÂródmieÊcia.

Starajàca si´ o Êwiadczenie ofiara lub

osoba dla niej najbli˝sza (w przypadku

Êmierci ofiary) musi z∏o˝yç wniosek na for-

mularzu (do pobrania na www.gazeta.poli-

cja.pl), który wskazuje, jakie dokumenty

nale˝y do niego do∏àczyç oraz informuje

o warunkach ewentualnego zwrotu. Nale˝y

to uczyniç w terminie do 2 lat od dnia po-

pe∏nienia przest´pstwa. Po tym czasie

uprawnienie do uzyskania kompensaty wy-

gasa.

Gdy ofiarà przest´pstwa pope∏nionego

na terytorium RP pad∏ obywatel paƒstwa

cz∏onkowskiego UE, organ pomocniczy zo-

bowiàzany jest do udost´pnienia wzoru

wniosku o udzielenie kompensaty, jak rów-

nie˝ pomocy przy jego wype∏nianiu. Usta-

wa stanowi, ˝e organem tym jest prokura-

tor okr´gowy, w którego okr´gu osoba

uprawniona ma miejsce zamieszkania lub

pobytu. Powinien on udzieliç osobie

uprawnionej wszelkich informacji na temat

sposobu i zasad ubiegania si´ o Êwiadczenie

kompensacyjne w tym paƒstwie oraz udo-

st´pniç wzór formularza.

Sàd rejonowy, który wyda∏ orzeczenie

o przyznaniu kompensaty, wyp∏aca jà w cià-

gu miesiàca od dnia uprawomocnienia si´

orzeczenia. ■
ANDRZEJ TRELA

opracowa∏ PK



Pouczenia dla pokrzywdzonych i podejrza-

nych opracowane w ró˝nych j´zykach

zdecydowanie usprawnià zapoznanie obco-

krajowca z jego prawami i obowiàzkami.

Podczas przes∏uchaƒ cudzoziemców, którzy nie

pos∏ugujà si´ j´zykiem polskim, wymagana jest

obecnoÊç t∏umacza. Najcz´Êciej trwa to dosyç d∏u-

go, dodatkowo trzeba ustnie zapoznawaç obcokra-

jowca z prawami i obowiàzkami przys∏ugujàcymi

mu zgodnie z polskim ustawodawstwem. Korzysta-

nie z us∏ug przysi´g∏ego t∏umacza kosztuje Policj´

niema∏o, wi´c ka˝da oszcz´dnoÊç jest wskazana,

o ile nie dzieje si´ to kosztem jakoÊci pracy proce-

sowej.

– ¸atwy dost´p do ró˝nych wersji pouczeƒ

z pewnoÊcià b´dzie bardzo przydatny policjantom

w codziennej s∏u˝bie – mówi podkom. Monika Kor-

pikiewicz z KGP.

Pouczenia dla pokrzywdzonych i podejrzanych

w obcych j´zykach mo˝na pobraç ze strony interne-

towej Policji (www.policja.pl) z dzia∏u „Dla poli-

cjantów”. W tej chwili, dzi´ki wspó∏pracy z polski-

mi oficerami ∏àcznikowymi, mo˝na korzystaç z ro-

syjskiej, bia∏oruskiej i ukraiƒskiej wersji j´zykowej.

Kolejne przyb´dà w miar´ ich opracowywania.

W najbli˝szym czasie dodane zostanà pouczenia

po angielsku, niemiecku, francusku oraz w j´zy-

kach pozosta∏ych naszych najbli˝szych sàsiadów. ■
PCh
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W PRAKTYCE:
– Przed przes∏uchaniem nale˝y wr´czyç pokrzyw-

dzonemu lub podejrzanemu pisemnà wersj´ w∏aÊci-

wego pouczenia w j´zyku dla niego zrozumia∏ym.

– Trzeba upewniç si´, czy treÊç jest zrozumia∏a

dla odbiorcy oraz ustnie wyjaÊniç ewentualne wàt-

pliwoÊci. 

– Kopi´ pouczenia (pokwitowanà przez cudzo-

ziemca) w∏àcza si´ do akt g∏ównych post´powania

przygotowawczego.

– Je˝eli policjant nie dysponuje odpowiednim 

obcoj´zycznym pouczeniem, wtedy na kopii po-

uczenia sporzàdzonego w j´zyku polskim nanosi ad-

notacj´ o ustnym zapoznaniu z jego treÊcià przez

t∏umacza. W takiej sytuacji nale˝y tak˝e poinformo-

waç obcokrajowca o przys∏ugujàcym mu prawie

do z∏o˝enia ˝àdania dor´czenia pisemnego poucze-

nia w j´zyku dla niego zrozumia∏ym.

UWAGA!
Stosowanie pouczenia na piÊmie dla cudzoziemca

o jego prawach i obowiàzkach jako pokrzywdzonego

lub podejrzanego nie zast´puje udzia∏u t∏umacza

w przes∏uchaniu!

Wkwietniu 2005 r. pisaliÊmy w „Policji 997” o zasi∏ku pogrzebowym, który

przys∏uguje policjantowi w razie Êmierci cz∏onka rodziny. Okazuje si´, ˝e

praktyka potrafi doÊç znacznie rozmijaç si´ z teorià zawartà w przepisach. 

Oto przyk∏ad – policjantowi zmar∏a matka. Zasi∏ek pogrzebowy z ZUS zosta∏

przyznany ojcu funkcjonariusza, a ten, zgodnie z rzeczywistoÊcià, z∏o˝y∏ oÊwiad-

czenie, ˝e koszty pochówku pokry∏ syn. OÊwiadczenie by∏o uwierzytelnione no-

tarialnie. Zgodnie z przepisami policjant z∏o˝y∏ tak˝e odpis aktu zgonu matki

oraz – t∏umaczàc si´ zgubieniem decyzji ZUS o przyznaniu zasi∏ku pogrzebowe-

go ojcu – jej poÊwiadczonà za zgodnoÊç z orygina∏em kserokopi´. 

Komórka finansowa jednostki policjanta odmówi∏a mu jednak wyp∏aty zasi∏-

ku, argumentujàc, ˝e zainteresowany nie przed∏o˝y∏ orygina∏u decyzji ZUS.

Zdaniem przedstawicieli KWP, kopia tego dokumentu nie mo˝e byç podstawà

przyznania Êwiadczenia. 

Sàd administracyjny mia∏ jednak inne zdanie i rozpatrujàc skarg´ policjanta,

zarzuci∏ organom s∏u˝bowym b∏´dnà wyk∏adni´ art. 120 ust. 2 ustawy o Policji,

w zwiàzku z par. 7 ust. 2 pkt 2 Rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z 1 marca 2002 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrze-
bu policjanta oraz okreÊlenia cz∏onków jego rodziny, na których przys∏uguje zasi∏ek
pogrzebowy (Dz.U. nr 23, poz. 234). Art. 120 da∏ delegacj´ ministrowi SWiA

do wydania rozporzàdzenia, ale nie upowa˝ni∏ do wprowadzenia wymogu przed-

k∏adania orygina∏ów dokumentów. 

WSA, rozpatrujàc spraw´ policjanta, podkreÊli∏, ˝e „norma prawna zawarta

w rozporzàdzeniu, a wi´c w akcie o ni˝szej randze od ustawy, okreÊlajàca m.in.

form´, w jakiej muszà byç przedk∏adane dokumenty w celu uzyskania okreÊlo-

nego Êwiadczenia, nie mo˝e w sposób bezwzgl´dny pozbawiç strony jej upraw-

nieƒ procesowych nadanych jej przepisami post´powania administracyjnego”.

Wa˝niejsza jest zasada prawdy obiektywnej, zawarta w art. 7 kodeksu post´po-

wania administracyjnego, która zobowiàzuje organy do podejmowania wszelkich

dzia∏aƒ zmierzajàcych do wyjaÊnienia i za∏atwienia sprawy. W uzasadnieniu wy-

roku czytamy: „Zasada ta znajduje wyraz mi´dzy innymi w art. 75 k.p.a., który

stosujàc otwarty system Êrodków dowodowych, stanowi, ˝e jako dowód w spra-

wie nale˝y dopuÊciç wszystko, co mo˝e si´ przyczyniç do wyjaÊnienia sprawy,

a nie jest sprzeczne z prawem. Niedopuszczalne jest zatem stosowanie formal-

nej teorii dowodów przez twierdzenie, ˝e danà okolicznoÊç mo˝na udowodniç

wy∏àcznie okreÊlonymi Êrodkami dowodowymi (na przyk∏ad orygina∏em decyzji

ZUS). Jakiekolwiek ograniczenie w tym przedmiocie mo˝e wynikaç jedynie

z przepisów ustawowych”. 

Delegacja ustawowa scedowa∏a na ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-

nych wydanie rozporzàdzenia, okreÊlajàcego m.in. dokumenty wymagane do wy-

p∏aty Êwiadczenia, ale nie upowa˝ni∏a go do wprowadzenia zakazu stosowania

zasad post´powania administracyjnego, obowiàzujàcych powszechnie w Polsce.

Zakazu takiego nie ma. 

Brak odpowiedniego dokumentu nie mo˝e pozbawiç policjanta praw przys∏u-

gujàcych mu z mocy ustawy. Nale˝y w takim wypadku dopuÊciç inne Êrodki 

dowodowe, które wyjaÊnià stan faktyczny. 

Nie po raz pierwszy okaza∏o si´, ˝e jednostki stosujà wobec funkcjonariuszy

wyk∏adni´ prawa bardziej restrykcyjnà, ni˝ zak∏ada∏ to ustawodawca. Przepisy

wykonawcze zosta∏y wydane w celu umo˝liwienia policjantowi otrzymania 

zasi∏ku i nie mogà byç stosowane w oderwaniu od obowiàzujàcego porzàdku 

prawnego. 

Wyrok jest w konkretnej sprawie, ale Êwiadczy o tym, ˝e o nale˝ne prawa 

trzeba upominaç si´ do skutku. 

Na marginesie warto przypomnieç, ˝e szykujà si´ zmiany w ustawie o Policji,

które zrównajà wysokoÊç zasi∏ku pogrzebowego (teraz jest on uzale˝niony

od uposa˝enia funkcjonariusza, lepiej zarabiajàcy otrzymuje wy˝szy). ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI

Cudzoziemiec
dobrze 
pouczony

Przede wszystkim
cz∏owiek
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Outsider drogowy Europy

DALEKO OD UNII
W kraju jest ponad 300 tys. km dróg. Nie-

stety, tylko 1 proc. z nich – czyli ok. 3 tys.

km – odpowiada unijnym standardom i tam

mo˝emy si´ czuç w miar´ bezpiecznie. Tak

druzgocàcà opini´ wyda∏a niedawno Naj-

wy˝sza Izba Kontroli, przedstawiajàc raport

dotyczàcy funkcjonowania transportu dro-

gowego i kolejowego w minionym pi´tna-

stoleciu. Dokument NIK pokazuje wielo-

letnie zaniedbania organów administracji

publicznej, odpowiedzialnych za stan tech-

niczny dróg, finansowanie ich budowy, mo-

dernizacj´, ochron´ i utrzymanie, nik∏à

skutecznoÊç zarzàdzania làdowà infrastruk-

turà transportu oraz b∏´dne za∏o˝enia rzà-

dowej strategii transportowej.

Polityka transportowa w latach 1990–2004
realizowana przez kolejne rzàdy by∏a niesta-
bilna i ma∏o skuteczna – stwierdzono w ra-

porcie. – Nagminnym zjawiskiem by∏o cz´ste
zmienianie koncepcji i programów rozwoju
infrastruktury transportu oraz liczne utrudnie-
nia wynikajàce z nieprzejrzystych regu∏ orga-
nizacyjno-prawnych. 

Niewystarczajàce by∏o równie˝ finanso-

wanie inwestycji drogowych z bud˝etu

paƒstwa i bud˝etów jednostek samorzàdu

terytorialnego.

NIK zaznacza, ˝e b∏´dna polityka trans-

portowa rzàdu spowodowa∏a, i˝ polska in-

frastruktura drogowa nie przystaje obecnie

do standardów europejskich, przyj´-

tych w umowach mi´dzynarodo-

wych oraz Traktacie Akce-

syjnym. Efekt to  nie-

dostosowanie na-

szej sieci drogowej

do liczby pojazdów

i nat´˝enia ruchu.

Stàd zat∏oczone szosy,

degradacja Êrodowiska

naturalnego, no i olbrzymie

straty ekonomiczne, gdy˝,

mimo sprzyjajàcego po∏o˝enia

geograficznego, jako kraj tran-

zytowy nie wykorzystujemy

w pe∏ni posiadanych warunków.

POLSKA SPECJALNOÂå – KOLEINA
Dziury, p´kni´cia, nierównoÊci spowodowa-

ne ciàg∏ym ∏ataniem wyp∏ukiwanego asfal-

tu, brak poboczy – to obraz polskich dróg

minionego pi´tnastolecia. Obraz, który

zmienia si´ bardzo powoli, nie nadà˝ajàc

za tempem rozwoju motoryzacji. D∏ugoÊç

sieci dróg publicznych o twardej nawierzch-

ni wzros∏a w latach 1990–2004 zaledwie

o 15,5 proc., liczba samochodów natomiast

zwi´kszy∏a si´ o 84,6 proc., w tym samocho-

dów ci´˝arowych o blisko 130 proc.

DziÊ w Polsce jest zarejestrowanych oko-

∏o 16 mln pojazdów, z czego ponad 11 mln

to auta osobowe. ¸atwo wyliczyç, ˝e prawie

co trzeci statystyczny Polak dysponuje w∏a-

snymi koƒmi mechanicznymi. Gdyby je

wszystkie jednoczeÊnie wystawiç na nasze

drogi, powsta∏by gigantyczny korek,

nad którego rozwiàzaniem musia∏yby chyba

pracowaç lokalne sztaby antykryzysowe.

Najwi´kszym zagro˝eniem dla sprawne-

go funkcjonowania transportu jest jednak

z∏y stan techniczny naszych dróg publicz-

nych – podkreÊlajà autorzy raportu

NIK. Na skutek przemiesz-

czania si´ przecià˝onych

pojazdów, na co

drugim ich

kilome-

trze powsta∏y koleiny o g∏´bokoÊci powy-

˝ej 2 cm, na co czwartym – powy˝ej 3 cm.

W krajach UE takie drogi szybko wy∏àczo-

no by z u˝ytkowania, jako zbyt niebez-

pieczne. Gdyby identyczne kryteria przy-

jàç w Polsce, po∏owa naszych dróg musia∏a-

by zostaç zamkni´ta dla ruchu. Zastosowa-

no wi´c innà metod´: ustawiono znaki

ostrzegawcze oraz ograniczajàce pr´dkoÊç.

Proste?

Jak wynika z ustaleƒ kontrolerów NIK,

stan dróg jest w du˝ej mierze skutkiem

nierzetelnego wywiàzywania si´ ministrów

w∏aÊciwych do spraw transportu z cià˝à-

cych na nich ustawowych obowiàzków

w zakresie ich utrzymania, remontów, bu-

dowy i ochrony. W toku kontroli stwierdzo-

no m.in., ˝e wi´kszoÊç zarzàdów nie prowa-

dzi∏a w ogóle bàdê dysponowa∏a niepe∏nà

ewidencjà dróg b´dàcych w ich gestii; nie

dokonywa∏a corocznych przeglàdów stanu

technicznego ich nawierzchni; nie opraco-

wywa∏a projektów planów rozwoju sieci

drogowej. Za co wi´c ci ludzie brali pienià-

dze?

AUTOSTRADY W ZASTOJU
Plany by∏y takie ambitne: do roku 2008

mia∏o powstaç w Polsce 1961 km autostrad.

Tak zak∏ada∏ przyj´ty przez Rad´ Mini-

strów w lipcu 1993 r. „Program budowy…”.

Przede wszystkim mieliÊmy si´ przemiesz-

czaç trzema pi´knymi, oddanymi w ca∏oÊci,

W Polsce na 100 wypadków drogowych ginie przeci´tnie 11 osób. W porównaniu
z innymi krajami Europy jesteÊmy w niechlubnej czo∏ówce. I to mimo ostrze˝eƒ
w mediach, ostrego prawa, podejmowanych akcji profilaktycznych. Jednà z przyczyn
jest katastrofalny stan naszych dróg. Je˝eli nie ulegnie on poprawie, nadal b´dziemy
skazani na t´ tragicznà statystyk´.
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rodzimymi highwayami: A1 Gdaƒsk–¸ódê–

–Katowice (Ostrawa), A2 Âwiecko–Po-

znaƒ–Warszawa–Terespol (Miƒsk) i A4/A2

Zgorzelec/Olszyna–Wroc∏aw–Katowi-

ce–Kraków–Rzeszów–PrzemyÊl (Kijów).

Tak mia∏o byç. A jak jest? 

W ciàgu ostatnich 15 lat oddano w Polsce

do u˝ytku a˝... 340 km odcinków autostrad.

Statystycznie rzecz ujmujàc, ka˝dego roku

wzbogacaliÊmy si´ o... 22,6 km tych tras.

Takiego „r´kodzie∏a” pró˝no by chyba szu-

kaç na kuli ziemskiej.

W Polsce, jak dotychczas, administracja
publiczna nie stworzy∏a warunków do budo-
wy autostrad. NieskutecznoÊç dzia∏ania
wskazuje wr´cz na niemoc organów paƒstwa
w rozwiàzaniu tego zagadnienia. Kolejne
rzàdy (...) zamiast budowaç autostrady, g∏ów-
nie tworzy∏y i ciàgle modyfikowa∏y nierealne
plany i programy ich budowy, powo∏ujàc
przy tym do realizacji tych programów nowe
urz´dy w miejsce ju˝ istniejàcych. W rezulta-
cie, administracja drogowa do spraw budowy
autostrad nie mia∏a niezb´dnej stabilnoÊci
i ciàg∏oÊci organizacyjnej oraz by∏a nara˝ona
na cyklicznie powtarzajàce si´ wstrzàsy reor-
ganizacyjne i kadrowe.

W efekcie mamy dziÊ 542 km odcinków

autostrad, co te˝ stanowi swoisty rekord

unijny. A na dodatek nale˝à one do najdro˝-

szych w Europie. Tam, gdzie wprowadzono

op∏aty za przejazd (A2 Konin–Nowy To-

myÊl i A4 Kraków–Katowice), ruch jest

znacznie mniejszy, ni˝ zak∏adano. Kierowcy

wybierajà bowiem gorsze, ale za to darmo-

we szosy.

DROGI ÂMIERCI
Policjanci ruchu drogowego nie majà wàt-

pliwoÊci: jednà z g∏ównych przyczyn za-

trwa˝ajàcego od lat poziomu bezpieczeƒ-

stwa jest fatalny stan techniczny krajowych

szlaków komunikacyjnych i towarzyszàcej

im infrastruktury. 

– Zw∏aszcza przy niepohamowanych

sk∏onnoÊciach wielu kierowców do rozwija-

nia nadmiernych pr´dkoÊci – mówi nad-

kom. Marcin Flieger, p.o. zast´pca dyrek-

tora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego

KGP – stopieƒ zniszczenia nawierzchni,

stan poboczy, odpowiednie wyprofilowanie

drogi, z∏agodzenie ostrych zakr´tów oraz

prawid∏owe oznakowanie miejsc niebez-

piecznych nabierajà olbrzymiego znacze-

nia. Sytuacj´ pogarsza jeszcze fakt, ˝e licz-

ba pojazdów w naszym kraju szybko wzra-

sta, prace przy modernizacji i budowie dróg

post´pujà zaÊ powoli.

Wprawdzie od roku 2000 stan bezpie-

czeƒstwa w ruchu drogowym ulega syste-

matycznej poprawie, ale na hurraoptymizm

jeszcze za wczeÊnie. Nadal bowiem polskie

szosy zbyt obficie ociekajà krwià.

Pod wzgl´dem liczby wypadków komuni-

kacyjnych i ich skutków odbiegamy

od Êredniej europejskiej. Na 100 wy-

padków w Polsce ginie 11 osób, w paƒ-

stwach UE – 3 osoby. I to przy niepo-

równywalnie wy˝szym stopniu roz-

woju motoryzacji w tych krajach.

PAPIEROWE POPRAWIANIE
Wyniki kontroli przeprowadzo-

nych przez NIK w latach

1990–2004 wskazujà, ˝e organy ad-

ministracji paƒstwa odpowiedzial-

ne za sprawy transportu làdowego

niewiele sobie robi∏y z uwag i zale-

ceƒ pokontrolnych. W rezultacie za-

miast poprawy stanu technicznego

krajowych szlaków i ca∏ej infrastruk-

tury transportu (przewidywanej

w wielu dokumentach rzàdowych)

nast´powa∏o systematyczne ich po-

garszanie. Wszystkie za∏o˝enia, stra-

tegie i prognozy rozwoju powielane

w tysiàcach egzemplarzy pozosta∏y je-

dynie na papierze. A Polska, jak by∏a

drogowym outsiderem Europy, tak

nim pozostaje. ■
JERZY PACIORKOWSKI
zdj. Wojciech Basiƒski

D∏ugoÊç autostrad w wybranych krajach UE w 2004 r. (km)

Liczba wypadków drogowych w wybranych krajach UE w 2004 r.
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Kursy j´zykowe
(...) Jestem policjantem, któremu zale˝y na podnosze-

niu swoich kwalifikacji. Nie potrafi´ zrozumieç, dlaczego
zlikwidowano kursy j´zykowe dla policjantów w CSP
w Legionowie. Czy˝by poziom znajomoÊci j´zyków 
obcych wÊród policjantów w ostatnich latach wzrós∏ na
tyle, ˝e zainteresowanie kursami by∏o znikome? Mo˝e za-
decydowa∏y kwestie finansowe? Je˝eli tak, to mam propo-
zycj´, by ch´tni funkcjonariusze wspó∏finansowali tego 
typu kursy. W ten sposób przyjadà na nie osoby gotowe
na wiele wyrzeczeƒ i ci´˝kà prac´. Szanowni Paƒstwo,

dlaczego marnotrawimy wysi∏ek
ludzi, których praca i zaanga˝o-
wanie pomog∏yby podnieÊç pre-
sti˝ polskiej Policji na arenie
mi´dzynarodowej.

(Dane do wiadomoÊci redakcji) 

(...) Mam pytanie do kadry
kierowniczej Policji. Czy
mo˝na podjàç szybkie decyzje
i zminimalizowaç problem nie-

znajomoÊci j´zyków obcych wÊród policjantów? Przecie˝
w interesie ca∏ego spo∏eczeƒstwa jest mieç dobrze wyszko-
lone kadry. Policjanci z pewnoÊcià ch´tnie skorzystajà
z kursów j´zyków obcych. PoÊwi´cà na nie czas wolny,
ale pod warunkiem, ˝e szkolenia b´dà bezp∏atne. Wielu
funkcjonariuszy to przecie˝ jedyni ˝ywiciele rodzin. Trud-
no z pensji policyjnej utrzymaç dom i jednoczeÊnie kszta∏-
ciç si´ prywatnie. Prawdà jest, ˝e wielu policjantów stu-
diuje zaocznie. Tam zdobywajà wiedz´ i niezb´dne umie-
j´tnoÊci j´zykowe, ale jest to ciàgle kropla w morzu po-
trzeb. 

Kadro Kierownicza – pami´taj! Pieniàdze zainwesto-
wane w nauk´ szybko procentujà!

NajproÊciej zas∏aniaç si´ brakiem funduszy. Ale
do podstawowych obowiàzków prze∏o˝onych nale˝y prze-
cie˝ walka o fundusze dla Policji. 

Co jakiÊ czas s∏yszymy o inicjatywach zwiàzków za-
wodowych w Policji, które tak˝e próbujà walczyç o kursy
j´zykowe dla policjantów. To optymistyczna wiadomoÊç.
Szkoda tylko, ˝e po jakimÊ czasie zapa∏ zwiàzkowców
mija, a kursów nadal nie ma.

Zbigniew Wojciechowski 

Jakie szkolnictwo?
(...) Mam pewne przemyÊlenia dotyczàce systemu szkol-

nictwa i wyk∏adowców. Szeroko promowano pomys∏, aby
wszyscy, którzy chcà awansowaç na stanowiska kierowni-
cze, mieli za sobà sta˝ (praktyki lub coÊ podobnego) w szko-
∏ach policyjnych. Jestem przeciwny temu rozwiàzaniu z na-
st´pujàcych powodów: 

1) predyspozycje do dowodzenia nie zawsze idà w parze
z predyspozycjami nauczycielskimi (szczerze mówiàc, nie
znam przypadków, ˝eby sz∏y); najlepszy nawet liniowiec nie musi byç dobrym wy-
k∏adowcà;

2) nie staç nas na to, ˝eby w szko∏ach wyk∏adali ludzie bez przygotowania meto-
dycznego – pe∏nimy zbyt odpowiedzialnà s∏u˝b´, ˝eby posy∏aç na ulic´ ludzi êle (bo
przez nieprzygotowanych) wyszkolonych;

3) na wyk∏adowców powinno si´ robiç nabór wÊród doÊwiadczonej kadry dowód-
czej w wieku przedemerytalnym – najcz´Êciej sà to osoby z bogatym doÊwiadczeniem
na ró˝nych szczeblach w firmie, w ˝yciu prywatnym ustabilizowani (doros∏e dzieci
itd. – to wbrew pozorom nie jest bez znaczenia, je˝eli chodzi o mobilnoÊç), a poza tym
dla dobra s∏u˝by nie b´dà stawiani przed koniecznoÊcià podejmowania decyzji, któ-
re by si´ bali podejmowaç, by nie podpaÊç na odchodnym. 

Szkolnictwo stacjonarne to tylko cz´Êç problemu, osobnym tematem jest doskonale-
nie zawodowe zrzucone na barki równie˝ niekoniecznie przygotowanych do tego
prze∏o˝onych (tak naprawd´ to ktoÊ powinien si´ zastanowiç, do czego s∏u˝y bezpo-
Êredni prze∏o˝ony).

(imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji)

Nowelizacja ustawy
(...) jeÊli si´ wprowadza stanowisko I zast´pcy komendanta, to

po to, aby nie korzystaç z konstrukcji tzw. prerogacji. Skoro ma to
byç rzeczywista funkcja, obok generalnego okreÊlenia jego zakresu
dzia∏ania (nie ds. tylko I zast´pca, koniec i kropka) musi byç
wprowadzone wzorem z ustawy o administracji rzàdowej w wo-
jewództwie upowa˝nienie z mocy prawa na przej´cie zadaƒ
i uprawnieƒ – budowa przepisu, je˝eli organ nie pe∏ni obowiàz-
ków s∏u˝bowych, zakres zast´pstwa I zast´pcy rozciàga si´ na wszystkie kompetencje
organu. Nie mo˝na zrobiç I zast´pcy i jednoczeÊnie pozostawiç mo˝liwoÊç powierza-
nia pe∏nienia obowiàzków komendanta, na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, jedne-
mu z jego zast´pców. To po co ten I zast´pca? (...) umocujcie kompetencyjnie zast´p-
ców, ˝eby staç ich by∏o na cz´Êciowà niezale˝noÊç i profesjonalizm. Ile tych nomina-
cji na zasadzie zaufania do osoby jeszcze b´dzie...

Jaros∏aw Dobkowski

Apel o pomoc
Syn policyjnego emeryta gromadzi Êrodki na skomplikowanà operacj´ neurochirur-

gicznà. Prosi o pomoc.
Mam na imi´ Jacek. Od urodzenia dotkni´ty jestem mózgowym pora˝enieniem dzieci´cym cztero-

koƒczynowym. Przejawia si´ to spastykà wszystkich koƒczyn, brakiem równowagi, ruchami mimowol-
nymi i zaburzonà mowà. W efekcie nie mog´ ani samodzielnie zjeÊç, ani ubraç si´, wziàç do r´ki pió-
ra, ksià˝ki, ani pójÊç na spacer. Najgorsze, ˝e, zdajàc sobie spraw´ z w∏asnej niemocy, nic nie mog´
na to poradziç. Jestem w∏aÊciwie fizycznym niemowlakiem...

Jacek jedynej nadziei upatruje w elektrostymulacji, polegajàcej na wszczepieniu do mózgu 
mikroelektrod likwidujàcych ruchy mimowolne. Te pionierskie w Polsce operacje wykonywane
sà tylko w Klinice Neurochirurgii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Jednak koszt – ok. 100 tys. z∏ – przerasta mo˝liwoÊci 
rodziców Jacka. Stàd jego apel o pomoc. Ch∏opiec b´dzie wdzi´czny za ka˝dà przekazanà z∏otówk´. 

Ârodki gromadzi na koncie Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj dalej” (62-510 Konin, ul. 11 Listopada 7A): 
PKO BP nr 36 1020 2746 0000 3502 0061 9627 (z dopiskiem: dla Jacka Paciorkowskiego).
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K iepska kondycja policyjnego szkolnictwa nie usz∏a uwagi kon-
trolerów NIK, którzy wytkn´li: likwidacj´ oÊrodków szkolenia

(doprowadzi∏o to do ograniczenia szkoleƒ specjalistycznych), wie-
lokrotne od 2003 roku zmiany koncepcji funkcjonowania Wy˝szej
Szko∏y Policji w Szczytnie, brak nieprze∏adowanego teorià progra-
mu szkolenia podstawowego, nieegzekwowanie wymogów dosko-
nalenia zawodowego (zbyt niska frekwencja) oraz likwidacj´ Biura
Kadr i Szkolenia (rozmycie odpowiedzialnoÊci za szkolnictwo).

Ocena NIK jest i tak ∏agodniejsza od ocen policjantów, w tym 
samych szkoleniowców.

– Obecny system jest sumà egoizmów poszczególnych szkó∏
– twierdzi bez ogródek dyrektor jednego z biur w komendzie 
g∏ównej.

– Bardziej utrudnia ˝ycie Policji, ni˝ jej pomaga – ocenia insp.
Stanis∏aw Bukowski, komendant SP w S∏upsku. – Wywa˝amy otwar-
te drzwi, wprowadzajàc wcià˝ nowe procedury, mimo ˝e nauczanie
ludzi to doÊwiadczenia setek lat i nale˝y je wykorzystywaç, a nie
wymyÊlaç w∏asne rozwiàzania, które nie sprawdzajà si´ i po kilku
miesiàcach muszà ulec zmianie. Piony kadrowe popad∏y w chaos.
Nie wiadomo, czy wczeÊniej przeszkoleni ludzie majà jeszcze odpo-
wiednie kwalifikacje, czy powinni przejÊç kolejne kursy.

Krytyczne opinie wypowiadajà tak˝e pozostali komendanci
szkó∏, choç z ró˝nym nat´˝eniem.

– W ogóle nie mo˝na mówiç o systemie, a raczej o eksperymen-
tach na ˝ywym organizmie – wali prosto z mostu insp. Piotr Caliƒ-
ski, szef CSP w Legionowie. – P∏acimy za lata zaniedbaƒ.

M∏. insp. Andrzej Gajewski, p.o. komendanta SP w Pile, nieco
broni ostatnio opracowanego modelu.

– Za wczeÊnie na jego ocen´, potrzeba czasu – t∏umaczy. – Do-
tychczasowym b∏´dem by∏y w∏aÊnie zbyt szybkie oceny i idàce
za nimi zmiany.

PRZEROST FORM NAD TREÂCIAMI
Niezale˝nie od surowoÊci ocen ka˝dy przyzna, ˝e szkolnictwo po-
licyjne budowane jest od lat bez pomys∏u. Zdaniem komendanta
CSP (które od dawna rywalizuje z WSPol.), przejawem tego 
mo˝e byç istnienie szko∏y policyjnej z pe∏nymi prawami szko∏y
wy˝szej.

– Nie ma takiej placówki w Europie, a pewno i na Êwiecie –
mówi. – Podaje si´ przyk∏ady szkó∏ w Niemczech, tyle ˝e ich sta-
tus jest zupe∏nie inny. Projekt utworzenia podobnej Akademii Po-
licyjnej w Legionowie storpedowa∏ jednak przedstawiciel WSPol.

Poglàd insp. Caliƒskiego podziela wielu policjantów; nie tylko 
jego podw∏adnych – tak˝e innych dydaktyków, którzy zastanawiajà
si´, czy nie wystarczy∏aby np. podyplomówka, oraz s∏uchaczy uwa-
˝ajàcych, ˝e uporczywe zabiegi Szczytna o status wy˝szej uczelni,
podobnie jak sposób podejÊcia tamtejszej kadry do kursantów,
Êwiadczà, po prostu, o kompleksie prowincji.

Oczywistym przejawem przerostu formy nad treÊcià jest rozbu-
chana liczba programów. W latach funkcjonowania opracowujàcego
programy Centralnego OÊrodka Metodyki Szkolenia (podleg∏ego
Biuru Kadr i Szkolenia KGP) CSP zrealizowa∏o oko∏o 80 szkoleƒ
pilota˝owych.

– Policji brakuje spójnego, przemyÊlanego modelu kszta∏cenia
zawodowego – mówi∏ prof. Andrzej Ba∏andynowicz
na posiedzeniu Komitetu Doradczego przy ówczesnym
komendancie g∏ównym Policji nadinsp. Leszku Szrederze. 
Po up∏ywie dwóch lat ta opinia nadal jest aktualna.

Jakie szkolnictwo?
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– Naprodukowano w przepisach wewn´trznych tyle specjalizacji,
a teraz bawimy si´ w szyldy i nazwy – komentuje insp. Bukowski.
– Tymczasem zasadnicze powinno byç szkolenie podstawowe
o profilu prewencyjnym, nast´pnie specjalistyczne, zale˝ne od pre-
dyspozycji policjanta, a póêniej doskonalàce, bo uczyç si´ trzeba
ciàgle.

Za mnogoÊcià programów nie sz∏a jakoÊç. By∏y prze∏adowane 
informacjami, czasami zupe∏nie niepotrzebnymi.

TEORIA A PRAKTYKA
Niemal standardowym zarzutem policjantów wobec szkó∏ jest fa-
szerowanie s∏uchaczy wiedzà teoretycznà, odstajàcà od realiów
s∏u˝by.

– Nie mo˝na tak mówiç, skoro programy uk∏adane sà i oceniane
wspólnie przez teoretyków i praktyków – broni szkó∏ insp. Marek
Zawartka, komendant SP w Katowicach. – Za krótkie sà natomiast
praktyki wyk∏adowców w jednostkach terenowych. Zgodnie z za-
rzàdzeniem komendanta g∏ównego, trwajà od 1 do 3 miesi´cy. Po-
winny zaÊ od 6 do 12. W tym czasie ch´tnie widzia∏bym u siebie
„liniowca” do nauki praktycznej cz´Êci zawodu.

Identyczny osàd ma komendant Caliƒski, który porusza jeszcze
jeden problem dotyczàcy przygotowania kadry.

– Jak mo˝na uczyç w szkole przez 30 lat? – pyta. – Przecie˝ wia-
domo, ˝e taki ktoÊ klepie wcià˝ to samo.

Odwrotnych sytuacji nie brakuje – choç szko∏y zabiegajà o prak-
tyków, uczà w nich te˝ ludzie z minimalnà wiedzà zawodowà, 
a czasami nawet ˝yciowà.

– Jednym z wyk∏adowców prewencji by∏a Êwie˝o upieczona pod-
komisarz, która po maturze zda∏a do Szczytna – wspomina st. post.
Jerzy Lech.

DOSKONALENIE ZAWODOWE
Decyzja z marca 2003 roku podj´ta przez ówczesnego komendanta
g∏ównego gen. insp. Antoniego Kowalczyka o likwidacji 14 woje-
wódzkich oÊrodków szkolenia, t∏umaczona koniecznoÊcià oszcz´d-
noÊci, przynios∏a op∏akane skutki. Prowadzenie kursów podstawo-
wych dla ok. 4000 osób przyjmowanych rocznie do Policji spad∏o
na szko∏y, które ∏àcznie dysponujà tylko 4200 miejscami.

– Zdezorganizowane zosta∏o prowadzenie szkoleƒ specjalistycz-
nych, oczekuje na nie zbyt wielu policjantów (wed∏ug ró˝nych sza-
cunków, od kilku do kilkunastu tysi´cy – przyp. aut.) – mówi nad-
insp. Henryk Tusiƒski, komendant wojewódzki Policji w Poznaniu.
– Odtworzenie oÊrodków szkolenia to teraz jedna ze spraw priory-
tetowych.

I kosztownych, trzeba dodaç. W latach 2004–2005 uda∏o si´
przywróciç trzy placówki. Poch∏on´∏o to 90 proc. oszcz´dnoÊci, ja-
kie mia∏a daç likwidacja czternastu.

– Infrastruktur´ da si´ odtworzyç, ale co si´ sta∏o z ludêmi, któ-
rzy tam uczyli? – zastanawia∏ si´ na spotkaniu ze zwiàzkowcami
Marek Bieƒkowski, komendant g∏ówny Policji, nawiàzujàc do sta-
nowiska NSZZ Policjantów w sprawie szkolnictwa policyjnego,
w którym mowa m.in. o tym problemie.

Sytuacj´ mia∏y ratowaç szkolenia eksternistyczne, ale sprawdza-
jà si´ Êrednio. Uczestnicy przyje˝d˝ajà tylko na tzw. zjazdy, uczàc
si´ samodzielnie mi´dzy jednym a drugim. Pogodzenie tego z pra-
cà bywa trudne. Problematyczne jest te˝ podejÊcie dydaktyków,
którzy (s∏usznie lub nie), powàtpiewajàc w efektywnoÊç nauki w∏a-
snej, gorliwie zmieniajà egzaminy w „rzezie niewiniàtek”. Na 91
osób (...) z prawa materialnego uwalili 74 i to po obni˝eniu kryteriów.
W przeciwnym wypadku zda∏yby 2 (...). Wed∏ug KGP za∏o˝eniem sys-
temu eksternistycznego jest minimum kosztów, maksimum przeszkolo-
nych ludzi. Tylko przy takim podejÊciu (...) tego kursu (PG – przyp.
aut.) nikt nie ukoƒczy (IFP, „greg30”). 

Od∏ogiem le˝à szkolenia j´zykowe dla policjantów, choç tu po-
wodem jest niesprecyzowanie, jaki stopieƒ znajomoÊci j´zyka jest
niezb´dny na danym stanowisku. Policja, razem z British Council,

przygotowa∏a 6-stopniowy kurs angielskiego. Komendanci woje-
wódzcy przys∏ali zapotrzebowania na przeszkolenie 11 tys. funkcjo-
nariuszy. Ponad si∏y szkó∏.

ZMIANY ORGANIZACYJNE
W odpowiedzi na uwagi kontrolerów NIK komendant Bieƒkowski
poleci∏ usunàç nieprawid∏owoÊci. Ju˝ odtwarzane jest Biuro Kadr
i Szkolenia oraz przygotowywane sà bardziej praktyczne progra-
my: 6-miesi´czne szkolenie podstawowe i 3-miesi´czne specjali-
styczne. Reaktywowane zostanà oÊrodki szkolenia, przebudowie
ulegnie system doskonalenia zawodowego, a WSPol. poprowa-
dzi 3,5-miesi´czne szkolenia mened˝erskie (oficerskie) i zorgani-
zuje studia licencjackie z zakresu bezpieczeƒstwa wewn´trznego
(tak˝e dla cywilów).

Wyglàda na to, ˝e zmiany w znacznym stopniu spe∏niajà oczeki-
wania policjantów, ale... nie wystarczà.

– Mo˝e odpowiednio u∏o˝ony system awansu poziomego spowo-
dowa∏by, ˝e przyzwoite pieniàdze mo˝na by zarabiaç, b´dàc tylko
sier˝antem czy starszym posterunkowym, pod warunkiem ˝e jest
si´ dobrym fachowcem? – pyta retorycznie jeden z warszawskich
dzielnicowych.

Dotychczas taki system nie powsta∏. Do dziÊ jednak pozostaje
tylko awans w stopniu, po przejÊciu kolejnego kursu. Obserwowaç
wi´c mo˝na osobliwy „p´d do wiedzy”. W najwi´kszym chyba stop-
niu dotyczy to szkoleƒ oficerskich, które prowadzone sà bez 
analizy, ilu oficerów potrzeba w Policji.

– Nie b´d´ wypowiada∏ si´ na ich temat, choç zastanawiam si´,
czy nied∏ugo ruchem na skrzy˝owaniu b´dà kierowaç oficerowie
– ujmuje krótko spraw´ insp. Caliƒski.

– Tylko osoby na stanowiskach kierowniczych powinny byç ofi-
cerami – uwa˝a podinsp. Piotr Bogdalski, p.o. komendanta rektora
WSPol. – Stosownie do tego trzeba zmodyfikowaç kursy 

�
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Art. 1.
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r.

Nr 7, poz. 58 z póên. zm.1)), wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zast´pców Komendanta G∏ównego Policji, w tym I zast´pc´,

powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
na wniosek Komendanta G∏ównego Policji.”;

2) w art. 6b ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Na stanowisko komendanta wojewódzkiego i Komendanta

Sto∏ecznego Policji oraz zast´pców komendanta wojewódzkiego
i Komendanta Sto∏ecznego Policji powo∏uje si´ oficerów Policji,
z wyjàtkiem stanowisk zast´pców do spraw s∏u˝b wspomagajàcych
dzia∏alnoÊç Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i tech-
nicznym, na które powo∏uje si´ pracowników Policji.”;

3) w art. 6c ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie: 
„3. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta 

powiatowego (miejskiego) Policji, powo∏uje i odwo∏uje I zast´pc´
i pozosta∏ych zast´pców komendanta powiatowego (miejskiego)
Policji.

4. Komendant Sto∏eczny Policji, na wniosek komendanta rejono-
wego Policji, powo∏uje i odwo∏uje zast´pców komendanta rejonowe-
go Policji.”;

4) w art. 6d ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Zast´pców komendanta komisariatu Policji powo∏uje i odwo-

∏uje komendant powiatowy (miejski) Policji na wniosek komendan-
ta komisariatu Policji.”;

5) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Komendant G∏ówny Policji mo˝e tworzyç i likwidowaç oÊrod-

ki szkolenia i szko∏y policyjne.”;
6) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Koszty zwiàzane z funkcjonowaniem Policji sà pokrywane

z bud˝etu paƒstwa.”;
7) po art. 18a dodaje si´ art. 18b w brzmieniu: 
„Art. 18b. 1. W razie zagro˝enia bezpieczeƒstwa publicznego lub

porzàdku publicznego, je˝eli u˝ycie jednostek Policji oka˝e si´ nie-
wystarczajàce, minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo˝e za-
rzàdziç u˝ycie funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej do udzielenia po-
mocy Policji.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo˝e zostaç udzielona przez
funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej równie˝ w formie samodzielnych
dzia∏aƒ.

3. Funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej skierowanym do wykony-
wania zadaƒ s∏u˝bowych polegajàcych na udzielaniu pomocy Policji

przys∏ugujà w zakresie niezb´dnym do wykonywania zadaƒ, upraw-
nienia policjantów okreÊlone w art. 15 ust. 1 pkt 1–3 i 4–5a, art. 16
ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 i art. 17 ust. 1. Korzystanie z tych uprawnieƒ
nast´puje na zasadach i w trybie okreÊlonym dla policjantów.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze
zarzàdzenia, szczegó∏owe warunki i sposób u˝ycia funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej do udzielenia pomocy Policji.”;

8) w art. 19: 
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) okreÊlonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156

§ 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, 167, 173
§ 1 i 3, art. 189, 204 § 4, art. 223, 228, 229, 230, 230a, 231
§ 2, 232, 245, 246, 252 § 1–3, art. 253, 258, 269, 280–282, 285 § 1,
art. 286, 296, 296a, 296b, 299 § 1–6 oraz w art. 310 § 1, 2 i 4 Kodek-
su karnego,”, 

b) uchyla si´ ust. 4, 18 i 19;
9) w art. 20: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Policja mo˝e pobieraç, gromadziç, przetwarzaç i wykorzy-

stywaç w celach wykrywczych, dowodowych i identyfikacyjnych in-
formacje, w tym dane osobowe o osobach podejrzanych o pope∏nie-
nie przest´pstw Êciganych z oskar˝enia publicznego, nieletnich do-
puszczajàcych si´ czynów zabronionych przez ustaw´ jako prze-
st´pstwa Êcigane z oskar˝enia publicznego, osobach o nieustalonej
to˝samoÊci lub usi∏ujàcych ukryç swà to˝samoÊç oraz o osobach po-
szukiwanych, tak˝e bez ich wiedzy i zgody.”; 

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu: 
„2a. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogà obejmowaç:

1) dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580
i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr 49,
poz. 509 i Nr 100, poz. 1087), z tym ˝e dane dotyczàce kodu
genetycznego, wy∏àcznie o niekodujàcych regionach genomu,

2) odciski linii papilarnych,
3) zdj´cia i opisy wizerunku,
4) cechy i znaki szczególne, pseudonimy,
5) informacje o: 

a) miejscu zamieszkania lub pobytu,
b) wykszta∏ceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pra-
cy oraz sytuacji materialnej i stanie majàtku, 
c) dokumentach i przedmiotach, którymi si´ pos∏u-
gujà, 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dyskusji na temat planowanych zmian 
w ustawie o Policji.  Czekamy na opinie pod adresem: dyskusja@policja.gov.pl 

PROJEKT ZMIAN W USTAWIE O POLICJI I INNYCH 
AKTACH PRAWNYCH PRZYGOTOWYWANY POD NADZOREM

MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
Ustawa z dnia ........... 2006 r. o zmianie ustawy o Policji





TYLKO S¸U˚BA  Logistyka POLICJA 997        marzec 2006 r.46

Zakupy 
Policji

Na policyjnà informatyk´ wydano

najwi´cej, m.in. dzi´ki funduszom Schen-

gen i PHARE. Najwa˝niejszym przedsi´-

wzi´ciem B¸iI KGP w 2005 r. by∏o zaprojektowanie i wykonanie

rozbudowy mocy obliczeniowej systemu KSIP w zwiàzku z przygo-

towaniem centralnych systemów informatycznych do realizacji wy-

mogów Konwencji Wykonawczej Schengen za ponad 9 mln z∏ oraz

zawarcie umowy na cyfrowe urzàdzenia w´z∏owe do rozbudowy 

sieci regionalnych za ponad 18,6 mln z∏. Ponadto kupiono 3581 sta-

nowisk dost´powych z kartami i czytnikami kart mikroprocesoro-

wych oraz tyle˝ samo drukarek laserowych za ponad 39,5 mln z∏.

Na broƒ maszynowà dla CBÂ, karabinki szturmowe, celow-

niki holograficzne, maski przeciwpy∏owe i przeciwgazowe wyda-

no 2,1 mln z∏, a na urzàdzenia do neutralizacji niebezpiecznych ∏a-

dunków, tzw. roboty pirotechniczne dla oddzia∏ów AT w Gdaƒsku

i Rzeszowie – oko∏o 1,5 mln z∏. BLP KGP za ok. 19,4 mln z∏ zaopa-

trzy∏o jednostki Policji w 11 000 kamizelek kuloodpornych, 4400

nowoczesnych pistoletów samopowtarzalnych typu P99, 10 000

r´cznych i 240 plecakowych miotaczy pieprzu, 1000 he∏mów kulo-

odpornych i 500 tarcz ochronnych. Dzi´ki funduszowi PHARE pol-

ska Policja wzbogaci∏a si´ o 11 wykrywaczy materia∏ów wybucho-

wych, 25 wykrywaczy metali, 10 przyrzàdów wykrywania mikroÊla-

dów narkotyków i 3 wideoendoskopy.

Na zakupy sprz´tu transportowego realizowane przez KGP

wyasygnowano 5 247 050 z∏ (ambulanse poczty specjalnej, armatka

wodna, 25 samochodów osobowych OP, OK i RD, 5 terenowych

UN). Z funduszu PHARE: 22 wi´êniarki i 17 terenowych. Komen-

dy wojewódzkie w ca∏ym kraju za 114 136 634 z∏ kupi∏y 1913 Êrod-

ków transportu, w tym: 1508 samochodów osobowych, 249 furgo-

nów, 62 combivany, 11 terenowych, 10 ci´˝arowych, 6 autobusów

i 3 mikrobusy oraz motocykle, przyczepy, ∏odzie i meleksy. 23 ∏o-

dzie oraz 8 furgonów dla ratownictwa ekologicznego za 4,9 mln z∏

nabyto z funduszu NFOÂiGW. 

Na technik´ policyjnà przeznaczono 5,5 mln z∏ – m.in. na ka-

mery wideo, aparaty fotograficzne, zestawy noktowizyjne, a tak˝e

odczynniki i materia∏y dla policyjnych baz danych. 185 347 z∏ kosz-

towa∏o opracowanie i wykonanie nowych wzorów mundurów oraz

dokumentacji techniczno-technologicznej. 

Przeprowadzono równie˝ przetarg na dostaw´ materia∏ów dla

AFIS, ASIB, DNA. WartoÊç zawartych umów wynios∏a prawie

3 mln z∏. 

¸àcznoÊç i informatyka – B¸iI planu-

je dostaw´ 375 stacji bazowych (20 z urzà-

dzeniami do maskowania i prowadzenia

korespondencji), 3350 radiotelefonów przewoênych, (150 kamu-

flowanych) i 2450 noszonych, w tym 250 z urzàdzeniem do masko-

wania i 400 kamuflowanych, 45 stanowisk dost´powych wraz

z czytnikami i kartami mikroprocesorowymi. Ponadto 59 cyfrowych

central telefonicznych na potrzeby jednostek Policji, 10 przewoê-

nych stacji retransmisyjnych wraz z osprz´tem na potrzeby wydzia-

∏ów ∏àcznoÊci i informatyki KWP i KSP oraz urzàdzenia na budow´

regionalnej cyfrowej sieci na terenie woj. dolnoÊlàskiego.

Broƒ – BLP KGP ma w planach kolejne zakupy pistoletów P99

i MP-5 dla CBÂ oraz amunicji. 

Transport – KGP zamierza kupiç 260 furgonów APRD. Ponad-

to jednostki w terenie majà otrzymaç 34 mln z∏ na sprz´t transpor-

towy. Policyjne lotnictwo poch∏onie ponad 9,4 mln z∏. Ok. 2 mln z∏

przeznaczy si´ na realizacj´ programu doposa˝enia Policji w pojaz-

dy z zamontowanymi urzàdzeniami rejestrujàcymi zachowania kie-

rowców. Ponad 7 mln euro natomiast ma zostaç pozyskane z Nor-

weskiego Mechanizmu Finansowego na sprz´t transportowy s∏u˝à-

cy do zwalczania przest´pczoÊci transgranicznej i zorganizowanej.

Technika policyjna – do listopada br. za 6,7 mln z∏ powinna zo-

staç wyposa˝ona w urzàdzenia do wykrywania u kierowców alkoho-

lu oraz innych Êrodków odurzajàcych za prawie 5,4 mln z∏ oraz

wszelkiego rodzaju radary i wideoradary za 14,8 mln z∏.

Na odczynniki i materia∏y niezb´dne do prowadzenia badaƒ

DNA przeznaczono prawie 4,2 mln z∏.

Wyposa˝enie – w br. b´dà dalej kupowane kamizelki i he∏my

kuloodporne, ubrania dla pirotechników, paralizatory elektryczne,

plecakowe miotacze mieszanki pieprzowej, tarcze i kaski ochron-

ne, pa∏ki szturmowe dla oddzia∏ów prewencji zgodnie z programem

modernizacji wyposa˝enia ochronnego policjantów opracowanym

na lata 2003–2007.

– Trudno mówiç o priorytetach, kiedy brakuje pieni´dzy na wie-

le policyjnych potrzeb – stwierdzi∏ zast´pca komendanta g∏ównego

Policji Jacek Bartmiƒski. – Dzi´ki centralizacji zakupów chcemy

zmniejszyç koszty jednostkowe. Na poczàtek planujemy centralne

zakupy umundurowania, odczynników chemicznych i pojazdów.

W przypadku tych ostatnich rozwa˝amy mo˝liwoÊç wprowadzenia

dodatkowych kryteriów zwiàzanych z ubezpieczeniem AC. ■
TADEUSZ NOSZCZY¡SKI
zdj. Wojciech Basiƒski

PS. Lista planowanych przez Policj´ w br. zakupów na stronie

internetowej www.policja.pl

2005 rok

2006 rok
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Minus dla:
By∏ego zast´pcy komendanta g∏ównego nadinsp. Marka

Hebdy (na poczàtku roku z∏o˝y∏ raport o przejÊcie

na emerytur´) za co najmniej dwuznaczne zachowanie

na zakupach. Ochrona nowosàdeckiego supermarketu za-

trzyma∏a go po odejÊciu od kasy, zarzucajàc, ˝e zabra∏ p∏yt-

k´ magnesowà od uchwytu do montowania w samocho-

dzie telefonu komórkowego. Wezwano policj´ i wówczas

genera∏ zap∏aci∏ za ca∏y uchwyt (29,95 z∏). Teraz twierdzi,

˝e klips pochodzi∏ z innego uchwytu, który kupi∏ wcze-

Êniej. Sytuacja na tyle niesmaczna, ˝e komendant g∏ówny

poleci∏ przekazaç materia∏y do prokuratury.

P∏ockiej policji za nadgorliwoÊç i nies∏uszne zatrzyma-

nie dwóch reporterów telewizyjnych, majàcych rzekomo

byç sprawcami kradzie˝y w Orlenie. Byli na, dostarczo-

nym przez biuro prasowe Orlenu, wykazie osób, które od-

wiedzi∏y firm´, a prowadzàcym spraw´ funkcjonariuszom

wydali si´ podobni z postury do osobników uchwyconych

przez kamery przemys∏owe. To wystarczy∏o do wystàpie-

nia do prokuratury o nakaz zatrzymania, który otrzymano.

Policjanci nie sprawdzili jednak, ˝e wykaz dotyczy 17 li-

stopada, a nie 18, kiedy mia∏a miejsce kradzie˝. Tego dnia

obaj dziennikarze byli w Kielcach w... komendzie woje-

wódzkiej, kr´càc czo∏ówk´ do programu dla TV4.

Dy˝urnego z KPP w Bartoszycach nadkom. Dariusza W.

za zaniedbanie swoich obowiàzków, w wyniku czego zgi-

nà∏ cz∏owiek. Zatrzymany po interwencji domowej pijany

(2,5 promila) Julian Z. powiesi∏ si´ na sznurku wyciàgni´-

tym z dresu. Przygotowania i agoni´ sfilmowa∏a kamera

w celi. Obraz widoczny by∏ przez ca∏y czas na monitorze

dy˝urnego... Oficera zwolniono dyscyplinarnie.

Rafa∏a P., eksperta od narkotyków w poznaƒskim labo-

ratorium kryminalnym, za fa∏szowanie ekspertyz. Doliczo-

no si´ 9 „lewych” opinii, ale ile ich jeszcze mo˝e byç, nie

wiadomo. Oznacza to koniecznoÊç sprawdzenia co naj-

mniej kilkuset ekspertyz i Êledztw. Policjant straci∏ prac´,

sam zg∏osi∏ si´ do prokuratury. Przed adwokatami prze-

st´pców natomiast otwiera si´ szansa rewizji wyroków.

Dy˝urnego KMP w Poznaniu za wys∏anie w poÊcig za skra-

dzionym samochodem patrolu pieszego i nakazanie policjan-

tom utrzymywania kontaktu wzrokowego. Ech, jastrz´bie...

Sier˝. Piotra M. z KRP w Warszawie-ÂródmieÊciu za pró-

b´ wymuszenia ∏apówki od mened˝era jednej z warszaw-

skich restauracji. Szanta˝owany zwróci∏ si´ o pomoc

do TVN, której reporterzy nagrali przyj´cie przez (by∏ego

ju˝) funkcjonariusza pierwszej raty haraczu. ¸apówkarza

zatrzymali prywatni detektywi wynaj´ci przez stacj´. Zo-

sta∏ aresztowany przez sàd, grozi mu do 10 lat pozbawienia

wolnoÊci. W KSP toczy si´ post´powanie wyjaÊniajàce 

wobec jego kolegi, sier˝. Wies∏awa T., który w tym czasie

oczekiwa∏ przed restauracjà w radiowozie. Sprawdzane

jest, czy wiedzia∏, po co jego partner wszed∏ do lokalu. ■

PRZEMYS¸AW KACAK

Plus dla:
Wydzia∏u dw. z Przest´pczoÊcià Samochodowà i SPAP

KWP w Katowicach za uj´cie „króla Êlàskich z∏odziei sa-

mochodów” Tomasza Dujki majàcego na swoim koncie co

najmniej kilkaset aut. Przest´pca kilkakrotnie umyka∏ po-

licjantom, m.in. z: ob∏awy w 2002 r., forsujàc kolczatk´,

dzi´ki wype∏nieniu opon wozu specjalnym ˝elem; zasadz-

ki w 2003 r., taranujàc radiowóz i raniàc dwóch funkcjona-

riuszy (podczas poÊcigu w strzelaninie ranny zosta∏ trze-

ci). Razem z Dujkà zatrzymano jeszcze jednego z∏odzieja.

Trzeci uciek∏. Staranowa∏ radiowóz i lekko rani∏ dwóch

policjantów. Zosta∏ postrzelony przez antyterrorystów,

o czym Êwiadczy∏y Êlady krwi w samochodzie, który porzu-

ci∏ w Gliwicach.

Wydzia∏u Kryminalnego KWP w Radomiu za zatrzyma-

nie 6-osobowej szajki, napadajàcej na w∏aÊcicieli luksuso-

wych aut. Gang porusza∏ si´ czarnà hondà accord po tra-

sach: krakowskiej, katowickiej i poznaƒskiej. Ich ofiarà

pad∏ m.in. litewski strong man Zydrunas Savickas, które-

mu po pobiciu zabrali hummera. W razie zagro˝enia rabu-

sie uciekali z pr´dkoÊcià 220 km/h, dlatego te˝ nie Êciga-

no ich, a zastawiono pu∏apk´ w wypo˝yczalni przyczep

w Raszynie, gdzie mieli si´ pojawiç.

Lubelskiego zarzàdu CBÂ za zatrzymanie 7 m´˝czyzn

w wieku  od 18  do 52  lat  zajmujàcych  si´  przemytem

i hurtowym obrotem narkotyków. Zabezpieczono 3,5 kg

amfy, 2,5 kg „trawki” i kilka tysi´cy tabletek ecstasy.

KRP Warszawa-Mokotów za rozbicie magazynu han-

dlarzy narkotyków. Znaleziono w nim rekordowà licz-

b´ tabletek ecstasy – 80 tys. sztuk, a tak˝e 2,5 kg am-

fetaminy. Uj´tych zosta∏o dwóch handlarzy. W tym sa-

mym czasie w r´ce mokotowskich policjantów wpadli

kolejni dwaj dilerzy, z których jeden podczas ucieczki

wyrzuci∏ torb´ z 0,5 kg brunatnej heroiny. ¸àczna 

wartoÊç narkotyków szacowana jest na 500–750 tys. 

z∏otych.

Policjantów z grupy operacyjno-dochodzeniowej powo-

∏anej przez pomorskiego komendanta wojewódzkiego Po-

licji (pod nadzorem prokuratury) za rozpracowanie i dla

funkcjonariuszy SPAP za sprawne uj´cie 10-osobowego

gangu z Sopotu. Grupa rozprowadza∏a narkotyki, wymu-

sza∏a haracze, krad∏a luksusowe samochody, wy∏udza∏a

kredyty i uprowadza∏a dla okupu.

Policjantów z Wydzia∏u dw. z Przest´pczoÊcià Gospo-

darczà KWP w Poznaniu za zatrzymanie 23-letniego

m´˝czyzny podejrzanego o udzia∏ w mi´dzynarodowej

grupie rozpowszechniajàcej w Internecie materia∏y pe-

dofilskie. By∏ on ju˝ skazany na 2 lata pozbawienia wol-

noÊci, w zawieszeniu na 4, za seksualne wykorzystywa-

nie 12- i 13-latków. Nowy zarzut to rozpowszechnianie

treÊci pornograficznych z udzia∏em osób poni˝ej 15. roku

˝ycia (w tym 6-miesi´cznego dziecka). Policjanci

zabezpieczyli u zatrzymanego ∏àcznie 35 tys. zdj´ç 

i 500 filmów.

Miesiàc z ˝ycia Policji

✚

✚

✚

✚

✚

✚
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Przed kamerà
Policjant wyst´pujàcy w telewizji nie reprezentuje siebie. Mówi w imieniu Policji. 
To, co i jak powie, mo˝e mieç powa˝ne konsekwencje. Dlatego do nagrania trzeba si´
w∏aÊciwie przygotowaç.

K a˝dy funkcjonariusz mo˝e si´ wypo-

wiadaç w mediach w granicach swoich

kompetencji. Polityk´ medialnà jednostki

w imieniu jej szefa buduje jednak rzecz-

nik prasowy. Powinien wi´c wiedzieç

o wszystkich publicznych wypowiedziach

policjantów. Nie po to, oczywiÊcie, by je

cenzurowaç, lecz by doradziç, jak si´ za-

chowaç. 

SKROMNIE I ELEGANCKO
Mundur zak∏adamy wtedy, gdy mówimy

o wi´kszoÊci spraw, zw∏aszcza o prewencji

lub ruchu drogowym. Uwaga policjantki!

˚adnych wiszàcych kolczyków, przesadnej

bi˝uterii, sza∏owych fryzur! Mundur to

rzecz powa˝na, choinkom mówimy NIE!

Policjanci! Do munduru si´ golimy! Kaktu-

sy z powrotem do doniczek! 

Co z czapkà? Nigdy w pomieszczeniach.

A na dworze? Trzeba si´ zastanowiç, bo 

bywa, ˝e daszek zas∏ania twarz. Ocena na-

le˝y do prze∏o˝onych, ale – opierajàc si´

na w∏asnych doÊwiadczeniach – sugeruj´,

˝eby w tym jednym przypadku nieco przy-

mkn´li oko na obowiàzujàcy regulamin. 

PRZED NAGRANIEM
Trzeba odpowiedzieç sobie na trzy pytania:

Do kogo mówi´? Jaki cel chc´ osiàgnàç tà

wypowiedzià? I wreszcie: Co powiem?

Sprawa najwa˝niejsza: Mówi´ nie

do dziennikarza, a do telewidzów! To

oni majà mnie zrozumieç. Mo˝na poprosiç

wczeÊniej o pytania. To daje czas na u∏o˝e-

nie odpowiedzi. Wtedy ∏atwiej uniknàç

nieeleganckiego „eee”, „yyy” czy „mhm”.

Przed „setkà”, (kilkunastosekundowa,

pe∏na wypowiedê), dobrze mieç gotowca,

czyli samo sedno. Nie uczymy si´ tekstu

na pami´ç! To b´dzie widaç i s∏ychaç. Mu-

simy zapami´taç przes∏anie. Wypowiedê

powinna si´ zmieÊciç maksymalnie w 20

sekundach. To szansa, ˝e nie b´dzie ci´ta.

Przed wypowiedzià lub programem tele-

wizyjnym przywitajmy si´ z operatorami

i dêwi´kowcami. Ch´tniej zwrócà uwag´,

gdy skrzywi nam si´ krawat lub rozepnie

guzik. 

Warto te˝ sprawdziç, czy otoczenie nie

psuje nagrania. JeÊli t∏em sà wulgarne napi-

sy czy obskurny budynek wypaczymy jego

sens. Stojàc, nie mo˝na si´ bujaç! Nale˝y

jednà nog´ lekko wysunàç do przodu i usta-

bilizowaç pozycj´. 

KAMERA POSZ¸A!
Patrzymy na dziennikarza, nie

w obiektyw! Trzeba uwa˝aç na rozbiegane

oczy i pocieranie nosa – widz mo˝e uznaç

taki wyst´p za niewiarygodny. Podniesienie

g∏owy zaÊ odbierze jako wynios∏oÊç. 

Wa˝na jest regu∏a: „20-60-20”! Tempo

wypowiedzi (ekspresja i temperament)

to 20 proc., j´zyk cia∏a – 60 proc., a treÊç

– 20 proc. tego, co mówimy do kamery.

„Grajàc setk´”, nie wolno u˝ywaç poli-

cyjnego ˝argonu, mówimy prostym, zrozu-

mia∏ym dla wszystkich j´zykiem. Je˝eli

masz wàtpliwoÊci, czy b´dziesz zrozumia-

ny, zadzwoƒ do teÊciowej i powiedz jej, co

chcesz nagraç. Je˝eli ona zrozumie –

widzowie te˝. 

Nie mo˝na kreowaç si´ na gwiazd´!

KtoÊ, kto mówi zwyczajnie i zrozumiale,

wyglàda naturalnie i wiarygodnie. Wa˝ne,

aby nie popadaç w rutyn´ i nigdy nie wy-

st´powaç bez przygotowania, bo skutki

mogà byç ˝a∏osne. 

W STUDIO TV 
Najwa˝niejsza jest dobra znajomoÊç tema-

tu! Kto przyjdzie „na leszcza”, wyjdzie „je-

leniem”. Tu wyst´puje si´ d∏u˝ej i najcz´-

Êciej na siedzàco. Nie wolno si´ pok∏adaç

w fotelu! Unikajmy krzese∏ obrotowych,

na których trudno opanowaç odruch wier-

cenia si´. Mówiàc, patrzymy na pytajàcego.

Unikamy d∏ugich „kazaƒ” – to nudzi s∏u-

chaczy i mo˝e „po∏o˝yç” rozmow´. Wa˝na

jest mowa cia∏a. Zabawa d∏ugopisem, ner-

wowe zaciskanie palców czy ich m∏ynkowa-

nie wyglàdajà beznadziejnie i odwracajà

uwag´ od treÊci programu. W ten sposób

mo˝na sprawiç wra˝enie, ˝e coÊ ukrywamy.

UÊmiech na twarzy jest

mile widziany, o ile

pasuje do sytuacji.

Postawa policjanta

powinna emano-

waç zdecydowa-

niem i dawaç

czytelny sygna∏:

OTO 

EKSPERT! ■

KRZYSZTOF TARGO¡SKI
zdj. Wojciech Basiƒski
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Z raportówki
10-latek z Wodzis∏awia Âlàskiego poprosi∏ 55-letnià

mieszkank´ miasta spacerujàcà po ulicy Piastowskiej

o 2 z∏ote. Kobieta stwierdzi∏a, ˝e nie ma drobnych

i odwróci∏a si´ na pi´cie. Dosta∏a za to deskà w g∏ow´.

Dzieciom si´ nie odmawia?

✩
Warszawscy policjanci zatrzymali Roberta P. podej-

rzanego o wy∏udzanie kredytów. M´˝czyzna spokojnie

oÊwiadczy∏, ˝e pieniàdze sà mu potrzebne do zbudo-

wania zamku, w którym zamieszka ze swymi podw∏ad-

nymi, a strzec go b´dzie armia ochroniarzy. A w ogóle

to on jest guru sekty i ma misj´ zbawienia Êwiata. 

Panu Robertowi towarzyszy∏y 4 kobiety, które Êwi´cie

wierzy∏y w to, co mówi. Polska 2005 r.

✩
Bielawa ˝yje ratuszowà seksaferà. Jedna ze sprzàta-

czek nakry∏a w toalecie urz´dniczk´ uprawiajàcà seks

ze stra˝nikiem miejskim. Sprawa trafi∏a do komen-

danta i burmistrza. Komendant chcia∏ wywaliç stra˝ni-

ka z roboty, ale sam straci∏ prac´, bo burmistrz kiedyÊ

gra∏ ze stra˝nikiem w jednej dru˝ynie pi∏ki kopanej,

wi´c odwo∏a∏ komendanta. ˚ycie w Bielawie zagma-

twane jest jak brazylijski serial. 

✩
Trzynastolatek z Zatorza ko∏o Olsztyna okaza∏ si´

zdolnym konstruktorem. Z baku od jawy, tylnego ko∏a

od tego motocykla, przedniego od komara, silnika

od WSK i bli˝ej nieokreÊlonej ramy, zrobi∏ nowy moto-

Czekamy na podobne zdj´cia: 
gazeta.foto@policja.gov.pl

Uchwyceni

Konie mechaniczne z wozu!zd
j. 
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cykl. Wpad∏ podczas obje˝d˝ania wynalazku. Szczegól-

nà uwag´ policjantów zwróci∏ brak hamulców, Êwiate∏

w jednoÊladzie i kasku na g∏owie m∏odzieƒca. Za wady

konstruktorskie ma∏olat trafi przed sàd rodzinny. 

✩
74-letni kierowca z B´dzina wjecha∏ autem w s∏up.

Policja znalaz∏a kierowc´ po krótkich poszukiwaniach

kilkadziesiàt metrów dalej, schowanego za transfor-

matorem. Siedzia∏ tam i ok∏ada∏ si´ za kar´ tasakiem

po g∏owie. Kara choç surowa, nie by∏a Êmiertelna. 

✩
Kierowca warszawskiego autobusu nawrzeszcza∏

na czterech przyjació∏, w wieku od 14–21 lat, wyrywa-

jàcych znak drogowy. Od jednego z ch∏opaków dosta∏

lewego sierpa w prawe oko, a towarzyszàca mu 14-lat-

ka zabra∏a z autobusu kluczyki i wrzuci∏a je do toalety

Toi-Toi. Pozosta∏a dwójka sprzeda∏a kierowcy jeszcze

kilka kopów na korpus. Od edukacji m∏odzie˝y sà na-

uczyciele.

✩
Niedaleko od stacji kolejowej Gr´bów w powiecie 

tarnobrzeskim spa∏ na torach 17-letni ch∏opak. Obudzi∏

si´ dopiero, gdy us∏ysza∏ zgrzyt hamujàcego pociàgu. 

Wygramoli∏ si´ spod sk∏adu i ze zdziwieniem stwierdzi∏,

˝e nic mu nie uci´∏o! Jeszcze bardziej zszokowany by∏

maszynista, który nie potrafi∏ zrozumieç be∏kotu pijane-

go w sztok nastolatka. Pijany zawsze ma szcz´Êcie. ■
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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miesi´cznik KGP

Podczas oficjalnych przyj´ç istotne jest

rozsadzenie biesiadników. JeÊli jest ich

wi´cej ni˝ oÊmiu, na stole umieszcza si´

karteczki z imieniem i nazwiskiem. Naj-

cz´Êciej praktykowane sà stó∏ francuski

(gospodarz i goÊç honorowy zajmujà miej-

sca naprzeciwko siebie) oraz stó∏ angielski

(gospodarz i gospodyni zajmujà miejsca

na szczytach sto∏u).

W czasie przyj´ç rodzinnych nie trzeba a˝

tak rygorystycznie przestrzegaç konwenan-

sów, ale osobom starszym – matka, ojciec,

dziadek, babcia – nale˝y okazaç szacunek.

Nie zasiadamy do sto∏u, dopóki gospo-

darz i goÊç honorowy nie zajmà swoich

miejsc. Przedstawiamy si´ osobom obok,

a znajdujàce si´ vis-∫-vis witamy lekkim

skinieniem g∏owy. Nawiàzujemy rozmow´

z sàsiadami. Nie w∏àczamy si´ natomiast

do tej prowadzonej przez szefów.

Zaczynamy jeÊç, gdy gospodyni bàdê 

gospodarz dadzà sygna∏.

Pieczywo. Nie odgryzamy, lecz prze∏a-

mujemy na dwie cz´Êci, z których u∏amuje-

my mniejsze kawa∏ki, smarujemy mas∏em

i wk∏adamy do ust. Chleba i bu∏ek nie ma-

czamy w sosie.

Sa∏ata. By jà zjeÊç, u˝ywamy tylko 

widelca.

Ziemniaki. Nie kroimy ich no˝em, ale

rozdrabniamy widelcem.

Kompot. Gdy znajdujàce si´ w nim owo-

ce majà pestki, wypluwamy je na ∏y˝eczk´

i odk∏adamy na talerzyk, na którym podano

kompotierk´.

Ryby. W´dzone w´gorze, ∏ososie, Êle-

dzie solone i marynowane jemy za pomocà

zwyk∏ego widelca i no˝a. Sardynki i szpro-

ty tylko przy u˝yciu widelca, pomagajàc 

sobie kawa∏kiem chleba. Do wszystkich 

innych ryb u˝ywamy specjalnych sztuçców

sk∏adajàcych si´ z szerokiego widelca i t´-

pego, skoÊnie zakoƒczonego no˝a. Skór´

i oÊci usuwamy przed rozpocz´ciem kon-

sumpcji. Dwoma widelcami mo˝na jeÊç ry-

b´ tylko w gronie rodziny, krewnych i osób

zaprzyjaênionych.

Owoce. Jab∏ka i gruszki dzielimy

na cztery cz´Êci specjalnie do tego prze-

znaczonym no˝ykiem, nast´pnie obieramy

i wycinamy komor´ nasiennà. W ten spo-

sób przygotowane kawa∏ki bierzemy r´kà

lub pos∏ugujemy si´ widelcem i no˝em.

Równie˝ banany, po odci´ciu koƒców i ob-

raniu ze skórki, jemy za pomocà widelca

i no˝a. Pomaraƒcze i mandarynki po zdj´-

ciu z nich skórki, poprzez naci´cie w 4–6

miejscach, dzielimy na czàstki i r´kà pod-

nosimy do ust. Pestki odk∏adamy na talerz.

Sos. Polewamy nim mi´so, ry˝, ryby, ale

nigdy ziemniaki i jarzyny.

Zupy. JeÊli podawane sà w talerzu, to

na koƒcu przechylamy go nieco od siebie.

Gdy serwowane sà w fili˝ankach, jemy naj-

pierw ∏y˝kà, a reszt´ wypijamy, podnoszàc

naczynko za prawe uszko.

Sztuçce. Kiedy robimy przerw´ w kon-

sumpcji, sztuçce krzy˝ujemy na talerzu.

Koƒczàc posi∏ek, k∏adziemy je równolegle

do siebie – za dziesi´ç piàta.

Trunki. Sygna∏ do cz´stowania si´ trun-

kami daje gospodarz. On te˝ pierwszy

wznosi toast, najlepiej szampanem, ewen-

tualnie winem, nigdy wódkà. Kieliszki 

nale˝y trzymaç za nó˝ki.

Sygna∏ o zakoƒczeniu przyj´cia daje 

gospodyni lub gospodarz przez od∏o˝enie

serwetki z lewej strony swojego nakrycia. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

Konsultacja – Grzegorz Chmielewski, 
zast´pca dyrektora Protoko∏u Dyplomatycznego MSZ

zdj. Anna Michejda

Sposób, w jaki spo˝ywamy posi∏ki 
na spotkaniach – prywatnych
i s∏u˝bowych – wiele mówi o ka˝dym
z nas. Przy stole niczego nie da si´
ukryç.

Przy stolePrzy stole




