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W stàpi∏em do Policji 10 lat temu, wychowany na przygodach
Borewicza. Kojak by∏ supertwardzielem, a Columbo geniu-

szem od spraw zawi∏ych. Chcia∏em byç glinà i uda∏o mi si´. Pierwsze
trzy lata przetrwa∏em pe∏en nadziei, ˝e b´d´ pomaga∏ ludziom, z∏api´
przest´pc´, by∏em dumny, ˝e nosz´ mundur. Potem przysz∏y rozczaro-
wania. 

Trafi∏em do komisariatu, gdzie meble pochodzà z lat 70., gdzie sa-
mochody sà odpadkami z komend nadrz´dnych, gdzie nie ma papieru
i d∏ugopisu. Gdyby nie sponsorzy, to pokoje w naszej jednostce nie by-
∏yby malowane od 1980 roku. Z w∏asnych pieni´dzy zorganizowa∏em
wi´c sobie biurko, krzes∏o, a po pewnym czasie i komputer. Nikt tego
nie doceni∏. Starzy policjanci patrzyli na mnie z politowaniem.
Chcia∏em si´ rozwijaç – podobno Policja potrzebuje wykszta∏conych
ludzi – ale nie dosta∏em zgody na studia. Zrozumia∏em, ˝e prze∏o˝o-
nym najbardziej zale˝y na bezbarwnych „Êredniakach”. Zaciskam
wi´c bezsilnie z´by, zw∏aszcza gdy z „góry” przychodzà polecenia
i wytyczne, które nie sprawdzajà si´ w warunkach komisariatu. Ale
wcià˝ jestem dumny ze swego munduru, tylko nie wiem, na ile mi
jeszcze tej dumy wystarczy. 

Prowadz´ sporo dochodzeƒ, jestem równoczeÊnie dy˝urnym, mam
patrole. Inaczej mówiàc – robi´ wszystko, jak to w ma∏ym komisariacie.
Do tego dochodzi statystyka, a dok∏adniej manipulacja nià. Bo jeÊli
wykrywalnoÊç spada, to êle, dynamika skacze – êle, zaleg∏oÊci – te˝
êle. CzegoÊ wi´c nie wyÊle si´ dzisiaj tylko jutro, coÊ si´ przetrzyma,
coÊ si´ spuÊci wczeÊniej… 

ISO dotar∏o i do nas, pod strzechy. Ju˝ nie jest wa˝ne, aby w pa-
trolowanym rejonie by∏ spokój. Okazuje si´, ˝e wa˝niejsze od spo∏ecz-
nych oczekiwaƒ sà statystyczne wskaêniki. Najlepiej „wyrwaç” kilka
mandatów, wylegitymowaç bezsensownie 10 osób, z∏apaç pijaka
i „luzik”.

Wielcy z KGP i KWP zejdêcie czasami „na dó∏” po to, aby
nas wys∏uchaç, a nie tylko skontrolowaç. Chcemy wam powie-
dzieç, czego nam potrzeba, jak widzimy mo˝liwoÊci rozwiàza-
nia problemów. To, co jest dobre i sprawdza si´ w komendach
powiatowych czy miejskich, nie zawsze ma zastosowanie
w warunkach komisariatu. Tylko czy Wy chcecie s∏uchaç? ■

Policjant spod Sieradza
(nazwisko i imi´ do wiadomoÊci redakcji)

PS. Czekamy na telefony, listy, propozycje tematów, reakcje na za-

mieszczone teksty. Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy na ∏amach

naszego miesi´cznika. Zapraszamy te˝ do dyskusji – www.ifp.pl
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Znów pogorszà si´ nam warunki pracy – mówi logi-

styk z komendy wojewódzkiej w ¸odzi. – Mamy

budynki, w których funkcjonariusze po prostu wsty-

dzà si´ przyjmowaç interesantów. ZaplanowaliÊmy

wiosenne remonty. Teraz zostaniemy zmuszeni

do odwo∏ania wszystkiego.

– Trzeba b´dzie wstrzymaç budow´ komendy po-

wiatowej w Chrzanowie – dopowiada przedstawiciel

KWP w Krakowie.

Nastroje w Policji po zapoznaniu si´ z projektem

bud˝etu sà minorowe. Zebrani w Legionowie szefo-

wie logistyki z poszczególnych garnizonów za∏amywa-

li r´ce.

Podwy˝ka dla policjantów b´dzie minimalna

– Êrednio o ok. 70 z∏otych. Z∏o˝y si´ na nià 50 z∏ uzy-

skane z podniesienia tzw. mno˝nika kwoty bazowej

(kwota ta wyniesie w 2006 roku 1459 z∏ brutto)

– z 2,00 na 2,03 (liczàc razem z dodatkiem

sto∏ecznym) oraz 21 z∏ wynikajàce ze wzrostu wskaê-

nika waloryzacji w sferze bud˝etowej. Mog∏o byç 

gorzej, ale na finiszu funkcjonowania rzàdu Belki mi-

nister Kalisz postawi∏ si´ ostro i wywalczy∏ wszystko,

co by∏o do wzi´cia. Tak przynajmniej twierdzi∏.

Policjantów irytuje jednak wiadomoÊç, ˝e ˝o∏nierzom

wspomniany mno˝nik wzrós∏ do 2,11.

– To dobrze, ˝e oni dostali takà podwy˝k´. A co

z policjantami? Czy˝by ich s∏u˝ba by∏a mniej warta?

– pyta Antoni Duda, przewodniczàcy NSZZP. – Wcià˝

brakuje wÊród rzàdzàcych odwagi i woli, aby funkcjo-

nariuszom Policji znaczàco podnieÊç zarobki, tak jak

to w Wlk. Brytanii zrobi∏a Margaret Thatcher. Ju˝ te-

goroczny dobór do Policji pokaza∏, ˝e trudno pozyskaç

do s∏u˝by wartoÊciowych ludzi za 1000 z∏otych na

r´k´ – denerwuje si´ Duda.

Projekt bud˝etu zagwarantowa∏, na szcz´Êcie, pie-

niàdze na odprawy dla tych, którzy z ró˝nych powo-

dów rozstanà si´ z Policjà. Dotàd zabierano je z puli

przeznaczonej na policyjne wynagrodzenia. Komen-

danci poszczególnych jednostek, by zapewniç Êrodki

finansowe na odprawy – rocznie odchodzi na emery-

tur´ ok. 4500 osób – utrzymywali wakaty. Tym 

samym w s∏u˝bie brakowa∏o kilku tysi´cy funkcjona-

riuszy. Wszystkich w kraju powinno byç 103 309, ale

rzadko kiedy liczba faktycznie zatrudnionych prze-

kracza∏a 100 000. Projekt bud˝etu na rok 2006 mia∏

to zmieniç. I rzeczywiÊcie, pieniàdze na odprawy si´

znalaz∏y.

– Nie do∏o˝ono na to jednak ani grosza, lecz doko-

nano zwyk∏ego przesuni´cia w ramach naszego bu-

d˝etu. Kwoty te zabrano z puli przeznaczonej

na funkcjonowanie jednostek – relacjonuje radca

z Biura Strategii Policji w KGP. 

Teraz w garnizonach w ca∏ym kraju zabraknie Êrod-

ków nie tylko na paliwo, pràd, rachunki telefoniczne,

papier, druki procesowe, bie˝àce remonty, mundury,

ale tak˝e na zabezpieczanie imprez, ekspertyzy, 

obs∏ug´ monitoringu, wideoradarów, broƒ, amunicj´,

wyposa˝enie policjantów do s∏u˝by.

– B´dziemy  zmuszeni  do wprowadzenia  zniena-

widzonych  przez  wszystkich  limitów  kilometrów

na ka˝dy radiowóz – prognozuje logistyk z Gdaƒska.

– I znów si´ oka˝e, ˝e zapewnienie bezpieczeƒstwa

mieszkaƒcom jest bardzo utrudnione. 

– Bez dodatkowych 40 milionów z∏otych,

umo˝liwiajàcych policjantom ich codziennà

s∏u˝b´, skuteczna walka z przest´pczoÊcià mo˝e po-

zostaç w sferze marzeƒ – podsumowuje Antoni Duda.

Nie ma tak˝e szans na dalsze ucywilnianie logi-

styki, w przysz∏orocznym bud˝ecie bowiem przewi-

dziano tylko 300 nowych etatów dla pracowników 

cywilnych.

Ale to nie wszystko. Projekt bud˝etu zak∏ada,

w stosunku do 2005 roku, ograniczenie o po∏ow´ za-

kupów i inwestycji. W 2006 roku b´dzie mo˝na

na przyk∏ad nabyç zaledwie 600 radiowozów. Obecnie

we wszystkich jednostkach jest ponad 5700 zu˝ytych

samochodów, które powinny byç natychmiast wycofa-

ne. W 1997 roku, gdy kupiono blisko 2500 samocho-

dów, oraz w latach nast´pnych (ponad 1800 pojazdów

w roku 2000) wydawa∏o si´, ˝e policyjny tabor zosta-

nie unowoczeÊniony. Niestety, wyglàda na to, ˝e nic

z tego nie wyjdzie. Policja b´dzie musia∏a zrezygno-

Policja ponownie zosta∏a zepchni´ta w sfer´ wegetacji. Projekt jej
przysz∏orocznego bud˝etu jest katastrofalny. Po∏owa rozpocz´tych inwestycji
b´dzie musia∏a zostaç wstrzymana, zabraknie pieni´dzy na broƒ, amunicj´,
benzyn´, pràd, ogrzewanie, telefony oraz ekspertyzy kryminalistyczne. Policjanci
dostanà zaledwie 70 z∏otych podwy˝ki.

Bud˝et Policji
2006
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waç te˝ z ponad 100 niezb´dnych inwestycji budow-

lanych, jakie zaplanowa∏a. 36 budów zostanie wr´cz

wstrzymanych. 

– Czy naprawd´ nie ma pieni´dzy na nasze

podstawowe potrzeby? – pyta ekspert z Biura Logi-

styki KGP. – Przecie˝ ˝adna z jednostek nie zaplano-

wa∏a wydatków ekstra. Komendanci chcà po prostu,

by funkcjonariusze mogli bez przeszkód s∏u˝yç

mieszkaƒcom. Ale, aby zaspokoiç minimalne

wymagania  wszystkich jednostek w kraju, potrzebu-

jemy dodatkowo 140 milionów z∏otych na zaku-

py i inwestycje.

Minister Gronicki w ostatniej chwili w∏àczy∏, co

prawda, do policyjnego bud˝etu blisko 100 milionów

z∏otych, sà one jednak przeznaczone na lokalne, re-

gionalne i wspólnotowe programy rozwoju, w których

Policja uczestniczy. 

Problemem mo˝e okazaç si´ te˝ sprostanie wymo-

gom unijnym.

– Nie wiem, jak b´dzie z naszymi zobowiàzaniami

wobec UE. Brakuje nam 19 milionów z∏otych

na zadania zwiàzane z przystàpieniem Polski

do uk∏adu Schengen, zw∏aszcza na dzier˝aw´

i korzystanie z ∏àczy teleinformatycznych – t∏u-

maczy specjalista z Biura ¸àcznoÊci i Informatyki

KGP. 

Projekt bud˝etu nie przewiduje te˝ pieni´dzy, jakie

w roku 2005 Policja otrzyma∏a, gdy drastycznie zacz´-

∏y rosnàç ceny paliw. 12 milionów z∏otych uzyskane

z tego tytu∏u umo˝liwi∏y policjantom dotarcie bez

przeszkód z interwencjami do miejsc, gdzie byli wzy-

wani. Nie ma te˝ w przysz∏orocznym bud˝ecie Êrod-

ków, które wp∏ywa∏y, niemal co roku, z oszcz´dnoÊci

przy sp∏acaniu przez skarb paƒstwa d∏ugu zagranicz-

nego i krajowego. W 2005 roku Policja zosta∏a zasilo-

na kwotà 70 milionów z∏otych z tego êród∏a.

– ¸atwo obliczyç, ˝e na normalne funkcjonowa-

nie, wype∏nienie zobowiàzaƒ unijnych oraz nie-

zb´dne inwestycje i zakupy w przysz∏orocznym

bud˝ecie Policji brakuje ponad 280 milionów

z∏otych – podsumowuje nadinsp. Dariusz Nagaƒski,

zast´pca komendanta g∏ównego. – Pieniàdze te po-

zwoli∏yby na egzystencj´ na poziomie 2005 roku, któ-

ry by∏ dla nas doÊç przyzwoity. ■
PAWE¸ BIEDZIAK

zdj. Wojciech Basiƒski

Teraz jednostkom w ca∏ym kraju
zabraknie Êrodków nie tylko na paliwo,
pràd, rachunki telefoniczne, papier,
druki procesowe, bie˝àce remonty,
mundury, ale tak˝e na zabezpieczanie
imprez, ekspertyzy, obs∏ug´
monitoringu, wideoradarów, broƒ,
amunicj´, wyposa˝enie policjantów
do s∏u˝by.

Od szeÊciu lat Fundacja im. Stefana Batorego prowadzi ba-

dania opinii publicznej na temat postrzegania i doÊwiad-

czania korupcji. Ankietowane sà kolejne Êrodowiska zawodowe.

Poprzednio byli to lekarze, urz´dnicy gminni, przedsi´biorcy,

pos∏owie, w tym roku – prokuratorzy. 

Z badaƒ wynika, ˝e wi´kszoÊç z nich (91 proc.) uwa˝a korup-

cj´ za du˝y problem spo∏eczny. Najcz´Êciej wyst´puje ona, zda-

niem 75 proc. respondentów, w sferze dzia∏ania polityków oraz

w∏adz lokalnych. Prokuratorzy sà tu zgodni z opinià wi´kszoÊci

(61 proc.) pytanych Polaków, odmiennego zdania sà jedynie...

badani rok wczeÊniej pos∏owie. Ciekawe, ˝e oni wÊród najbar-

dziej skorumpowanych grup zawodowych na III miejscu 

(51 proc.) wymieniajà... prokuratorów i s´dziów. Prokuratorzy

natomiast majà o swoim Êrodowisku bardzo wysokie mniemanie.

Tylko 1 proc. z nich uwa˝a, ˝e skorumpowane sà tak˝e organy

Êcigania, w tym Êrodowisko prokuratorskie. 

Oskar˝yciele podzielajà ogólne przekonanie spo∏eczne, ˝e

g∏ównymi przyczynami korupcji sà brak zasad moralnych

oraz ch´ç dorobienia si´ za wszelkà cen´. Silniej ni˝ inni ankie-

towani wskazujà na wag´ niejasnych przepisów i luk w prawie, 

a tak˝e na êle dzia∏ajàcà administracj´. 

Na pytanie, czy znajà w ˝yciu prywatnym osoby, które dajà 

∏apówki, a˝ 37 proc. odpowiedzia∏o twierdzàco. 

Zapytani, czy i jak cz´sto prokuratorzy w swojej pracy spoty-

kajà si´ z naciskami ze strony osób lub instytucji, aby nie 

wszczynaç Êledztwa, umorzyç lub przewlekaç post´powanie,

w 96 proc. odpowiedzieli  przeczàco. ■
EL˚BIETA SITEK

Prokuratorzy o korupcji
Odpowiedzi prokuratorów na pytania:

Czy prokuratorzy w Polsce majà wystarczajàce instrumenty prawne,
organizacyjne i administracyjne, by zwalczaç korupcj´?

Czy w Polsce istnieje polityczna wola zwalczania korupcji?

zdecydowanie tak –   7 proc.

raczej tak – 76 proc.

raczej nie – 10 proc.

zdecydowanie nie –   4 proc.

trudno powiedzieç –   3 proc.

zdecydowanie tak –   3 proc.

raczej tak – 30 proc.

raczej nie – 45 proc.

zdecydowanie nie – 14 proc.

brak odpowiedzi, 
trudno powiedzieç –   8 proc.

êród∏o: Fundacja im. Stefana Batorego
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Niektóre media nazwa∏y Pana „krwawym Ludwikiem”.
B´dzie Pan robi∏ czystki w Policji?

– Nie zamierzam przeprowadzaç ˝adnych czystek.

Zwróci∏em si´ jedynie do komendanta g∏ównego Poli-

cji genera∏a Marka Bieƒkowskiego, aby zdecydowanie

korzysta∏ ze swoich uprawnieƒ dyscyplinarnych w sto-

sunku do funkcjonariuszy ∏amiàcych prawo. Analizie

muszà te˝ byç poddane post´powania dyscyplinarne,

które zakoƒczy∏y si´ rozmyciem winy. To niedopusz-

czalne nie tylko dla opinii publicznej, ale te˝ dla

wszystkich uczciwie pracujàcych policjantów, aby kary

by∏y wymierzane bezwzgl´dnie tylko funkcjonariu-

szom na niskich szczeblach, a omija∏y ∏amiàcych pra-

wo prze∏o˝onych. Szanuj´ prac´ policjantów i nie je-

stem ich wrogiem. Chc´ tylko, by Policja by∏a forma-

cjà zdyscyplinowanà. Taka jest prawda o „krwawym

Ludwiku”. 

To dlaczego Pan straszy policjantów z rodowodem ze
S∏u˝by Bezpieczeƒstwa? Przecie˝ sà wÊród nich ludzie,
którzy przeszli weryfikacj´, uczciwie pracowali,

zaanga˝owali si´ w walk´ z przest´pcami, robili to
z nara˝eniem ˝ycia, teraz majà odejÊç? Czy jest 
to sprawiedliwe?

– Zaraz, zaraz. W Policji sà te˝ tacy funkcjonariusze,

którzy nie przeszli weryfikacji, bo wyczuwajàc wiatry

historii, pod koniec PRL, pow´drowali do milicji. Ale

prosz´ mi wierzyç, ˝e ja potrafi´ odró˝niç kogoÊ, kto

by∏ zaufanym urz´dnikiem ministra Kiszczaka, praco-

wa∏ gdzieÊ w centrali albo Êciga∏ opozycj´, od ludzi,

którzy w m∏odym wieku, po studiach, najcz´Êciej z po-

wodów ekonomicznych podj´li prac´ na podrz´dnych

stanowiskach w pionie SB Êcigajàcym przest´pstwa

gospodarcze, a teraz przez 16 lat uczciwie i lojalnie

s∏u˝yli Rzeczypospolitej w pionie kryminalnym. Mini-

ster powo∏uje zresztà jedynie nielicznà grup´ najwy˝-

szej kadry kierowniczej w komendzie g∏ównej i w ko-

mendach wojewódzkich. Indywidualne decyzje kadro-

we wewnàtrz Policji to sprawa komendanta g∏ównego

i nie zamierzam w nie ingerowaç. Istnieje jednak coÊ

takiego, jak strategia polityki kadrowej i tu przyznaj´

sobie pewne prawa. Jednà z zasad jest zmiana pokole-
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niowa w Policji. Jej ubocznym efektem mo˝e byç 

naturalne rozwiàzanie problemu starszych wiekiem

by∏ych funkcjonariuszy SB.

Dlaczego na komendanta g∏ównego wybra∏ Pan Marka
Bieƒkowskiego, który nie jest policjantem?

– Chcia∏em mieç na czele Policji kogoÊ, kto zna spe-

cyfik´ s∏u˝by mundurowej. Przecie˝ genera∏ Bieƒkow-

ski z powodzeniem kierowa∏ Stra˝à Granicznà. Póêniej

pracowa∏ w NIK. Nie ma przeszkód ustawowych, aby

cywil by∏ szefem Policji. A skoro tak, to przys∏ugujà

mu wszystkie uprawnienia centralnego organu admi-

nistracji paƒstwowej przypisane przez ustawodawc´.

Komendant Bieƒkowski ma wi´c wystarczajàce do-

Êwiadczenie, a zarazem konieczny dystans, by refor-

mowaç Policj´. 

Reformy dotknà uprawnieƒ emerytalnych
funkcjonariuszy?

– Nic nie grozi obecnie zatrudnionym policjantom.

Rzàd nie ma zamiaru naruszaç nabytych przez nich

uprawnieƒ emerytalnych. Ewentualne zmiany mo˝na

by∏oby zaprojektowaç tylko w odniesieniu do osób,

które rozpocznà s∏u˝b´ w przysz∏oÊci. Ale i tu trzeba

si´ zastanowiç, dok∏adnie wszystko przeanalizowaç.

˚aden policjant, niezale˝nie od tego, czy jest w s∏u˝-

bie od pi´ciu, czy od dwudziestu lat, nie musi si´ mar-

twiç o swoje uprawnienia emerytalne, bo pozostanà

one niezmienione. Wiem, jaki niepokój w szeregach

policyjnych wywo∏ujà plotki o „grzebaniu w emerytu-

rach”, dlatego jednoznacznie powtarzam: rzàd nie za-

mierza zmieniaç obecnie zatrudnionym funkcjonariu-

szom warunków przejÊcia na emerytur´. Z jednym wy-

jàtkiem – konsekwencjà najci´˝szych przewinieƒ dys-

cyplinarnych powinna byç utrata prawa do policyjnej

emerytury i przejÊcie na system powszechny.

Sporo emocji wÊród policjantów budzi bezwzgl´dne
traktowanie przez ustawodawc´ policjantów, którzy,
dzia∏ajàc w dobrej wierze, pope∏nili niezawiniony b∏àd.
Toczà si´ akurat procesy dotyczàce szturmu
w Magdalence oraz tragicznego w skutkach poÊcigu
w Poznaniu. 

– No tak, za b∏´dy te˝ przychodzi w ˝yciu p∏aciç,

zw∏aszcza wtedy, gdy sà zawinione. Czy jednak poli-

cjant nie powinien mieç prawa do b∏´du zawodowego,

podobnie jak lekarz? Je˝eli wczeÊniej z nale˝ytà sta-

rannoÊcià oceni∏ sytuacj´ i obiektywnie nie móg∏ prze-

widzieç tragedii, jaka nastàpi∏a, to nie sàdz´, aby mu-

sia∏ byç usuwany z Policji. Warto by∏oby tak ukszta∏to-

waç ustaw´. Ale za ka˝dym razem musi to zostaç zba-

dane. Niepokoi mnie jednak, ˝e w inspektoratach po-

szczególnych komend brakuje czasami fachowców

do wykonania rzetelnej analizy, a post´powania toczà

si´ pod przyj´tà z góry tez´.

Wie Pan, ˝e w policyjnym bud˝ecie na przysz∏y rok jest
wielka dziura? 

– W∏aÊnie zleci∏em analiz´ bud˝etu swoim s∏u˝bom

finansowym. Mój poprzednik, minister Kalisz, przeka-

zujàc urzàd, zapewnia∏ mnie, ˝e wszystko jest lepiej

ni˝ w porzàdku. Ale teraz s∏ysz´, ˝e w istocie przesu-

wano tylko pieniàdze wewnàtrz bud˝etu MSWiA. Za-

pewni∏em ju˝ sobie ˝yczliwoÊç premiera na wypadek

sytuacji, gdy zlecone przeze mnie analizy, wyka˝à

istotne braki w bud˝ecie.

Czyli powsta∏a szansa na za∏atanie dziury?
– OczywiÊcie. Na pewno Policja, którà chcemy prze-

cie˝ zmieniaç, nie mo˝e mieç w przysz∏ym roku

mniejszego bud˝etu ni˝ obecnie. To by∏by absurd. Nie

powiedzie si´ wtedy ˝adna sanacja. 

Komendant Bieƒkowski chce przesuwaç etaty policyjne
z logistyki do pracy liniowej, a w przysz∏orocznym
bud˝ecie przyznano Policji jedynie 300 etatów
cywilnych, Êrednio jeden na powiat, czyli operacja
ucywilnienia zakoƒczy si´ fiaskiem. Nie b´dzie bowiem
dostatecznie wielu cywilów do zastàpienia
mundurowych logistyków. 

– Rzàd zg∏osi autopoprawk´ do bud˝etu

na rok 2006, ale sytuacja jest rzeczywiÊcie powa˝na, bo

musimy dodatkowo uwzgl´dniç ewentualne podwy˝ki

cen paliw. Trzeba zatem zaczàç prace nad porzàdnym

bud˝etem na rok 2007, inaczej ni˝ dotychczas kon-

struowanym, który uwzgl´dni tak˝e plan ucywilnienia

logistyki w Policji. Chc´ jednak, by ju˝ w 2006 roku

poszed∏ wyraêny sygna∏ – logistyk´ ucywilniamy.

Czy policjanci b´dà wówczas mieli szans´ na solidnà
podwy˝k´ zarobków?

– Nie chc´ szafowaç obietnicami. Komendant Bieƒ-

kowski przedstawi∏ mi ju˝ wst´pnie pomys∏ na moty-

wacyjny system p∏ac. B´d´ go wspiera∏. To wymaga

jednak wspó∏pracy tak˝e policyjnych organizacji

zwiàzkowych. Mundurowych i cywilnych, bo przecie˝

cywile w Policji zarabiajà gorzej ni˝ funkcjonariusze.

Na koniec doszliÊmy do zwiàzków zawodowych. 
We wszystkich organizacjach policyjnych na Êwiecie,
tak˝e w Polsce, sà to wp∏ywowe struktury.

– Je˝eli wp∏ywajà na popraw´ relacji pomi´dzy prze-

∏o˝onymi i podw∏adnymi, jeÊli sygnalizujà nieprawi-

d∏owoÊci, interweniujà w sprawach socjalnych, bronià

krzywdzonych policjantów, zg∏aszajà opini´ przy two-

rzeniu systemu wynagrodzeƒ – wszystko jest w po-

rzàdku. B´dà wtedy dla komendanta g∏ównego cen-

nym partnerem. Ale nie wyobra˝am sobie, aby wp∏ywy

zwiàzkowców dotyczyç mia∏y spraw kadrowych.

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■
PAWE¸ BIEDZIAK

zdj. Wojciech Basiƒski

Ludwik Dorn, ur. 5 czerwca 1954 r. w Warszawie. Socjolog. Absolwent 
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Co to jest Compstat?
(...) Nie chcia∏em majstrowaç przy policji. Chcia∏em jà zrewolucjonizowaç. 
Wraz z Billem Brattonem, moim pierwszym komisarzem policji, i Jackiem Maple, pierwszym zast´pcà komendanta

NYPD, chcia∏em podwa˝yç ka˝de za∏o˝enie dotyczàce dzia∏alnoÊci policji w mieÊcie, na stwierdzenie „to jest zrobio-
ne nie tak”, zadaç pytanie „dlaczego nie?”. Rozpocz´liÊmy od utworzenia z oko∏o pi´ciuset ludzi dwunastu zespo∏ów.
Ka˝dy z nich mia∏ rozwa˝yç dzia∏alnoÊç si∏ policyjnych bez ˝adnych za∏o˝eƒ wst´pnych. WprowadziliÊmy w ˝ycie
ogromnà wi´kszoÊç tych pomys∏ów, od porzucenia starych, kosmatych mundurów w bladym, niebieskoszarym kolo-
rze, a˝ po wdro˝enie bardziej uczciwych systemów oceny jakoÊci pracy, opartych na osiàganych wynikach. Sam fakt,
˝e dzia∏aliÊmy na podstawie sugestii ludzi pracujàcych w policji, by∏ dla wszystkich sygna∏em, ˝e nie jest to standard.

Centralnym elementem naszych wysi∏ków by∏ proces nazwany Compstat. Sk∏ada∏ si´ on z dwóch, nigdy
wczeÊniej nie stosowanych, technik. Przede wszystkim zbieraliÊmy informacje o przest´pczoÊci, które by∏y co-
dziennie analizowane, by ustaliç istniejàce schematy i potencjalne problemy, zanim zdo∏ajà si´ rozprzestrzeniç. Pod-
czas spotkaƒ Compstat korzystaliÊmy z tych danych, by w ka˝dej dzielnicowej komendzie dolewaç oliwy do ognia.
W du˝ej sali zbieraliÊmy jednorazowo oko∏o stu policjantów, od dowódców po szeregowych, oraz inne osoby
z wymiaru sprawiedliwoÊci, podczas takiego spotkania omawiano szczegó∏owo dane statystyczne dotyczàce tej
komendy policji.

Nast´pnie staraliÊmy si´ ustaliç, kto przyjà∏ ide´ odpowiedzialnoÊci, a kto tego nie zrobi∏. Czasami instytucje biu-
rokratyczne opierajà si´ zmianom, gdy˝ sàdzà, ˝e nie da si´ zawróciç wielkiego okr´tu, ale nawet najwi´kszà orga-
nizacj´ tworzà ludzie i albo zaakceptowali Compstat, albo zostali poproszeni o poszukanie sobie innej pracy. W tak
silnym Êrodowisku zwiàzków zawodowych, jak NYPD istnieje mo˝liwoÊç dokonania zmian. Ka˝dy powy˝ej stopnia
kapitana – zast´pca inspektora, inspektor, asystent komendanta, zast´pca komendanta, szef biura i szef wydzia∏u
– mo˝e zostaç zdegradowany, co jest nie tylko ciosem w morale danej osoby, ale tak˝e równoznaczne z obci´ciem
pensji. A osoby b´dàce poni˝ej szczebla dowodzenia mo˝na przesunàç – policjant mieszkajàcy w Westchester mo-
˝e zostaç zatrudniony w komendzie na Staten Island. Ka˝dy z dowódców, który nie mia∏ serca do nowego systemu,
otrzyma∏ jasny sygna∏, ˝e czeka go degradacja lub przejÊcie na emerytur´. Ci, którzy uÊwiadomili so-
bie, ˝e Compstat nie tylko poprawi sytuacj´ w mieÊcie, ale sprawi, ˝e ich praca b´dzie bardziej sa-
tysfakcjonujàca, zostali awansowani i powierzono im funkcje przywódcze. (...)

Wskazanie na nieskutecznoÊç dzia∏ania mog∏o umo˝liwiç danemu komendantowi proÊb´ o po-
moc, byç mo˝e nie podnosi∏ on tej kwestii i nikt nie wiedzia∏, ˝e potrzebuje wsparcia. Osàdzenie,
jak g∏´boko dany komendant zaakceptowa∏ swojà odpowiedzialnoÊç, mówi∏o jego szefom wiele
o tym, jak bardzo oddany jest zasadzie odpowiedzialnoÊci. By∏o tak˝e du˝o mo˝liwoÊci rozdawania
pochwa∏ i wyrazów uznania za wyjàtkowà odwag´ bàdê intuicj´. Jednà z zalet systemu Compstat
stanowi to, ˝e komendanci dysponowali obiektywnym dowodem swojej dobrej pracy.

Spotkania te przypomina∏y mi sprawy apelacyjne – stawianie ludzi na Êrodku i wymaganie od nich
odpowiedzi. PomyÊlcie o sokratycznych wymianach myÊli w The Paper Chase, ale zamiast profesorów
szkó∏ prawniczych Ivy League wstawcie niektóre z najbarwniejszych osobistoÊci Nowego Jorku, jakie
mo˝na sobie wyobraziç. Ponadto spotkania Compstat nie by∏y Êledztwami lub sàdami, ani te˝ spotka-
niami przyjacielskimi. Dotyczy∏y natomiast – na ile by∏o to mo˝liwe – planowania i odpowiedzialno-
Êci. OczywiÊcie oczekiwaliÊmy, ˝e ktoÊ, kogo dotyczy∏y z∏owró˝bne dane, przedstawi wyjaÊnienie
i plan poprawy, ale ka˝da z osób, zdajàc sobie spraw´, ˝e stanie przed prze∏o˝onymi i b´dzie musia-
∏a broniç wyników swojej pracy, stara∏a si´ zazwyczaj robiç wszystko, co mo˝liwe, by poprawiç je,
zanim stanà si´ dla niego problemem. Sama tego ÊwiadomoÊç dawa∏a motywacj´ do podejmowania
nowych strategii post´powania. W pewnym sensie wi´c Compstat realizowa∏ jednà ze swych g∏ów-
nych funkcji, zanim jeszcze komendanci poszczególnych dzielnic zaczynali prac´.

Zasadniczy powód tych spotkaƒ to burza mózgów. Dowódcy okreÊlonych jednostek, takich jak
Urzàd ds. Narkotyków czy specjalne tajne oddzia∏y, byli na miejscu i mogli dzieliç si´ technikà dzia-
∏ania, a inni policjanci przekazywali dane wywiadowcze zebrane na w∏asnym terenie, które mo-
g∏y pomóc innym w pracy. (...)

Nawet po oÊmiu latach by∏em pod wra˝eniem, jak skuteczne mogà byç spotkania progra-
mu Compstat. Sta∏y si´ one najcenniejszym klejnotem mojej administracji na drodze ku od-
powiedzialnoÊci, chocia˝ przeciwstawia∏o im si´ wiele osób, które nie chcia∏y, aby efekty
ich pracy by∏y mierzone. Przed wprowadzeniem Compstat ka˝dy podejrzewany o kiepskie
wyniki móg∏ po prostu wzruszyç ramionami i powiedzieç: „Co masz zamiar zrobiç, tym mia-
stem nie da si´ rzàdziç”. Wówczas nie by∏o odpowiedzialnoÊci. Wraz z systemem, który do-
wodzi∏, ˝e mo˝na osiàgaç dobre rezultaty, tego typu wymówka odpada∏a. Compstat na-
prawd´ by∏ kulturowym szokiem. (...) ■

RUDOLPH W. GIULIANI
(fragment ksià˝ki pt. „Przywództwo”)
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Teoria ,,wybitych szyb’’
(...) Wyniki eksperymentu z patrolami pieszymi z Newark opublikowano w 1981 roku. Na ich pod-

stawie, a tak˝e w∏asnych badaƒ, Kelling i James Q. Wilson, wówczas wyk∏adowca problematyki poli-
cyjnej na Uniwersytecie Harvarda, opublikowali w piÊmie „Atlantic” artyku∏, w którym podkreÊlali
znaczenie dzia∏aƒ policyjnych skierowanych przeciw naruszaniu porzàdku. Tekst ten sta∏ si´ 
powszechnie znany pod tytu∏em Wybite szyby. Autorzy za pomocà idei „wybitych szyb” opisywali
zwiàzek pomi´dzy naruszaniem ∏adu a przest´pczoÊcià: „Je˝eli przez d∏u˝szy czas nikt nie wprawi wy-
bitej szyby w oknie, wkrótce w budynku wybite zostanà tak˝e wszystkie pozosta∏e szyby, to znaczy,
˝e nikogo stan budynku nie interesuje i ˝e mo˝na bez obaw o konsekwencje niszczyç go dalej”. Kel-
ling i Wilson pos∏u˝yli si´ konkretnym przyk∏adem: stabilna dzielnica, której mieszkaƒcy dbali zawsze
o domy, mieli oko na dzieci w∏asne i sàsiadów, a tak˝e na niepowo∏anych goÊci, mo˝e si´ w ciàgu za-
ledwie kilku lat czy nawet miesi´cy zmieniç w niegoÊcinnà i groênà d˝ungl´. Domy b´dà sta∏y opusz-
czone, ogrody zarosnà chwastem, tu i ówdzie pojawià si´ powybijane szyby w oknach. Rodzice nie
b´dà ju˝ upominali niegrzecznych dzieci, a te stanà si´ jeszcze bardziej niesforne. Dotychczasowi
mieszkaƒcy wyprowadzà si´, a ich miejsce zajmà dzicy lokatorzy, przed sklepem na rogu zacznà si´
gromadziç grupki nastolatków, którzy nie zechcà si´ usunàç mimo próÊb w∏aÊciciela. Rozpocznà si´
bijatyki, a przed spo˝ywczym bibki „stojaków”, wsz´dzie b´dzie coraz wi´cej Êmieci. Potem zamro-
czony pijak padnie na chodniku i przeÊpi si´ tak do rana, do przechodniów jak rzepy przyczepià si´
„s´piciele”.

Mo˝na wi´c wysnuç wniosek, ˝e panoszàce si´ w danej okolicy zjawiska naruszania porzàdku sà dla
obywateli znakiem, ˝e rejon nie jest bezpieczny. Pe∏ni obaw i rozwa˝ni zacznà tych dzielnic unikaç,
zarzucà dotychczasowe nawyki i przyzwyczajenia. Kiedy zabraknie ludzi w sensie fizycznym, zniszcze-
niu ulegnie mechanizm nadzoru jednych nad drugimi, co w rezultacie doprowadzi do zupe∏nego roz-
k∏adu systemu kontroli spo∏ecznej, któremu b´dzie towarzyszy∏a ciàg∏a atomizacja spo∏eczeƒstwa.
W koƒcu zaÊ w dzielnicy, w której unicestwione zostanie ˝ycie miejskie i przestanà normalnie funk-
cjonowaç stosunki spo∏eczne, rozwinie si´ przest´pczoÊç. (...)

W tym okresie pojawi∏y si´ najró˝niejsze reakcje na artyku∏ o „wybitych szybach”. Dla wielu oby-
wateli przedstawione w nim tezy stanowi∏y potwierdzenie ich w∏asnych poglàdów na temat proble-
mów spo∏ecznoÊci lokalnych, sposób postawienia sprawy przez autorów odzwierciedla∏ tak˝e osobi-
ste doÊwiadczenia wielu ludzi. Bez wàtpienia tekst ten sta∏ si´ wyrazem dotàd skrywanego, a zarazem
coraz silniejszego pragnienia, aby w∏adze upora∏y si´ wreszcie z problemem naruszania porzàdku
w miejscach publicznych. Lektura uÊwiadomi∏a równie˝ wielu policjantom, jak wa˝ny jest to problem
dla obywateli, da∏a im tak˝e okazj´ weryfikacji w∏asnych poglàdów na ten temat. By∏y szef chicagow-
skiej policji, pracujàcy obecnie jako szef policji miasta Charlotte, Denis Nowicki podsumowa∏ Wybite
szyby w sposób nast´pujàcy: „OczywiÊcie wiem, ˝e je˝eli skoƒczymy z wymuszaniem drobnych sum
w metrze przez dzieci, to zapobiegniemy tak˝e rabunkom. Te dzieciaki wiedzà, ˝e kiedy zaczynajà
prosiç i domagaç si´ od pasa˝erów pieni´dzy, ci sà bardzo wystraszeni. Nast´pnym krokiem m∏odo-
cianych przest´pców b´dzie po prostu odbieranie bezbronnym ludziom portfeli”.

„Wybite szyby” znowu spowodowa∏y otwarcie puszki Pandory, do czego wczeÊniej organy Êciga-
nia nie dopuszcza∏y w przekonaniu, ˝e podejmowanie dzia∏aƒ przeciw naruszeniu porzàdku nie przy-
niesie wyników i b´dzie si´ wiàza∏o z du˝ym ryzykiem. Teraz zaÊ wÊród osób pracujàcych w wymia-
rze sprawiedliwoÊci, policjantów i prawników (szczególnie zajmujàcych si´ ochronà praw jednostki)
podnios∏y si´ g∏osy podwa˝ajàce dokonania lat szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych. Dotàd w policji
dominowa∏o przekonanie, ˝e jest ona czynnikiem nadzorujàcym i egzekwujàcym przestrzeganie pra-
wa, a jej celem jest niedopuszczanie do powa˝nego naruszania prawa oraz prowadzenie Êledztw
przeciwko sprawcom przest´pstw, zatrzymywanie ich i przekazywanie machinie sprawiedliwoÊci.
Dba∏oÊç o przestrzeganie porzàdku nie nale˝a∏a do kanonu dzia∏aƒ policji, nie zdawano sobie sprawy
z wp∏ywu tych zjawisk na wzrost poczucia strachu i rozwój przest´pczoÊci. Wi´kszoÊç policjantów
by∏a zdania, ˝e jeÊli majà skutecznie reagowaç na przypadki powa˝nego naruszania porzàdku praw-
nego, to nie mogà sobie zaprzàtaç g∏owy drobiazgami. W opinii libertarian z kolei wysi∏ki majàce
na celu walk´ z naruszaniem porzàdku w niedopuszczalny sposób sprzeciwia∏yby si´ konstytucyjnym
gwarancjom podstawowych praw i swobód jednostki, która nie dopuÊci∏a si´ przecie˝ aktu stricte
kryminalnego. Obroƒcy psychicznie i nerwowo chorych, bezdomnych i mniejszoÊci, demonstrowali
wi´c swoje oburzenie wobec dzia∏aƒ, które postrzegali jako godzàce w interes osób ubogich i nie-
pe∏nosprawnych. (...) ■

GEORGE L. KELLING, CATHERINE M. COLES
(fragment ksià˝ki  pt. „Wybite szyby”)
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Cywil komendantem g∏ównym Policji?
– Dlaczego nie. Ustawa o Policji na to pozwala.

Rozporzàdzenie o kwalifikacjach i wymaganiach od-

nosi si´ zaÊ wy∏àcznie do policjantów. A poza tym

jestem cywilem z przesz∏oÊcià w Stra˝y Granicznej,

czyli organizacji o charakterze policyjnym. Komen-

dant Policji w Nowym Jorku te˝ jest cywilem. 

To prawda, ale pracowa∏ wczeÊniej w Policji,
od podstawowych stanowisk poczynajàc. 
Pan natomiast nie mia∏ okazji poznaç Policji. 

– Ale˝ znam jà. By∏em komendantem Stra˝y

Granicznej i ÊciÊle wspó∏pracowa∏em z Policjà, naj-

pierw w dawnym województwie szczeciƒskim,

a potem w ca∏ym kraju. To by∏a codzienna, robocza

wspó∏praca, tak˝e operacyjna. Przecie˝ moi ludzie

przechwycili najwi´kszy w historii polskich orga-

nów Êcigania transport narkotyków – blisko 9 ton

haszyszu.

Nie czuje si´ Pan jednak intruzem w Policji,
cz∏owiekiem do wykonania zadaƒ politycznych?

– Nie. Policja nie jest ani pisowska, ani eseldow-

ska, ani platformerska. To formacja apolitycz-

na. I ja nie zamierzam jej upolityczniaç. Nie je-

stem cz∏onkiem ˝adnej partii. Jestem cz∏owiekiem

s∏u˝by. W swoim ostatnim wywiadzie, opublikowa-

nym ju˝ po Êmierci, Marek Papa∏a mówi∏, ˝e Policji

nie zreformujà policjanci, ˝e trzeba to zrobiç z ze-

wnàtrz. Spróbujmy wi´c. Nie walcz´ o stopnie,

o zaszczyty, uprawnienia dla siebie. Chc´ zmieniaç

t´ formacj´ tak, by mog∏a wi´cej osób skierowaç

do pracy na ulicy i tym samym lepiej s∏u˝yç 

ludziom. 

A konkretnie? 
– Odbiurokratyzowaç, oddaç Êledztwa prokura-

turze, konwoje S∏u˝bie Wi´ziennej, przestaç za-

dr´czaç jednostki terenowe sprawozdawczoÊcià,

dalej upraszczaç procedur´ karnà, ucywilniaç logi-

styk´ i zatrudniç wreszcie 103 tysiàce funkcjona-

riuszy, tak jak jest zapisane w ustawie bud˝etowej,

a nie 98–100 tysi´cy, jak to jest dzisiaj. 

A skàd Pan weêmie pieniàdze na odprawy?
– No w∏aÊnie. Tu jest pies pogrzebany. Nie wol-

no zgadzaç si´ na wirtualny bud˝et. Niby powinno

Cywil 01
byç 103 tysiàce policjantów, ale nigdy tylu nie ma,

bo z wakatów finansowane sà odprawy dla odcho-

dzàcych na emerytur´ albo wydatki rzeczowe

– na paliwo, energi´, codzienne funkcjonowanie.

Przecie˝ to fikcja. JeÊli chcemy mieç bezpieczny

kraj, to musimy wreszcie zapewniç realny bud˝et

dla Policji. MyÊl´ tu tak˝e o godziwych p∏acach dla

policjantów i pracowników cywilnych.

To obiecanki?
– Nie podjà∏bym si´ tej misji, gdybym myÊla∏

o obietnicach bez pokrycia. Zbudujmy prawdziwie

motywacyjny system p∏ac i zawalczmy w Sejmie

o finansowanie Policji na podstawie sta∏ego wskaê-

nika PKB, podobnie jak ma wojsko. Przestaniemy

si´ wtedy miotaç od Êciany do Êciany.

Ale najpierw rewolucja kadrowa?
– Nic podobnego. Raczej normalna wymiana po-

koleniowa. Zawsze poprzedzona namys∏em prze∏o-

˝onych. Ka˝dy z komendantów dobiera∏ sobie naj-

bli˝szych wspó∏pracowników, rozumiem, ˝e i ja

mam do tego prawo oraz ˝e prawo takie majà te˝

osoby, którym powierz´ jakiÊ zakres odpowiedzial-

noÊci. Przy obsadzaniu stanowisk decydowaç b´dà

jednak wy∏àcznie kryteria merytoryczne.

Czego Pan b´dzie oczekiwa∏ od swoich 
wspó∏pracowników?

– Rozwiàzywania problemów. KreatywnoÊci.

A w konsekwencji oczywiÊcie skutecznego zapobie-

gania przest´pczoÊci. Ju˝ dzisiaj jednak przestrze-

gam przed sztuczkami statystycznymi. Fikcyjne po-

prawianie wyników mnie nie interesuje, dlatego nie

chcia∏bym widzieç „Êwietnych” wyników na koniec

roku, kosztem przerzucenia spraw, które mo˝na 

zakoƒczyç, na pierwsze miesiàce nast´pnego roku.

Poleci∏em ju˝ mojemu inspektoratowi trzymaç r´k´

na pulsie. Ceni∏ b´d´ natomiast wszystkich, którzy

uczciwie zmniejszajà przest´pczoÊç. Jej redukcja

– przy równoczesnym obni˝eniu ciemnej liczby

przest´pstw oraz wzroÊcie poczucia bezpieczeƒstwa

– to dopiero daje rzeczywisty obraz stanu zagro-

˝enia. 

Grozi Pan palcem komendantom?
– Nic podobnego. Ale na komendantów pracujà

zwykli policjanci. Jestem dumny z tego, ˝e zostan´

prze∏o˝onym wszystkich funkcjonariuszy – inspek-

torów, komisarzy, aspirantów, sier˝antów i poste-

runkowych. No i oczywiÊcie pracowników cywil-

nych. Polacy bardzo ufajà swojej Policji, to budzi

mój szacunek i respekt. ■
Rozmawia∏ PAWE¸ BIEDZIAK

zdj. Wojciech Basiƒski

Ca∏oÊç wywiadu opublikujemy w nast´pnym numerze.

Rozmowa 
z MARKIEM
BIE¡KOWSKIM, 
komendantem
g∏ównym 
Policji

Marek Bieƒkowski, lat 46, z wykszta∏cenia prawnik (ATK w Warszawie),

dzia∏acz zwiàzkowy; od 1993 r. komendant pomorskiego oddzia∏u SG w Szcze-

cinie (walka z przemytnikami ludzi i narkotyków, m.in. przej´cie blisko 10 ton

haszyszu); od 1996 r. zast´pca komendanta g∏ównego SG, od 1997 r. do

2001 r. komendant g∏ówny SG (tworzenie w SG struktur wymaganych przez

UE, walka z korupcjà w szeregach SG), nast´pnie od 2002 r. do wrzeÊnia

2005 r. doradca w centrali NIK. ˚ona informatyk, córka studentka 3. roku 

socjologii, hobby w´drówki po górach.
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Na konkurs nale˝y nadsy∏aç zdj´cia dokumentujàce prac´ policjantów. Wymowa zdj´ç mo˝e byç ró˝norodna – sytuacje powa˝ne lub 

weso∏e, policjanci w pracy, podczas odpoczynku itd. Fotografie oceniane b´dà ze szczególnym uwzgl´dnieniem jakoÊci oraz oryginalnego

przedstawienia tematu.

Nagrodami w konkursie sà:

I miejsce – aparat cyfrowy Olympus C-70 Zoom

7,1 miliona pikseli, 5-krotny zoom optyczny, 

du˝y ekran LCD Sunshine

II miejsce – dyktafon cyfrowy VN-960P

ponad 16 godzin nagrywania, 

szybki interfejs USB, 

mo˝liwoÊç zapisania do 100 plików 

w ka˝dym z 4 folderów tematycznych

Zdj´cia prosimy nadsy∏aç na papierze fotograficznym (najmniejszy format 15 x 20 cm). Jedna osoba mo˝e zg∏osiç do konkursu maksy-

malnie trzy zdj´cia, na odwrocie podpisane tylko god∏em autora. Do zdj´ç nale˝y do∏àczyç wype∏nionà kart´ zg∏oszeniowà w zaklejonej 

kopercie równie˝ podpisanej god∏em autora (karta do pobrania ze strony internetowej www.gazeta.policja.pl).

Prace nale˝y nadsy∏aç do 15 listopada 2005 roku pod adresem: Redakcja miesi´cznika POLICJA 997, ul. Domaniewska 36/38,

02-514 Warszawa, z dopiskiem „Policja w obiektywie”. Decyduje data stempla pocztowego.

Komisja konkursowa wy∏oni zwyci´zców I, II i III miejsca. Uroczyste wr´czenie nagród nastàpi 21 listopada 2005 roku o godzinie 13

w siedzibie redakcji w obecnoÊci przedstawicieli firmy Olympus Polska. Nazwiska zwyci´zców i nagrodzone zdj´cia uka˝à si´ w grudnio-

wym wydaniu miesi´cznika POLICJA 997.

Organizatorzy zastrzegajà sobie prawo prezentacji nades∏anych prac oraz ich nieodp∏atnego, wielokrotnego wykorzystywania w publika-

cjach miesi´cznika POLICJA 997, na noÊnikach elektronicznych i w Internecie. Osoby nadsy∏ajàce swoje zg∏oszenia wyra˝ajà zgod´ 

na pozostawienie nades∏anych na konkurs prac w archiwum redakcji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

III miejsce – dyktafon cyfrowy VN-480PC

ponad 8 godzin nagrywania, 

szybki interfejs USB,

4 foldery do zarzàdzania plikami

www.olympus.pl

REDAKCJA MIESI¢CZNIKA POLICJA 997
oraz

OLYMPUS POLSKA
og∏aszajà 

ogólnopolski KONKURSfotograficzny

dla policjantów i pracowników Policji 

pod has∏em „Policja w obiektywie”
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Policji w Nowym Jorku od 12 lat udaje si´ systematycznie
ograniczaç przest´pczoÊç. Pisano ju˝ o tym w Polsce
wiele razy, ale po raz pierwszy mamy szans´ zapytaç
bezpoÊrednio szefa nowojorskich policjantów: 
Jak to si´ robi?

– Hmm. Nie do pomyÊlenia by∏oby dla mnie, aby-

Êmy z góry za∏o˝yli, ˝e gdzieÊ w mieÊcie wyst´pujà

zagro˝enia i my sobie z nimi  nie poradzimy. Otó˝ naj-

wa˝niejsza jest mentalnoÊç kadry kierowniczej oraz

wszystkich zatrudnionych. Ich przekonanie o tym, ˝e

musimy sobie daç rad´ i rozwiàzaç problem. Mamy na-

rz´dzie, dzi´ki któremu mo˝na dok∏adnie zdefiniowaç

zagro˝enie, dobraç w∏aÊciwe Êrodki zaradcze i wyegze-

kwowaç ich zastosowanie. OczywiÊcie mówi´ tu o spo-

sobie zarzàdzania, który nazywa si´ Compstat.

Smak walki
Rozmowa 
z komisarzem
RAYMONDEM W.
KELLYM, 
szefem 
nowojorskiej policji

Jest ju˝ znany na ca∏ym Êwiecie, ale z jego 
stosowaniem poza Nowym Jorkiem ró˝nie bywa. 
Sà miasta, które próbowa∏y Was naÊladowaç i niewiele 
z tego wysz∏o.

– Dlatego powiedzia∏em, ˝e najwa˝niejsza jest de-

terminacja. My chcemy w walce z przest´pczoÊcià

zwyci´˝aç. JeÊli w jakimÊ rejonie nasila si´ dzia∏alnoÊç

przest´pców, to organizujemy uderzenie operacyjne.

Âciàgamy du˝e si∏y – nawet kadetów ze szko∏y – i dzia-

∏amy tak d∏ugo, a˝ stanie si´ tam bezpieczniej. Nie

mo˝na pozwoliç, aby przest´pcy wzi´li we w∏adanie

jakàÊ ulic´, park, kamienic´, dworzec. Nasycamy wi´c

teren policjantami i przywracamy w tym miejscu ∏ad.

Pracujà wszystkie s∏u˝by, nie tylko prewencyjne. ¸a-

piemy poszukiwanych, na goràcym uczynku zgarniamy
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pope∏niajàcych przest´pstwa. Odzyskujemy miasto

dla mieszkaƒców.

Brzmi to jak strategia wojenna...
– Tak. Bo to nie przelewki. W ka˝dej aglomeracji sà

przecie˝ miejsca, gdzie przest´pcy Êmielej sobie po-

czynajà. My zaprowadzamy tam porzàdek. Mamy bar-

dzo dobre zespo∏y agresywnie zwalczajàce gangi. Ale

otrzymujà one pomoc ze strony sekcji poszukiwaƒ, de-

tektywów z lokalnych komisariatów oraz policjantów

z prewencji. Po zmasowanym, konsekwentnie realizo-

wanym uderzeniu operacyjnym przest´pczoÊç spada

w zaatakowanym rejonie o 30–40 proc. Uzdrawiajàc

czàstk´ miejskiego organizmu, przysparzamy zdrowia

ca∏ej metropolii. Nie bez znaczenia sà tu nowoczesne

technologie wspierajàce policjantów.

Bazy informatyczne?
– Tak. W∏aÊnie niedawno uruchomiliÊmy jednà

z nich. Analitycy zatrudnieni w centrum informatycz-

nym wspierajà policjantów z grup dochodzeniowo-

-Êledczych od razu, na miejscu zbrodni. Ich podpowie-

dzi sà wa˝ne zw∏aszcza w pierwszych godzinach Êledz-

twa, kiedy istnieje najwi´ksza szansa uj´cia sprawcy.

Bazy danych sà w wi´kszoÊci organizacji policyjnych,

ale problemem jest zazwyczaj wykorzystanie zawar-

tych w nich informacji. 

Determinacja, dobre zarzàdzanie, uderzenia 
operacyjne, wsparcie policjantów przez analityków
kryminalnych. Co jeszcze przyczynia si´ do redukcji
przest´pczoÊci?

– Ludzie. Dobrzy ludzie. PodnieÊliÊmy wysoko po-

przeczk´ dla kandydatów do policji. W zasadzie przyj-

mujemy osoby z wy˝szym wykszta∏ceniem, w osta-

tecznoÊci te, które majà przynajmniej rozpocz´te stu-

dia licencjackie. 

RównoczeÊnie staramy si´ pozyskaç do s∏u˝by

Êwietnych mened˝erów. Cz´Êç z nich przychodzi

do nas z du˝ych firm prywatnych lub agencji rzàdo-

wych, cz´sto na cywilne etaty. Wi´kszoÊç ma jakàÊ po-

licyjnà przesz∏oÊç, ale wa˝ne jest to, ˝e potrafià nowo-

czeÊnie zarzàdzaç. 

W ostatnich latach zatrudniliÊmy te˝ wielu specjali-

stów ze znajomoÊcià j´zyków obcych. Obecnie

w NYPD s∏u˝y 460 certyfikowanych lingwistów. Jedni

mówià w j´zykach europejskich, drudzy w arabskich,

jeszcze inni znajà wietnamski, koreaƒski oraz dialekty

chiƒskie. Pracujà pod przykryciem albo w specjalnych

sekcjach antyterrorystycznych, niektórzy zaÊ pomaga-

jà detektywom w przes∏uchaniach.

Powtórz´ raz jeszcze: Zasadnicze znaczenie w wal-

ce z przest´pczoÊcià majà ludzie, ich charaktery 

i determinacja w wykonywaniu zadaƒ. Dobremu za-

rzàdzaniu policjà pomaga te˝ przejrzysta, hierar-

chiczna struktura. Ka˝dy zna swoje miejsce i wie, co

ma robiç.

Zagro˝enie terroryzmem spowodowa∏o, ˝e policja
nowojorska musia∏a ulec przeobra˝eniom. Czy nie
obawia∏ si´ Pan, ˝e mo˝e to sprzyjaç pospolitym
przest´pcom? 

– Wiele osób wyra˝a∏o takie zastrze˝enia. Po trage-

dii 11 wrzeÊnia 2001 r. musieliÊmy oddelegowaç do za-

daƒ antyterrorystycznych ponad 1000 funkcjonariuszy.

RównoczeÊnie problemy bud˝etowe, jakie prze˝ywa∏o

miasto, spowodowa∏y redukcj´ etatów policyjnych.

W ostatnich latach uby∏o 4000 policjantów. 

Walczàc z terroryzmem, si´gn´liÊmy po klasyczne,

choç nieco zmodyfikowane, Êrodki. Otó˝ w ró˝nych

rejonach Nowego Jorku wystawiamy codziennie bli-

sko 100 posterunków pieszych. Policjanci w he∏mach,

kamizelkach kuloodpornych, z bronià automatycznà

w r´ku przemieszczajà si´ po ca∏ym mieÊcie, tworzàc

tymczasowe posterunki w najbardziej ucz´szczanych

przez mieszkaƒców miejscach, czyli tam, gdzie mogli-

by zaatakowaç terroryÊci.

Potencjalni zamachowcy muszà wi´c liczyç si´
z obecnoÊcià policjantów?

– Tak. Ale te piesze patrole odstraszajà równie˝ po-

spolitych przest´pców i w efekcie przyczyniajà si´

do spadku przest´pczoÊci. 

Nie zaniedbujemy te˝ spotkaƒ z mieszkaƒcami.

Odwiedzamy mi´dzy innymi firmy, które terroryÊci

mogliby wykorzystaç do zamachu, np. wypo˝yczalnie

ci´˝arówek, oraz zagro˝one atakiem obiekty sportowe.

Rozmawiamy, s∏uchamy uwag ludzi tam zatrudnio-

nych na temat pracy policjantów, przekazujemy nasze

instrukcje. Dialog z mieszkaƒcami to bardzo wa˝ny

element pracy NYPD. W tym mieÊcie mieszkajà

miliony  osób ró˝nych kultur i narodowoÊci, a my 

mamy byç dla nich wszystkich godni zaufania. 

ZbudowaliÊmy niemal od podstaw struktury anty-

terrorystyczne, umieÊciliÊmy naszych oficerów ∏àczni-

kowych w kilkunastu miejscach na ca∏ym Êwiecie. Je-

steÊmy jedynà policjà miejskà, która musi tak wiele in-

westowaç w zapobieganie aktom terroryzmu. A równo-

czeÊnie ograniczamy wcià˝ przest´pczoÊç pospolità.

To ci´˝ka praca.

ObecnoÊç policjantów na ulicy oraz spotkania
z nowojorczykami raz jeszcze okaza∏y si´ najlepszà
bronià do walki zarówno z terrorystami, jak
i z przest´pcami.

– Nie ma lepszego sposobu na popsucie szyków

przest´pcom i terrorystom. Poza tym przebywanie

umundurowanych funkcjonariuszy w miejscach pu-

blicznych zwi´ksza poczucie bezpieczeƒstwa miesz-

kaƒców i turystów. Jest to dla nas spore wyzwanie, bo

ostatnio nie tylko spad∏a nam liczba etatów, ale te˝

sporo osób – ponad 3000 rocznie – odchodzi na eme-

rytur´. Nowi szkolà si´, uczà. Zanim w pe∏ni b´dà

samodzielni, up∏ynie troch´ czasu. No, ale przeszkody

sà po to, aby je pokonywaç. ■
Rozmawia∏ RAFA¸ WASIAK

zdj. autor

Raymond W. Kelly – weteran wojny wietnamskiej, prac´ w policji miasta

Nowy Jork zaczà∏ ponad trzydzieÊci lat temu. Przeszed∏ wszystkie szczeble ka-

riery zawodowej. W latach 1992–1994 po raz pierwszy zajmowa∏ stanowisko

szefa policji nowojorskiej.

Do 2002 roku pracowa∏ m.in. w rzàdzie federalnym, pe∏niàc funkcje szefa

amerykaƒskich s∏u˝b celnych oraz podsekretarza stanu w Departamencie

Skarbu USA odpowiedzialnego za dzia∏ania organów Êcigania, m.in. US Secret

Service, Bureau of Alcohol, Tobacco and Forearms (ATF) oraz s∏u˝by celne.

W poczàtkach 2002 roku po raz drugi objà∏ stanowisko szefa policji miasta

Nowy Jork. Dotychczas ˝aden z jego poprzedników nie piastowa∏ tego urz´du

dwukrotnie.
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Obydwie tragedie sà wynikiem zbiegu niekorzyst-

nych okolicznoÊci i jeÊli mo˝na mówiç o b∏´dzie

policjantów, to z ca∏à pewnoÊcià nie by∏ on zawiniony. 

POZNA¡ – NIEDOK¸ADNE ROZPOZNANIE? 
Kiedy policjanci z zespo∏u poszukiwaƒ celowych wy-

dzia∏u kryminalnego poznaƒskiej KWP namierzyli

Êciganego listem goƒczym Sebastiana Sz., podejrza-

nego m.in. o napady z bronià i usi∏owanie zabójstwa,

dzia∏ali z du˝à ostro˝noÊcià. Kilka dni obserwowali

budynek, w którym przest´pca wynajmowa∏ miesz-

kanie. Ustalili, ˝e posiada broƒ i materia∏y wybucho-

we. Poznali jego zwyczaje, np. ten, ˝e porusza si´

po mieÊcie wo˝ony samochodem przez kolegów, le-

˝àc na pod∏odze mi´dzy siedzeniami. Informacje,

z kilku êróde∏, by∏y na tyle wiarygodne, ˝e na ich

podstawie prokurator wyda∏ nakaz przeszukania.

Póêniej inny zarzuci∏ w akcie oskar˝enia, ˝e obserwa-

cja by∏a niedok∏adna, a ustalenia nieprecyzyjne (Se-

bastian Sz. zosta∏ zatrzymany w dzieƒ po tragicznej

pomy∏ce. W zajmowanym przez niego lokalu znale-

ziono ca∏y arsena∏ broni). 

LONDYN – NIEDOK¸ADNE ROZPOZNANIE?
21 lipca 2005 roku terroryÊci próbowali dokonaç

zamachów w Êrodkach komunikacji miejskiej. Ponie-

wa˝ by∏o to dwa tygodnie po wybuchu bomby w me-

trze, gdzie zgin´∏o 56 osób, policja skoncentrowa∏a

wszystkie si∏y na odnalezieniu sprawców. Ju˝ po kil-

ku godzinach ustalono, ˝e w jednym z bloków praw-

dopodobnie ukrywa si´ m´˝czyzna podobny do za-

machowca. Przez ca∏à noc policjanci obserwowali 

jego mieszkanie. Kiedy o 9.30 wyszed∏ z niego do-

mniemany terrorysta, funkcjonariusze ruszyli za nim. 

Póêniej media zarzuci∏y policji, ˝e rozpoznanie

przeprowadzi∏a niedok∏adnie i rozpocz´∏a Êledzenie

m´˝czyzny bez upewnienia si´, czy to faktycznie 

poszukiwany. 

POZNA¡ – DWIE WERSJE ZDARZENIA
Obserwujàc blok, w którym przebywa∏ Sebastian Sz.,

policjanci zobaczyli, ˝e przed wejÊcie podjecha∏  sa-

mochód marki Rover.  Chwil´ póêniej w mieszkaniu

zgas∏o Êwiat∏o. Z budynku wyszed∏ m´˝czyzna

podobny do poszukiwanego. Funkcjonariusze przeka-

zali t´ informacj´ kierujàcemu akcjà. Tymczasem

Êledzony wsiad∏ do samochodu i odjecha∏. Wiadomo

ju˝ by∏o, ˝e pozostali policjanci nie zdà˝à dotrzeç,

aby zatrzymaç przest´pc´.  Funkcjonariusze postano-

wili zatem nie traciç go z oczu. Nie mieli auta,

dlatego poprosili o pomoc znajomego – dopuszcza to

w przypadkach szczególnie wa˝nych ustawa o Policji.

Wraz z kierowcà cywilem ruszyli za oddalajàcym si´

samochodem. W przekonaniu, ˝e jedzie nim Seba-

stian Sz., upewni∏o ich zachowanie kierowcy, który co

chwila odwraca∏ g∏ow´ i rozmawia∏ z kimÊ, kogo nie

by∏o widaç, kto prawdopodobnie le˝a∏ na tylnym sie-

dzeniu lub pod∏odze, co, jak wiadomo, by∏o zwycza-

jem  poszukiwanego  przest´pcy.  Rover  jecha∏  bar-

dzo szybko. Wydawa∏o si´, ˝e zaczyna uciekaç.

Przed skrzy˝owaniem funkcjonariusze wyprzedzili

go. Obydwa samochody stan´∏y na czerwonym

Êwietle. Dogoni∏ je nieoznakowany policyjny golf. Po-

licjantów by∏o ju˝ czterech, uznali wi´c, ˝e to w∏aÊci-

wy moment, by zaczàç akcj´. Funkcjonariusze wysko-

czyli z pojazdów. Od tego momentu istniejà dwie

wersje zdarzenia. Wed∏ug jednych Êwiadków policjan-

ci pokazali Êciganemu kierowcy legitymacje, krzyczàc

„Policja!”. Zatrzymywany kierowca gwa∏townie cof-

nà∏. Uderzy∏ w stojàcego za nim golfa (rys. 1). Wrzu-

ci∏ jedynk´ i ruszy∏ wprost na funkcjonariuszy znaj-

dujàcych si´ przed maskà rovera (rys. 2). Policjanci

mieli u∏amek sekundy na decyzj´: strzelaç, czy

pozwoliç si´ zabiç niebezpiecznemu – jak wtedy

uwa˝ali – przest´pcy? Wszyscy czterej oddali ∏àcz-

nie w kierunku samochodu 39 strza∏ów. Inni Êwiad-

Gdy policjant si´ myli...
29 kwietnia 2004 roku w Poznaniu policjanci zastrzelili
19-letniego ¸ukasza Targosza i postrzelili 19-letniego Dawida Lisa.
Funkcjonariusze byli przekonani, ˝e Êcigajà niebezpiecznego przest´pc´.
22 lipca 2005 roku na stacji metra w Londynie brytyjscy policjanci
zastrzelili 27-letniego Brazylijczyka Charlesa Menezesa. Byli przekonani, 
˝e majà do czynienia z terrorystà samobójcà. 

rys. 1
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kowie twierdzà jednak, ˝e broƒ zosta∏a u˝yta bez

ostrze˝enia i jakiegokolwiek zagro˝enia dla ˝ycia

funkcjonariuszy, a wszystko wyglàda∏o jak bandycki

napad. 

LONDYN – DWIE WERSJE ZDARZENIA
Brytyjscy policjanci Êledzili cz∏owieka, który wyszed∏

z obserwowanego budynku. Autobusem dojecha∏

do stacji metra. I, podobnie jak w sprawie poznaƒ-

skiej, od tego momentu wyst´pujà dwie wersje zda-

rzenia: jedna – utrzymywana przez policj´ i druga

– przez niektórych Êwiadków. Funkcjonariusze twier-

dzà, ˝e podejrzany m´˝czyzna by∏ ubrany w grubà

kurtk´, mimo ciep∏ego dnia, co mog∏o wskazywaç, ˝e

ukrywa pod nià ∏adunek wybuchowy. Âwiadkowie mó-

wià jednak, ˝e mia∏ na sobie cienkà wiatrówk´. We-

d∏ug policji, gdy Menezes wszed∏ do metra, to prze-

skoczy∏ barierki i zaczà∏ biec, zupe∏nie jakby ucieka∏

przed poÊcigiem. Wed∏ug Êwiadków zaÊ szed∏ spokoj-

nie, wzià∏ po drodze gazet´, a biec zaczà∏ dopiero, kie-

dy pociàg wjecha∏ na peron. Jedni obserwatorzy

zdarzenia mówià, ˝e funkcjonariusze ubrani po cywil-

nemu otoczyli Menezesa, wo∏ajàc „Policja!”, inni

okrzyku „Policja!” nie s∏yszeli, a wszystko, ich zda-

niem, wyglàda∏o tak, jakby na Brazylijczyka napadli

uzbrojeni bandyci.

Policjanci twierdzà, ˝e mieli u∏amek sekundy

na decyzj´: strzelaç, czy ryzykowaç, ˝e jest to

terrorysta samobójca? Wyciàgn´li broƒ. M´˝czyzna

zosta∏ trafiony w g∏ow´ siedem razy. Postàpili zgodnie

z zasadà przyj´tà w walce z terroryzmem – „strzelaç,

˝eby zabiç”. 

POZNA¡ – POLICJANTOM ODEBRANO BRO¡
Funkcjonariusze, dowiedziawszy si´, ˝e ich ofiarami sà

dwaj m∏odzi ludzie: ¸ukasz Targosz, który zginà∏

na miejscu, i jego kolega Dawid Lis, który zosta∏ ci´˝-

ko ranny, doznali szoku. Korzystali z pomocy psychia-

try i psychologa. Przes∏uchano ich, a broƒ zabezpie-

czono do badaƒ. 

LONDYN – POLICJANTOM ODEBRANO BRO¡
Bardzo szybko okaza∏o si´, ˝e zastrzelony na stacji me-

tra to niewinny cz∏owiek, brazylijski imigrant, 27-let-

ni elektryk, Jean Charles Menezes. Londyƒska policja

prze˝y∏a szok, by∏a to najwi´ksza w jej historii wpad-

ka. Funkcjonariuszom odebrano broƒ, przes∏uchano

ich i wys∏ano na urlop. 

POZNA¡ – ZAWIESZENI I OSKAR˚ENI
Czterech policjantów decyzjà prokuratora zawieszono

w czynnoÊciach s∏u˝bowych. Odwo∏ali si´ do sàdu,

który uwzgl´dni∏ ich za˝alenie i przywróci∏ do pracy,

by po dwóch tygodniach ponownie zawiesiç. W tym

czasie otrzymywali tylko po∏ow´ wynagrodzenia. 

Spraw´ bada∏a specjalna wewn´trzna komisja, po-

wo∏ana przez komendanta wojewódzkiego, z∏o˝ona

z ekspertów z zakresu prewencji i ruchu drogowego. 

„Z przedstawionych materia∏ów wynika, ˝e (...) wy-

mienieni policjanci podj´li czynnoÊci s∏u˝bowe zmie-

rzajàce do ustalenia to˝samoÊci osób znajdujàcych si´

w samochodzie marki Rover. Podstawà faktycznà

do podj´cia czynnoÊci by∏o uzasadnione podejrze-

nie, ˝e w pojeêdzie tym mo˝e znajdowaç si´ poszuki-

wany na podstawie listu goƒczego Sebastian Sz. (...)

Pomimo ewidentnych elementów identyfikujà-

cych policjantów oraz polecenia opuszczenia pojaz-

du, kierujàcy podjà∏ niebudzàcà wàtpliwoÊci prób´

ucieczki, taranujàc samochód stojàcy za nim oraz po-

wodujàc bezpoÊrednie zagro˝enie ˝ycia funkcjo-

nariuszy Policji stojàcych na drodze jego ucieczki,

skutkiem czego policjanci u˝yli broni s∏u˝bowej”

– oceni∏a komisja. 

Po analizie przebiegu zdarzenia, opartej na przepi-

sach m.in. ustawy o Policji, a tak˝e dotyczàcych kon-

troli ruchu drogowego, trybu legitymowania i zatrzy-

mywania, sposobu pe∏nienia s∏u˝by na drogach,

cz∏onkowie komisji podsumowali: „Dzia∏anie poli-

cjantów (…) by∏o zgodne z obowiàzujàcymi

przepisami prawa”.

Równolegle z komisjà spraw´ bada∏ prokurator. Jego

wnioski sà odmienne. Stwierdza, ˝e stró˝e prawa przy-

stàpili do zatrzymania jadàcych samochodem marki

Rover, „nie dysponujàc wymaganymi transparentnymi

oznaczeniami policyjnymi”, co wywo∏a∏o u zatrzy-

mywanych „obaw´ realizowanej i skierowanej wobec

nich czynnoÊci bezprawnej i w konsekwencji spowo-

dowa∏o prób´ podj´cia ucieczki”. Oskar˝a policjantów

o „nieuzasadnione sytuacjà u˝ycie broni i niedope∏nie-

nie obowiàzków dotyczàcych procedury kontroli

uczestników ruchu drogowego oraz spowodowanie

niebezpieczeƒstwa dla ˝ycia i zdrowia wielu osób”.

Funkcjonariuszom grozi  kara od 2 do 12 lat wi´zienia. 

Z aktu oskar˝enia wynika, ˝e prokurator daje jadà-

cym samochodem marki Rover prawo do subiektywnej

oceny sytuacji. Odmawia jednak takiego prawa poli-

cjantom, mimo ˝e kierujàcy naje˝d˝a∏ na nich samo-

chodem, zagra˝ajàc ich ˝yciu. 

Jeszcze bardziej drastycznà interpretacj´ zdarzenia

prezentuje pe∏nomocnik rodzin ofiar, który zwróci∏ si´

do sàdu o cofni´cie aktu oskar˝enia do prokuratury ce-

lem uzupe∏nienia go o zarzut z art. 148, czyli o zabój-

stwo. 

Rozprawa przed sàdem trwa. 

Paƒstwo 
ma obowiàzek
wziàç
odpowiedzialnoÊç 
za swoich
funkcjonariuszy, 
którzy 
dzia∏ajà (...)
w jego imieniu. 
Tak˝e
za pope∏niony
przez nich b∏àd.
Jednak˝e czym
innym jest s∏uszne
zadoÊçuczynienie,
a czym innym
˝àdanie kary
za niezawinionà
pomy∏k´.

▲

rys. 2



STRZA¸ OSTRZEGAWCZY  Kto ponosi odpowiedzialnoÊç? POLICJA 997        listopad 2005 r.16

Media w wi´kszoÊci pot´pi∏y Policj´.

˚àdano dymisji komendanta wojewódzkiego, czemu

kategorycznie da∏ odpór minister spraw wewn´trz-

nych i administracji. Komendant g∏ówny poleci∏ prze-

analizowaç zdarzenie i wyciàgnàç wnioski do-

tyczàce pracy operacyjnej. Dzi´ki pomocy z funduszu

ochrony funkcjonariuszy, który powsta∏ z dobrowol-

nych sk∏adek, ka˝dy oskar˝ony ma swojego adwokata. 

Po tej akcji wielkopolscy stró˝e prawa przez pewien

czas bardzo ostro˝nie podejmowali dzia∏ania. 

– PrzeprowadziliÊmy szkolenia, treningi z psycholo-

gami, wiele rozmawialiÊmy – mówi nadinsp. Henryk

Tusiƒski. – Teraz sytuacja wróci∏a do normy. Policja

nie mo˝e przecie˝ dzia∏aç w sposób l´kliwy. 

LONDYN – PRACUJÑ, CZEKAJÑ NA OPINI¢ KOMISJI 
Funkcjonariusze bioràcy udzia∏ w zastrzeleniu Brazy-

lijczyka wrócili po urlopie do s∏u˝by. Zostali odsuni´ci

od pracy operacyjnej. Wspar∏y ich zwiàzki zawodowe.

Pracujàc, czekajà na decyzj´ Niezale˝nej Komisji 

ds. Skarg na Policj´, która bada spraw´. Do czasu 

wyjaÊnienia nie wolno im nosiç broni. 

Przewodniczàcy komisji Nick Hardwick oÊwiadczy∏,

˝e jeÊli komisja uzna, i˝ policjanci nie dzia∏ali prawi-

d∏owo, czeka ich post´powanie dyscyplinarne, zawie-

szenie w obowiàzkach, a nawet postawienie zarzutów

karnych. Najwa˝niejsza jest jednak opinia komisji,

w sk∏ad której wchodzà specjaliÊci znajàcy tajniki po-

licyjnej pracy. Sà oni w stanie prawid∏owo zbadaç

i oceniç wszystkie okolicznoÊci zdarzenia. Wed∏ug in-

formacji uzyskanych w Biurze Prasowym Scotland Yar-

du Êledztwo prowadzone przez niezale˝nà komisj´

mo˝e potrwaç jeszcze kilka miesi´cy. 

W pierwszych dniach po tragicznej pomy∏ce w lon-

dyƒskim metrze brytyjska prasa atakowa∏a policj´, sta-

wiajàc wiele pytaƒ. Dlaczego Menezesa nie zatrzyma-

no od razu po wyjÊciu z domu? W jaki sposób funkcjo-

nariusze poinformowali go, ˝e sà policjantami, a nie

uzbrojonymi przest´pcami? Kto da∏ im pozwolenie

na u˝ycie broni? Itp., itp. Podobnie zareagowa∏y pol-

skie media po wypadku poznaƒskim.

Pod silnà presjà opinii publicznej Scotland Yard roz-

poczà∏ otwartà debat´ nad policyjnà taktykà „strzelaç,

˝eby zabiç”. Wysoki rangà przedstawiciel londyƒskich

organów Êcigania oÊwiadczy∏ na ∏amach „Indepen-

dent”, ˝e nie ma nic przeciwko „przeÊwietleniu dzia-

∏alnoÊci policji, aby odzyska∏a nadszarpni´te tym zda-

rzeniem spo∏eczne zaufanie”, ale zaznaczy∏ jednocze-

Ênie, ˝e nie zrezygnujà z taktyki „strzelaç, ˝eby za-

biç”, poniewa˝ „dopóki problem zamachowców samo-

bójców nie zniknie, musi byç skuteczny sposób radze-

nia sobie z tym zagro˝eniem”. Funkcjonariuszy broni-

li burmistrz Londynu Ken Livingstone i szef Scotland

Yardu Ian Blair. Premier Tony Blair publicznie prze-

prosi∏ rodzin´ ofiary, doda∏ jednak, ˝e mimo tragicznej

pomy∏ki „nale˝y wspieraç policj´ i pozwoliç jej dzia-

∏aç tak, by chroni∏a obywateli”. By∏y premier Jon Ma-

jor powiedzia∏: – „Policjanci musieli podjàç decyzj´

albo strzelaç, albo poddaç si´ Êmiertelnej loterii. Gdy-

by to jednak by∏ terrorysta i wybuch∏aby bomba, zgi-

n´∏oby w ciàgu sekundy wielu ludzi”. 

W IMIENIU PA¡STWA 
Rodzice ¸ukasza Targosza, zastrzelonego przez poli-

cjantów w Poznaniu, otrzymali w wyniku ugody

przed sàdem 200 tysi´cy z∏otych odszkodowania. Da-

widowi Lisowi, który na skutek postrzelenia zosta∏

inwalidà do koƒca ˝ycia, wyrokiem sàdu Policja za-

p∏aci 901 tysi´cy z∏otych oraz comiesi´cznà rent´

w wysokoÊci 2 tys. z∏otych. Rodzinie zastrzelonego

w Londynie Charlesa Menezesa brytyjska policja za-

oferowa∏a odszkodowanie, którego wysokoÊç jest ta-

jemnicà. Media spekulujà, ˝e mo˝e to byç kilkaset

tysi´cy funtów. Paƒstwo ma obowiàzek wziàç odpo-

wiedzialnoÊç za swoich funkcjonariuszy, którzy dzia-

∏ajà przecie˝ w jego imieniu. Tak˝e za pope∏niony

przez nich b∏àd. Jednak˝e czym innym jest s∏uszne

zadoÊçuczynienie, a czym innym ˝àdanie kary za nie-

zawinionà pomy∏k´. Doskonale pojmujà to Brytyjczy-

cy. W pierwszej chwili po zdarzeniu media nie zosta-

wi∏y, co prawda, na policjantach suchej nitki, dziÊ

jednak wykazujà dla nich zrozumienie. Komentato-

rzy podkreÊlajà tylko, ˝e opinia publiczna musi byç

przygotowana na ró˝ne, nawet drastyczne, dzia∏ania

policji i znaç przepisy, na podstawie których dzia∏ajà

funkcjonariusze. ■
EL˚BIETA SITEK

zdj. KWP w Poznaniu, rys. Zaczek

▲

Poznaƒ. Skrzy˝owanie, na którym
dosz∏o do tragedii
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Kontroler ruchu drogowego uzyskuje równie˝

wiadomoÊci o nabywcy pojazdu. Porównujàc dane

kierowcy z informacjami zarejestrowanymi w bazie

CEPiK, od razu mo˝e stwierdziç, czy samochód

prowadzi∏ w∏aÊciciel, czy ktoÊ inny. Czy zachodzi po-

dejrzenie kradzie˝y. System informuje tak˝e o liczbie

pope∏nionych przez kierowc´ wykroczeƒ, na∏o˝onych

mandatach i punktach karnych, zap∏aconej – lub nie

– polisie OC.

DO IDEA¸U JESZCZE DALEKO
– Niestety, jak na razie, realia znacznie odbiegajà od ide-

a∏u – mówi podinsp. Miros∏aw Maksimiuk, zast´pca na-

czelnika Wydzia∏u Ruchu Drogowego KSP. – Kontroler,

chcàc si´ czegoÊ wi´cej dowiedzieç o kierowcy i pojeê-

dzie uczestniczàcym na przyk∏ad w kolizji, musi przez

radio po∏àczyç si´ z dy˝urnym jednostki. Ten, majàc do-

st´p do bazy CEPiK, wype∏nia na ekranie monitora od-

powiednie okienka i drogà elektronicznà wysy∏a zapyta-

nie. Na odpowiedê trzeba jednak poczekaç.

A z tym – jak wynika z sonda˝u przeprowadzonego

przez miesi´cznik „Policja 997” w wielu jednostkach

policyjnych – bywa ró˝nie. Odpowiedê mo˝e nadejÊç

po paru minutach, ale równie dobrze po kilku dniach.

Albo wcale. Dlaczego tak si´ dzieje? Na to pytanie nikt

nie potrafi odpowiedzieç, bo technicznie – jak twierdzi

szefostwo Departamentu Rejestrów Paƒstwowych

MSWiA – wszystko jest w jak najlepszym porzàdku.

Inaczej mówiàc – z∏oÊliwoÊç rzeczy martwych.

– Znacznie ∏atwiej pracowa∏o si´ w starym systemie

WEP (Wojewódzka Ewidencja Pojazdów) – mówi Ja-

dwiga Rokwisz z sekcji wykroczeƒ sto∏ecznej drogów-

ki. – System by∏ przejrzystszy. Nie zawiera∏ tylu b∏´-

dów i, co najwa˝niejsze, informacj´ otrzymywaliÊmy

natychmiast. Ale jedynie z terenu w∏asnego wojewódz-

twa. Je˝eli chcieliÊmy sprawdziç „obcego” kierowc´,

musieliÊmy wysy∏aç pytanie tradycyjnie, czyli faksem.

Z tà opinià zgadza si´ Anna Jamio∏kowska, równie˝

operatorka. Obie obs∏ugujà policyjne bazy danych

od przesz∏o pi´ciu lat. 

– Za du˝o jest jeszcze b∏´dów w samych rekordach

– dodaje Jamio∏kowska. – Dotyczà one nazwisk, adre-

sów, dat, marek samochodów, ich modeli. Zamiast Ko-

walski, jest Kowalczyk, zamiast ulicy Wybornej, jest

Wyborowa. Ten sam samochód raz zarejestrowany jest

jako ci´˝arowy uniwersalny, innym razem jako osobo-

wy. Nie wiadomo, który zapis jest prawdziwy.

REKORDY DO KONTROLI
Z podobnymi problemami borykajà si´ u˝ytkownicy

bazy CEPiK w innych jednostkach.

– Brakuje na przyk∏ad bardzo istotnej, moim zda-

niem, informacji o zarejestrowaniu pojazdu i dacie jego

wyrejestrowania – mówi nadkom. Marian Kuszyk z sek-

cji ∏àcznoÊci i informatyki KMP w Bia∏ej Podlaskiej.

– Minusem jest te˝ niekompletnoÊç danych. W bazie

znajdujà si´ stare zapisy o samochodach, które ju˝ daw-

no zosta∏y sprzedane. Po co zaÊmiecaç system? 

– A dlaczego, poszukujàc w bazie CEPiK w∏aÊcicie-

la auta na podstawie niepe∏nego numeru rejestracyj-

nego, system ogranicza liczb´ wybranych rekordów

tylko do stu? – zastanawia si´ Pawe∏ Nowicki, infor-

matyk z bialskopodlaskiej komendy. – Przecie˝ intere-

sujàcy nas sprawca wykroczenia mo˝e si´ znajdowaç

w trzeciej czy czwartej setce pojazdów danej marki za-

rejestrowanych w zbiorze. To jasne, ˝e im mniej mamy

danych z tablicy rejestracyjnej samochodu, tym wi´k-

szy jest obszar poszukiwaƒ i wi´cej zapisów w bazie.

WEP generowa∏ w takiej sytuacji pe∏nà list´ mo˝li-

wych kombinacji rekordów, ale bez detali.

– CEPiK podaje ich mniej, za to z bardzo szczegó∏o-

wymi adnotacjami – wyjaÊnia nadkom. Kuszyk.

– Na etapie typowania sprawcy wykroczenia czy prze-

st´pstwa drogowego dane te sà niepotrzebne.

– Szukamy, na przyk∏ad, skody octavii, majàc stupro-

centowà pewnoÊç, ˝e numer rejestracyjny tego samo-

chodu zaczyna si´ literami BIK – t∏umaczy Dariusz

˚uk, specjalista z sekcji informatyki i ∏àcznoÊci KMP

w Bia∏ej Podlaskiej. – System jakby nam nie dowierza∏.

WyÊwietla wi´c nie tylko wszystkie skody, których reje-

stracja zaczyna si´ na BIK, ale tak˝e „na wszelki wypa-

dek” te z literkami BJK. Wed∏ug mnie w takiej sytuacji

powinna byç mo˝liwoÊç wyboru odpowiedniej opcji.

TRUDNE POCZÑTKI
Cztery miesiàce funkcjonowania systemu CEPiK to

z pewnoÊcià zbyt krótki jeszcze okres na wyciàganie

ostatecznych wniosków i stawianie ocen. To, ˝e rodzi∏

si´ on w bólach i pierwsze tygodnie „raczkowania”

– w ocenie u˝ytkowników – nie by∏y pasmem sukce-

sów, nie dyskwalifikuje go jako pot´˝nej bazy danych,

obejmujàcej swym zasi´giem ca∏y kraj.

– Od po∏owy czerwca, to znaczy od czasu, kiedy pra-

cujemy w systemie CEPiK, wys∏aliÊmy do administrato-

ra ponad tysiàc zapytaƒ – mówi nadkom. Alicja Raubo,

kierownik sekcji wykroczeƒ WRD KSP. – Zdecydowana

wi´kszoÊç z nich dotyczy∏a ustalenia w∏aÊciciela pojaz-

du, który pope∏ni∏ jakieÊ wykroczenie drogowe i oddali∏

CEPiK w Policji
Mia∏o to wyglàdaç tak: policjant zatrzymuje pojazd, którego kierowca
pope∏ni∏ wykroczenie, na przyk∏ad  przejecha∏ skrzy˝owanie
przy zapalonym czerwonym Êwietle. Od kierujàcego czuç alkohol, trudno
si´ z nim porozumieç. Nie ma te˝ przy sobie prawa jazdy, a jedynie
dowód osobisty. Funkcjonariusz wystukuje wi´c na klawiaturze laptopa
w radiowozie numer rejestracyjny auta i ∏àczy si´ drogà elektronicznà
z Centralnà Ewidencjà Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Za moment
na ekranie wyÊwietlajà si´ informacje o zatrzymanym samochodzie
– od chwili zejÊcia z taÊmy monta˝owej poprzez wszystkie lata
eksploatacji.
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si´ z miejsca zdarzenia. Âwiadkowie zapami´tujà na ogó∏

fragmentaryczne dane tablic rejestracyjnych pojazdu,

jego kolor, z markà jest ju˝ gorzej. Dysponujàc tak nie-

pe∏nà informacjà, kontroler ruchu drogowego nie mo˝e

bezpoÊrednio po∏àczyç si´ z CEPiK. Zapytanie sk∏ada

do naszej sekcji. Mamy tu dwie stacje dost´powe

do systemu, które obs∏ugujà upowa˝nione operatorki.

Podobne rozwiàzania zastosowano w innych jed-

nostkach Policji.

I dopóki radiowozy s∏u˝by ruchu drogowego nie zosta-

nà wyposa˝one w mobilne terminale z bezpoÊrednim do-

st´pem do bazy – a to raczej szybko nie nastàpi – trzeba

b´dzie dalej pracowaç za poÊrednictwem operatorów lub

dy˝urnych jednostek. Jak dotàd z dobrodziejstwa nowo-

czesnej technologii korzystali  przez  pewien  czas  tylko

funkcjonariusze szczeciƒskiej drogówki, testujàc wspó∏-

prac´ z CEPiK w ramach pionierskiego systemu wspo-

magania dowodzenia ruchem drogowym (SWRD).

– Za∏o˝enie by∏o Êwietne – mówi st. sier˝. Robert

Kiljaƒski, kontroler sekcji ruchu drogowego KMP

w Szczecinie. – Bez ruszania si´ z miejsca i ∏àczenia

z dy˝urnym mogliÊmy sprawdziç ka˝dy samochód za-

rejestrowany w Polsce, ka˝dego kierowc´ i jego doku-

menty. Nie zawsze wszystko „gra∏o”, ale po to jest

okres testowania, aby wy∏apywaç dostrze˝one b∏´dy. 

SATYSFAKCJA W INFORMATYCE
– ZrobiliÊmy, co do nas nale˝a∏o – mówi nadkom. Marcin

Cabak, naczelnik Wydzia∏u Organizacji i Rozwoju

Systemów Informatycznych Biura ¸àcznoÊci i Infor-

matyki KGP. – CEPiK w strukturach polskiej Policji

ju˝ funkcjonuje. Dok∏adnie od 6 czerwca 2005 roku.

Wtedy w∏aÊnie zosta∏ po∏àczony z naszà bazà infor-

matycznà. 

Ogromnym wysi∏kiem specjalistów z tego biu-

ra, pracujàcych równie˝ poza ustawowymi godzinami,

w ciàgu kilku miesi´cy uda∏o si´ zrobiç to, na co od lat

czeka∏y jednostki w ca∏ym kraju.

– Jednà z najwa˝niejszych zalet CEPiK – dodaje

podinsp. Ró˝a Horà˝ek, ekspert z Biura ¸àcznoÊci

i Informatyki KGP – jest to, ˝e wspó∏pracuje on bez-

problemowo z KSIP, najwa˝niejszym systemem infor-

matycznym Policji. Dzi´ki temu ka˝dy dotychczasowy

uprawniony u˝ytkownik KSIP ma dost´p do zasobów

ewidencji pojazdów i kierowców. 

A ˝e sà b∏´dy…

– Generalnie negatywnych uwag na temat funkcjo-

nowania systemu nie mamy – oponuje naczelnik Ca-

bak. – Zdarzajà si´ drobne problemy techniczne, ale

usuwamy je na bie˝àco. Prosz´ zauwa˝yç, ˝e wdro˝yli-

Êmy go w Policji w bardzo krótkim czasie 

▲

Z pewnoÊcià sporo  jeszcze czasu up∏ynie,  nim CEPiK zacznie
dzia∏aç szybko i bezb∏´dnie, a wszystkie przek∏amania zostanà
zweryfikowane.
DziÊ liczba zapytaƒ kierowanych do CEPiK przez jednostki w ca∏ym
kraju wynosi oko∏o 5500 dziennie. Prognozy przewidujà jej wzrost
nawet do 20–30 tysi´cy, w miar´ pod∏àczania pozosta∏ych
policyjnych systemów informatycznych do bazy. Tylko poprawnie
funkcjonujàca „hurtownia” b´dzie w stanie podo∏aç takiemu
zapotrzebowaniu.
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Nowe wieÊci
Budowa CEPiK mia∏a si´ zakoƒczyç w 2005 roku. Niedawno MSWiA prze-

d∏u˝y∏o ten termin o rok. Powodem jest m.in. opóênienie prac nad tworzeniem

systemu transmisji danych oraz budowà siedziby Centrum Zapasowego, s∏u˝à-

cego administracji rzàdowej do zabezpieczenia kopii kluczowych systemów 

informatycznych.

Wed∏ug firmy Softbank, która jesienià 2003 r. wygra∏a przetarg na budow´

CEPiK, uruchomiono ju˝ cz´Êç elementów systemu. Brakuje jeszcze ewiden-

cji pojazdów s∏u˝b mundurowych i s∏u˝b specjalnych, aplikacji dla starostw

oraz dla Centrum Zapasowego, pod którego budow´ kamieƒ w´gielny po∏o˝o-

no dopiero 20 wrzeÊnia br.

i jesteÊmy pierwszà instytucjà w kraju, która

umo˝liwi∏a jednostkom terenowym po∏àczenie 

z CEPiK w trybie bezpoÊrednim. 

DziÊ Policja dysponuje kilkoma tysiàcami kompute-

rów z takim dost´pem, docelowo w 2006 r. ma byç ich

oko∏o 16 tys. B´dà pracowaç we wszystkich wydzia-

∏ach, sekcjach i zespo∏ach wykonawczych. Mo˝e kie-

dyÊ tak˝e w radiowozach.

– Technicznie jesteÊmy do tego przygotowani – za-

pewnia Cabak. – JeÊli tylko znajdà si´ Êrodki

na sprz´t, to cz´Êç radiowozów b´dzie mog∏a korzy-

staç z zasobów bazy w trybie on-line.

W „HURTOWNI” DANYCH
Administratorem systemu CEPiK jest Departament

Rejestrów Paƒstwowych MSWiA. On te˝ sprawuje

piecz´ nad ca∏ym bankiem danych. Ze zrozumia∏ych

wzgl´dów nie jest to miejsce udost´pniane turystom. 

– Informacje, którymi dysponujemy – wyjaÊnia Piotr

Skociƒski, pe∏nomocnik dyrektora Departamentu 

ds. Systemu Informatycznego CEPiK – zosta∏y prze-

niesione z wojewódzkich ewidencji pojazdów i kie-

rowców. Przej´liÊmy je z ca∏ym „dobrodziejstwem 

inwentarza”, a wi´c ze wszystkimi nieÊcis∏oÊciami

w zapisach. Na jakoÊç tych danych nie mieliÊmy ˝ad-

nego wp∏ywu.

– Wi´kszoÊç b∏´dów jest wynikiem nie tyle progra-

mu, co zwyk∏ej ludzkiej nieuwagi – dodaje Anna 

Sobecka, koordynator zespo∏u eksploatacji wydzia∏u

CEPiK w Departamencie Rejestrów Paƒstwowych.

– Powsta∏y one na etapie wype∏niania dokumentów

w starostwach i sà eliminowane w sposób naturalny

przy kolejnych urz´dowych uzupe∏nieniach rekordów.

Na przyk∏ad przy przerejestrowywaniu pojazdów

i zmianie w∏aÊciciela, a tak˝e na podstawie uwag prze-

sy∏anych przez u˝ytkowników systemu. 

Z pewnoÊcià  sporo  jeszcze  czasu  up∏ynie,  nim

CEPiK zacznie dzia∏aç szybko i bezb∏´dnie, a wszyst-

kie przek∏amania zostanà zweryfikowane. Im szybciej

si´ to jednak stanie, tym lepiej, bo od jego niezawod-

noÊci zale˝y w bardzo du˝ym stopniu skutecznoÊç

dzia∏ania Policji. DziÊ liczba zapytaƒ kierowanych do

CEPiK przez jednostki w ca∏ym kraju wynosi

oko∏o 5500 dziennie. Prognozy przewidujà jej wzrost

nawet do 20–30 tysi´cy, w miar´ pod∏àczania pozosta-

∏ych policyjnych systemów informatycznych do bazy.

Tylko poprawnie funkcjonujàca „hurtownia” b´dzie

w stanie podo∏aç takiemu zapotrzebowaniu. ■
JERZY PACIORKOWSKI

zdj. Anna Michejda

▲
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L atem br. pracownicy Zespo∏u Ochrony Praw ˚o∏nierzy i Funk-

cjonariuszy S∏u˝b Publicznych Biura Rzecznika Praw Obywatel-

skich skontrolowali jednostki Policji pod wzgl´dem przestrzegania

praw i wolnoÊci obywatelskich. W nast´pstwie od zast´pcy rzeczni-

ka praw obywatelskich dr. hab. Jerzego Âwiàtkiewicza do komen-

danta g∏ównego Policji wp∏yn´∏o pismo dotyczàce ubezpieczeƒ po-

licyjnych pojazdów. W piÊmie tym RPO zarzuca, ˝e wi´kszoÊç po-

licyjnych kierowców jeêdzi nieubezpieczonymi w autocasco samo-

chodami i za szkody wyrzàdzone w s∏u˝bowych pojazdach musi p∏a-

ciç z w∏asnej kieszeni (do wysokoÊci trzymiesi´cznego uposa˝e-

nia), jeÊli wina funkcjonariusza zostanie uznana za nieumyÊlnà,

(w przypadku winy „umyÊlnej” kierowca odpowiada za ca∏à szkod´

zgodnie z ustawà o odpowiedzialnoÊci majàtkowej). Niektórzy

z prywatnych pieni´dzy op∏acajà wi´c sk∏adk´ AC – oko∏o 150 z∏

rocznie.

Przy ich obecnych zarobkach – pisze rzecznik – oraz coraz dro˝-
szych samochodach ka˝da, nawet drobna, st∏uczka z winy kierowcy po-
licjanta to ogromne obcià˝enie dla domowego bud˝etu. Nie do zaakcep-
towania jest fakt, ˝e funkcjonariusze Policji ponoszà op∏aty za AC
w sytuacjach, kiedy wykonujà zadania s∏u˝bowe. Przecie˝ to dzi´ki po-
licjantom towarzystwa ubezpieczeniowe odzyskujà znaczne kwoty
w zwiàzku z wy∏udzeniami odszkodowaƒ (...). Wystarczy∏oby niewiel-
ki procent od tej sumy przeznaczyç na AC dla Policji.

W piÊmie poruszono jeszcze jeden problem – obligatoryjnego

wszczynania post´powaƒ dyscyplinarnych za ka˝de wykroczenie

drogowe. Kiedy funkcjonariusz w trakcie pe∏nienia zadaƒ operacyj-

nych prowadzi obserwacj´ osoby podejrzanej i musi w terenie za-

budowanym jechaç z pr´dkoÊcià 120 km/h, wówczas staje

przed wyborem – czy wykonaç zadanie i odpowiadaç dyscyplinar-

nie za pope∏nione wykroczenie w ruchu drogowym (jeÊli np. zosta-

nie zarejestrowany na wideoradarze), czy przerwaç obserwacj´ i od-

powiadaç z art. 231 k.k. (niedope∏nienie obowiàzków). 

CO NA TO KGP?
Komendant g∏ówny odpowiedzia∏ rzecznikowi praw obywatelskich,

˝e przes∏anki ekonomiczne przesàdzajà o braku ubezpieczenia AC

pojazdów u˝ytkowanych przez Policj´. Rocznie ubezpieczenie sa-

mochodów osobowych kosztowa∏oby oko∏o 18,5 mln z∏, natomiast

∏àczna wartoÊç szkód spowodowanych z winy kierujàcych wynios∏a

w 2004 r. oko∏o 3,5 mln z∏, z czego policjanci w ramach odszkodo-

wania zap∏acili blisko 1,9 mln.

Uznajàc co do idei argumenty podniesione w wystàpieniu Pana
Rzecznika – pisze komendant g∏ówny – zagadnienie to dostrzegane
jest przez kierownictwo Policji od wielu lat, lecz wielkoÊç Êrodków bu-
d˝etowych kierowanych na potrzeby podleg∏ej mi formacji czyni ten
problem nierozwiàzywalnym.

ZWIÑZKOWCY CHCÑ UBEZPIECZE¡
Z wyliczeniami tymi nie zgadzajà si´ przedstawiciele policyjnego

zwiàzku zawodowego. Ich stanowisko jest jednoznaczne – ubezpie-

czaç! Przewodniczàcy Antoni Duda twierdzi, ˝e Policja ma swój

w∏asny bud˝et, z którego mo˝na wygospodarowaç pieniàdze choç-

by na cz´Êciowe ubezpieczenie AC, tak jak robi si´ to w innych kra-

jach, np. w Niemczech. 

– Wystarczy moment nieuwagi, który mo˝e zdarzyç si´ ka˝demu

kierowcy – dodaje Antoni Duda. – Ceny samochodów oraz ich napraw

sà coraz wi´ksze. Policyjne pensje tak szybko nie rosnà. Tym, którzy

przedstawiajà rachunki ekonomiczne Êwiadczàce, ˝e ubezpieczenia

AC kupowaç nie warto, proponuj´ dogadaç si´ z ubezpieczycielem.

Wiceszef NSZZ Policjantów Jerzy Ho∏ownia ma podobne zdanie.

– To niemoralne, by funkcjonariusze ponosili tak dotkliwe koszty,

gdy˝ pracodawca skàpi na ubezpieczenie narz´dzia pracy, jakim

jest radiowóz.

Problem autocasco w Policji (podobnie wyglàda to w pozosta∏ych

jednostkach podleg∏ych MSWiA) poruszany jest ju˝ od wielu lat.

Komendant g∏ówny co jakiÊ czas powo∏uje specjalne zespo∏y

do opracowania programu minimalizacji strat powsta∏ych z powodu

wypadków drogowych. Tylko ciàgle niewiele z tego wynika, bo

w bud˝ecie brak pieni´dzy. ■
TADEUSZ NOSZCZY¡SKI
zdj. Wojciech Basiƒski

Przetarg pad∏
Policja mo˝e straciç szans´ na zakup 300 samochodów dla sied-

miu województw. Fiaty stilo mia∏y ju˝ jechaç do jednostek, ale

prezes Urz´du Zamówieƒ Publicznych (UZP) uzna∏, ˝e przetarg

prowadzony przez KWP w Poznaniu obarczony by∏ wadami, które

uniemo˝liwiajà zawarcie umowy.

„Zamawiajàcy dopuÊci∏ do z∏o˝enia oferty przez wykonawc´,

który nie spe∏nia∏ warunków udzia∏u w post´powaniu. Oznacza to,

˝e post´powanie zosta∏o przeprowadzone z ra˝àcym naruszeniem

ustawy” – napisa∏ prezes UZP do organizatorów. 

Prezes zarzuca, ˝e logistycy dopuÊcili do przetargu firm´, którà

powinni wykluczyç, i nie sprawdzili rzetelnie referencji innego 

dilera. 

– Przy sporzàdzaniu tej specyfikacji zabrak∏o specjalistów

– stwierdzi∏ podczas narady w Legionowie insp. Bogdan Borowicz,

zast´pca komendanta w Poznaniu. – Przys∏ano nam z komend wo-

jewódzkich ludzi znajàcych si´ na cz´Êciach samochodowych,

a nie fachowców z dziedziny zamówieƒ publicznych.

Wi´kszoÊç logistyków z garnizonów w ca∏ym kraju uwa˝a, ˝e

w przysz∏oÊci podobny przetarg powinna przeprowadziç KGP, z za-

chowaniem dotychczasowego podzia∏u Êrodków finansowych dla

poszczególnych komend wojewódzkich. ■ T.N.

kupiç, 
nie kupiç?

Rzecznik praw obywatelskich upomnia∏ si´ w sprawie
policyjnych kierowców. Wed∏ug niego nie powinni oni
z prywatnych pieni´dzy op∏acaç ubezpieczenia AC.
Z argumentami RPO zgadzajà si´ zwiàzkowcy. 
Przeciwnego zdania jest komendant g∏ówny. 

AC



Razem 
czy osobno?

Patrole jednoosobowe wcià˝
wzbudzajà emocje.
Za czasów PRL uwa˝ano je
za coÊ zwyczajnego. Wtedy
jednak funkcjonariusz by∏
„panem w∏adzà”, dziÊ
nazbyt cz´sto jest
bokserskim workiem
treningowym lub wr´cz
celem na muszce. Wielu
policjantów po prostu si´
boi. Nie sà przygotowani
do pe∏nienia s∏u˝by
w pojedynk´. Problemy
majà równie˝ ich
prze∏o˝eni, którzy, nie
rozumiejàc istoty patrolu
jednoosobowego,
wyznaczajà im zadania
typowe dla patroli
dwuosobowych.
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P róbujemy spe∏niaç oczekiwania spo∏eczne – mówi dyrektor Biura

Taktyki Zwalczania Przest´pczoÊci insp. Andrzej Trela. – Badania

opinii publicznej pokazujà, ˝e ludzie chcà, by policjanci byli widoczni

na ulicach. To wp∏ywa na poczucie bezpieczeƒstwa. Przest´pcy wy-

cofujà si´ z patrolowanych rejonów.

W podobnym tonie wypowiada si´ na Internetowym Forum Policyj-

nym „artur3279” – policjant z Elmhurst Police Department (Elmhurst

– 45-tysi´czne miasto niedaleko Chicago), je˝d˝àcy pojedynczo w no-

cy: (...) pojedyncze patrole pozwalajà na wi´kszà widocznoÊç policji, ale
do tego musi byç wystarczajàco du˝o policjantów i sprz´tu. Dopóki tego nie
ma, mogà przynieÊç wi´cej strat ni˝ zysków.

WOLNA R¢KA
Podstawà prawnà organizowania patroli jednoosobowych jest fragment

Zarzàdzenia Komendanta G∏ównego Policji nr 494 z 25 maja 2004 r.

w sprawie metod i form wykonywania zadaƒ przez policjantów pe∏-

niàcych s∏u˝b´ patrolowà: „Wykonywanie zadaƒ przez policjanta

w patrolu jednoosobowym mo˝e byç realizowane tylko w porze

dziennej, od Êwitu do zmroku” (par. 25 pkt 1 ust. 2). Tylko tyle. 

Jedno zdanie.

– Dobrze, ˝e przepis sformu∏owano ogólnie – broni zarzàdzenia insp.

Trela. – Wprowadzenie patroli jednoosobowych nie jest obowiàzkiem

ka˝dego komendanta. Muszà byç spe∏nione okreÊlone warunki:

funkcjonariusze majà mieç Êrodki ∏àcznoÊci, a w razie zagro˝enia szyb-

ko dostaç wsparcie patrolu zmotoryzowanego; dobrze te˝, choç trudno

o to w ma∏ych jednostkach, by miejsca, gdzie sà kierowani, zosta∏y 

obj´te monitoringiem.

Teoretycznie wi´c komendanci powiatowi i miejscy majà wolnà r´k´

w wysy∏aniu w pojedynk´ policjantów w teren i przydzielaniu im zadaƒ.

– Oficjalnie tak, sà jednak naciski z komendy wojewódzkiej – zaprze-

cza jeden z komendantów miejskich. – Ma to s∏u˝yç „zwi´kszeniu

optycznej obecnoÊci Policji na ulicach”, jak mi powiedziano. Taki trend.

W PRAKTYCE
Patrole jednoosobowe funkcjonujà ju˝ w wi´kszoÊci województw.

Na bardzo ró˝nych zasadach. W woj. warmiƒsko-mazurskim w niektó-

rych miejscowoÊciach pe∏nià je funkcjonariusze OPP oddelegowani tu

na okres wakacji. W woj. Êwi´tokrzyskim policjanci wychodzà samotnie

do s∏u˝by w ma∏ych powiatach, np. piƒczowskim. W woj. ma∏opolskim

– pojawiajà si´ jedynie w monitorowanym centrum Krakowa. W wielu

miastach funkcjonariusze idàc po dwóch stronach ulicy, zachowujà kon-

takt wzrokowy; niekiedy asekuruje ich policjant w radiowozie. W tere-

nach wiejskich mogà polegaç praktycznie tylko na sobie – pomijajàc za-

wodnà ∏àcznoÊç, odleg∏oÊci sà zwykle zbyt du˝e, by liczyç na odpowied-

nio szybkà pomoc.

W czterech województwach nie ma patroli jednoosobowych: ∏ódzkim

(je˝eli ju˝, to wspólnie ze stra˝nikiem miejskim), podkarpackim (ra-

zem ze stra˝nikiem miejskim lub funkcjonariuszem SG), lubelskim

oraz Êlàskim.

– Wynika to ze znacznego zurbanizowania i zag´szczenia ludnoÊci

– mówi komendant wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Kazi-

mierz Szwajcowski. – Wià˝e si´ z tym ogromna liczba interwencji,

od kilkuset do ponad tysiàca dziennie. Mamy wi´c ogniwa patrolowo-

-interwencyjne, a nie s∏u˝b´ tylko patrolowà, na utrzymywanie której

nas ju˝ nie staç. Policjant, ze wzgl´du na w∏asne bezpieczeƒstwo, nie

mo˝e interweniowaç sam. Stàd patrole jednoosobowe trafiajà si´ spora-

dycznie, a i wtedy idàcy pojedynczo zachowujà kontakt wzrokowy. Za-

dania patrolowe wykonywane sà przez funkcjonariuszy s∏u˝by kandy-

dackiej, którzy, ze wzgl´du na niewielkie doÊwiadczenie i krótki cykl

szkolenia, nie mogà pe∏niç s∏u˝by samodzielnie. Sà nadzorowani przez

swego dowódc´ lub bardziej doÊwiadczonego koleg´ z jednostki, na

terenie której pe∏nià s∏u˝b´.

Najbardziej rozpowszechnione w kraju sà jednoosobowe patrole dro-

gówki. To o tyle ciekawe, ˝e wcià˝ obowiàzuje Zarzàdzenie nr 495 Ko-

mendanta G∏ównego Policji z 25 maja 2004 r. w sprawie pe∏nienia s∏u˝-

by na drogach przez policjantów: 

„Par. 25.1. W czasie kontroli pojazdu i osób policjant powinien zacho-

waç szczególne Êrodki ostro˝noÊci, a zw∏aszcza:

1) obserwowaç osoby znajdujàce si´ w pojeêdzie, a w uzasadnionych

przypadkach wylegitymowaç je, 

2) nie dopuszczaç, by kierujàcy pojazdem jednoÊladowym znajdowa∏

si´ z drugiej strony tego pojazdu.

2. Policjant niewykonujàcy czynnoÊci kontrolnych obowiàza-

ny jest do ubezpieczania policjanta wykonujàcego te czynnoÊci

(podkr. aut.). Fakt ten policjant odnotowuje w notatniku s∏u˝bowym”.

Z ostatniego zapisu wynika, ˝e w patrolu na drodze ma byç dwóch lu-

dzi. Jak ma si´ do tego s∏u˝ba w pojedynk´? SprzecznoÊç pozorna czy

rzeczywista?

POMÓ˚CIE...
W Stanach Zjednoczonych, gdzie zmotoryzowane patrole jednoosobo-

we sà normà na prowincji, a zdarzajà si´ i w du˝ych miastach, odnoto-

wano w ostatnich latach sporo napadów z bronià na policjantów, którzy

wysiedli z radiowozu, by samotnie skontrolowaç inny pojazd – mimo ˝e

byli specjalnie przygotowywani do takich zadaƒ. 

– W Nowym Jorku mamy g∏ównie patrole dwuosobowe – mówi kapi-

tan Stefan Komar z NYPD. – Pojedynczo policjanci je˝d˝à na prowincji,

pe∏niàc s∏u˝b´ patrolowà i kontrolujàc pojazdy. Nie okreÊlono ÊciÊle, czy

w razie zauwa˝enia przest´pstwa majà dzia∏aç sami, czy czekaç

na wsparcie. To oni decydujà. Obowiàzuje jedna zasada – trzeba o sytu-

acji powiadomiç dy˝urnego, by w razie potrzeby wiadomo by∏o, gdzie

s∏aç pomoc. Nieliczne posterunki jednoosobowe wystawiamy w cen-

trum Manhattanu, ale policjanci najcz´Êciej majà ze sobà kontakt wzro-

kowy i w pobli˝u jest radiowóz interwencyjny. W akademii policyjnej

uczymy procedur: jak w pojedynk´ bezpiecznie podchodziç do auta,

sprawdzaç, ile jest w nim osób, co mo˝e groziç z ich strony. Obserwowa-

∏em prac´ polskich policjantów ruchu drogowego i myÊl´, ˝e takie szko-

lenia bardzo by si´ im przyda∏y.

W Polsce jednak takich szkoleƒ si´ nie prowadzi. Wr´cz przeciwnie,

na wszystkich kursach (nie tylko dla ruchu drogowego) du˝y nacisk k∏a-

dziony jest na asekuracj´ partnera. 

– W programach szkolenia na temat bezpieczeƒstwa patrolu mówimy

du˝o i to zarówno w aspekcie prawnym, jak i fizycznym – wyjaÊnia pod-

insp. Janusz Olkiewicz z Zak∏adu Prewencji CSP w Legionowie. – Pod-

kreÊlamy, ˝e policjanci majà si´ wzajemnie asekurowaç; symulacje pro-

wadzone sà tak, by zaobserwowaç ustawianie si´ w tzw. trójkàcie bez-

pieczeƒstwa.

Nie dziwi zatem rozpaczliwy apel na ifp („M∏oda”): Pomó˝cie, jak
mog´ broniç si´ przed pojedynczymi patrolami, na które jestem wysy∏ana?!!!
Na co, oprócz braku asekuracji, mog´ próbowaç powo∏ywaç si´ (...) mój sta˝
s∏u˝by wynosi ok. 1,5 roku, z czego 10 miesi´cy to szko∏a – kurs podstawo-
wy, profil: s∏u˝ba w RD.

Ten akurat przypadek Êwiadczy albo o katastrofalnej sytuacji kadro-

wej w jednostce, albo o stanie umys∏ów prze∏o˝onych dziewczyny.

Obaw o swoje bezpieczeƒstwo nie kryjà równie˝ inni policjanci: Te po-
jedyncze patrole b´dà dotàd, dopóki któregoÊ z naszych nie zastrzelà na s∏u˝-
bie (...) (ifp, „zerdek”); To zbyt niebezpieczne (...), gdy spotkajà jednego po-
licjanta, to owszem zdarza si´, ̋ e policjant zostaje pobity, bo w pojedynk´ nie
ma szans. (...) (ifp, „¸eSka”).

– Dlaczego bezpieczniejszy mia∏by byç patrol dwuosobowy? – kontr-

argumentuje dyrektor Trela. – Przecie˝ cz´sto okazuje si´, ˝e on te˝ nie

wystarcza i potrzebna jest pomoc. Poza tym spójrzmy na dzielnicowych.

Od lat chodzà pojedynczo i jakoÊ cisza wokó∏ tego.

„(...) Niestety, wielu policjantów i prokuratorów zbyt d∏ugo 

by∏o odgrodzonych od ulicznej rzeczywistoÊci Êcianami biur i bla-

chami radiowozów i nie sà ju˝ w stanie rozwiàzaç problemów uli-

cy; cz´sto od tak dawna nie mieli do czynienia z uczciwymi ludê-

mi, ˝e wr´cz bojà si´ wychodziç z biur i wysiadaç z samo-

chodów (...)”.

(George L. Kelling, „Wybite szyby”) ▲



TYLKO S¸U˚BA  Patrole jednoosobowe POLICJA 997        listopad 2005 r.24

To prawda, choç, o ile to mo˝liwe, ch´tnie tak ustawiajà so-

bie prac´, by w obchód iÊç parà – najpierw do jednego rejonu, póêniej

do drugiego.

Nie zawsze zresztà chodzi o bezpieczeƒstwo samego policjanta.

– Przez d∏ugi czas jeêdzi∏em tzw. wozem EKT, czyli przystosowanym

do badania spalin, przy okazji dokonujàc te˝ rutynowych kontroli drogo-

wych – mówi st. sier˝. Krzysztof Pohory∏o z Jeleniej Góry. – Nie by∏o to

problemem. KiedyÊ jednak otrzyma∏em zadanie samotnego zabezpie-

czenia cz´Êci trasy jednego z etapów wyÊcigu kolarskiego. Koszmar. Nie

mog∏em przecie˝ byç w wielu miejscach naraz.

SOBIE SAMI 
Pojawiajà si´ te˝ obawy innego rodzaju.

– Kierowanie do s∏u˝by w patrolu jednoosobowym niesie za sobà

wiele niebezpieczeƒstw natury prawnej. Jak zachowaç zasad´

obiektywizmu podczas podejmowania rozstrzygni´ç zwiàzanych

z interwencjà w sprawach na przyk∏ad o wykroczenia, kiedy trzeba

komuÊ daç mandat – pyta kom. Bogdan Koralewski z Zak∏adu Pre-

wencji CSP w Legionowie.

Zdajà sobie z tego spraw´ policjanci, raczej nie liczàc na wspar-

cie jednostek, ubezpieczajà si´ sami: (...) Nosz´ ze sobà dyktafon dla
bezpieczeƒstwa, jakby dosz∏o do jakiejÊ wymiany poglàdów z obywate-
lami, po prostu zabezpieczam si´ przed z∏ym s∏owem ludzi, którym z re-
gu∏y si´ nic nie podoba (...) (ifp, ,,Spkris30”).

– I po co? – dziwi si´ dyrektor Trela. – Wiem, ˝e boli, kiedy zo-

stanie si´ pomówionym. Sam tego doÊwiadczy∏em. JeÊli jednak jest

si´ „czystym”, nie ma si´ czego obawiaç. Z wielu skarg na policjan-

tów i oskar˝eƒ o ∏amanie prawa, tylko znikoma cz´Êç zostaje 

potwierdzona. Wa˝ne, by potem oszczerców bezwzgl´dnie Êcigaç

sàdownie.

˚ycie, niestety, pokazuje, ˝e to nie takie proste. Ju˝ samo post´-

powanie wyjaÊniajàce bywa upokarzajàce i rujnuje nerwy.

NIM PADNIE ROZKAZ
Wi´kszoÊç policjantów prewencji w Polsce nie jest przygotowana

do pe∏nienia s∏u˝b patrolowych w pojedynk´. Poczàwszy od kursu

podstawowego, w ca∏ym procesie szkolenia i doskonalenia zawodo-

wego t∏oczono im do g∏ów dwa s∏owa: „wzajemna asekuracja”. By∏

to leit motiv na zaj´ciach z taktyki s∏u˝by, z techniki interwencji.

Bacznie zwracano na to uwag´ podczas symulacji i na egzaminach.

W g∏owach zagoÊci∏o przekonanie – „mog´ liczyç na kumpla”; teraz

wkrad∏ si´ strach – „mog´ liczyç tylko na siebie”.

– NowoÊci zwykle sà przyjmowane nieufnie – mówi insp. Trela.

– Gdy jednak wyt∏umaczy si´ policjantom, jaka jest idea patroli

jednoosobowych, i ˝e mogà one byç pe∏nione tylko w odpowied-

nich warunkach, przy dobrym wyposa˝eniu i asekuracji za∏óg inter-

wencyjnych, ta nieufnoÊç mija.

Problem w tym, ˝e warunki, o których mowa, nie zosta∏y dotàd

sformu∏owane w ˝adnym akcie prawnym. A˝ ktoÊ zginie... ■
PRZEMYS¸AW KACAK

zdj. Anna Michejda

Patrole jednoosobowe – tak, ale...

• tylko w miejscach o du˝ym nat´˝eniu ruchu pieszego

• bez zadaƒ typowych dla patroli dwuosobowych, np. penetro-

wania bram, podwórek, zakamarków itp.

• bez rozliczania w stylu: „ile mandatów na∏o˝y∏eÊ?”

• w miejscach obj´tych monitoringiem lub przy zachowa-

niu kontaktu wzrokowego z innym policjantem

• po zakoƒczeniu szkolenia dotyczàcego sposobu interwenio-

wania w pojedynk´

• majàc niezawodne Êrodki ∏àcznoÊci

• z asekuracjà znajdujàcej si´ w pobli˝u za∏ogi interwencyjnej.

G∏ówne zadanie: byç wÊród ludzi, rozmawiaç, udzielaç pomocy.

▲
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C eremonia∏
Chwyty

POSTAWA ZASADNICZA – sztandar przy
prawym boku, trzymany w po∏owie
d∏ugoÊci prawà r´kà zgi´tà w ∏okciu pod
kàtem 90 stopni. Po komendzie
„BacznoÊç!” sztandar unosi si´
nieznacznie nad pod∏o˝e prawà r´kà.
Lewa r´ka wzd∏u˝ cia∏a.

NA RAMI¢ BRO¡ – sztandar chwyta si´ 
lewà r´kà na wysokoÊci prawego barku
zgi´tà w ∏okciu pod kàtem 90 stopni (∏okieç
przy ciele), chwyt drzewca tu˝ nad prawà
r´kà, która dotàd trzyma∏a sztandar. Prawa
r´ka w tym momencie energicznie, najkrót-
szà drogà powraca do pozycji zasadniczej
w dolnej cz´Êci drzewca sztandaru.

POSTAWA SWOBODNA – po komendzie
„Spocznij!”, taka sama jak zasadnicza,
sztandar oparty o pod∏o˝e.
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DO NOGI BRO¡ – prawa r´ka chwyta
drzewce sztandaru tu˝ pod lewà d∏onià,
a lewa d∏oƒ trzymajàca dotàd sztandar
najkrótszà drogà wraca do postawy
zasadniczej. 

PREZENTUJ BRO¡ – lewy ∏okieç
oderwany od cia∏a 

i uniesiony równolegle do pod∏o˝a.

Opracowa∏ T.N.
Konsultacje: m∏. insp. Grzegorz Jach, naczelnik Wydzia∏u Promocji Policji w KGP, m∏. insp. Robert Deszcz, zast´pca dowódcy Oddzia∏ów Prewencji Policji w Warszawie 

i podkom. Sebastian Ciastoƒ, dowódca kompanii reprezentacyjnej OPP w Warszawie
zdj. Anna Michejda i Wojciech Basiƒski

WYRZUCENIE (POCHYLENIE) SZTANDARU
– po komendzie „Prezentuj broƒ!”,

sztandar pochylony jest do przodu pod
kàtem 45 stopni, lewa r´ka trzyma go 

w po∏owie, prawa natomiast znajduje si´
przy koƒcu drzewca. JednoczeÊnie lewa

stopa przesuwa si´ w przód, a na czubku
prawej wykonuje lekki zwrot w lewo.
Odleg∏oÊç mi´dzy stopami równa si´

szerokoÊci buta.
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Pyszków, ko∏o Sieradza, wczesny poranek 24 marca 1994 r.

Idàcy do pracy leÊniczy spostrzeg∏ zatopiony w stawie radio-

wóz. Powiadomi∏ policjantów.

Po wyciàgni´ciu samochodu funkcjonariusze znaleêli na tyl-

nym siedzeniu zw∏oki swojego kolegi, 38-letniego Henryka Sto-

larka. Tej nocy jednoosobowo patrolowa∏ rejon podleg∏y komisa-

riatowi w Brzeêniu.

– Na s∏u˝b´ poszed∏ na dziewi´tnastà – wspomina jego ˝ona,

Urszula Stolarek. – Jeszcze dziÊ trudno mi uwierzyç, ˝e ju˝

z niej nie wróci∏…

Henryk Stolarek osieroci∏ dwoje dzieci – 13-letnià Magd´

i 19-letniego Rafa∏a. Mimo up∏ywu lat nie mogà pogodziç si´ ze

Êmiercià ojca.

Do wykrycia sprawców tego zabójstwa powo∏ano – w ówcze-

snej KWP w Sieradzu – specjalnà, 20-osobowà grup´ dochodze-

niowà.

Tragedia rozegra∏a si´ w ciemnà, deszczowà noc. Przy drodze

prowadzàcej z Barczewa do Zapola – jedenaÊcie lat temu nie by-

∏o tam ˝adnych zabudowaƒ – rós∏ stary jesion, pod którym funk-

cjonariusze znaleêli miotacz gazu, szalik oraz okruchy czaszki

Henryka Stolarka. Âlady wskazywa∏y, ˝e w∏aÊnie tu stoczy∏ zaci´-

tà walk´. Bandyci mieli jednak przewag´. Sekcja zw∏ok ujawni∏a

w p∏ucach policjanta wod´, a wi´c ˝y∏ jeszcze, gdy oprawcy

zepchn´li radiowóz do stawu.

Podczas Êledztwa pojawi∏o si´ wiele wàtków, które prowadzà-

cy usi∏owali po∏àczyç ze Êmiercià Stolarka. Mi´dzy innymi oka-

za∏o si´, ˝e tej samej nocy w∏amano si´ do przedsi´biorstwa

„Agroma” w Brzeêniu. Aresztowano braci C., nie udowodniono

im jednak zabójstwa. Przed sàdem odpowiadali za 13 rozbojów

i kradzie˝y rozbójniczych. 

Równie wa˝ny wàtek dotyczy∏ kradzie˝y samochodu. Otó˝

w dniu zabójstwa Stolarka spod jednego z ∏ódzkich hoteli ukra-

dziono nowe bmw. Dwa dni póêniej policjanci znaleêli je w sto-

dole, trzy kilometry od miejsca, gdzie zosta∏ zatopiony radio-

wóz. I tym razem nie uda∏o si´ po∏àczyç obu tych spraw.

Prowadzàcy Êledztwo przes∏uchali i pobrali odciski palców

od ponad trzech tysi´cy osób, lecz sprawcy, czy te˝ sprawców,

zbrodni nie wykryto. Po trzech latach prokurator umorzy∏ Êledz-

two.

– Nie znaczy to, ˝e odpuÊciliÊmy – mówi m∏. insp. Jan Matu-

siak, zast´pca komendanta powiatowego Policji w Sieradzu, któ-

ry by∏ w grupie dochodzeniowej. – Zabójca nie powinien spaç

spokojnie. Mamy linie papilarne, które zostawi∏ na miejscu

zbrodni, dopadniemy go. Apeluj´ do wszystkich policjantów: re-

jestrujàc odciski papilarne podejrzanych, pami´tajcie, ˝e wÊród

nich mo˝e byç zabójca naszego kolegi.

Wykrycie sprawców tej zbrodni to sprawa presti˝owa.

– Wstyd mi, ˝e ich nie znaleêliÊmy – dodaje Matusiak. – Wsty-

dz´ si´ przed sobà, ale tak˝e przed ˝onà i dzieçmi Heƒka.

Rodzina Stolarków nie ma jednak ˝alu.

– Wiemy, ˝e prowadzàcy Êledztwo zrobili wszystko, co by∏o

mo˝liwe – mówi pani Urszula. – Tak˝e firma m´˝a pami´ta∏a

o nas. Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poleg∏ych Poli-

cjantach m.in. wspomaga∏a finansowo córk´ w czasie studiów.

Magda Stolarek w tym roku uzyska∏a stopieƒ magistra w Wy˝-

szej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Od paêdziernika pracu-

je na cywilnym etacie w sieradzkiej KPP.

W KGP wmurowana jest tablica, na której widniejà nazwiska

policjantów poleg∏ych na s∏u˝bie. Niestety, Henryka Stolarka

na niej nie ma... ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

zdj. archiwum

Pieniàdze na rzecz 

Fundacji Pomocy 

Wdowom i Sierotom 

po Poleg∏ych Policjantach 

mo˝na wp∏acaç 

na konto nr:

PKO BP SA VI O/Warszawa

74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

Ostatni patrol
O zamordowanym jedenaÊcie lat temu 
asp. Henryku Stolarku pami´tajà nie tylko
najbli˝si – ˝ona, dzieci, rodzice, ale tak˝e
policjanci z Sieradza. Nie tracà nadziei
na uj´cie zabójców swego kolegi. 

Jest to dla nich sprawa honoru.

Do tego stawu bandyci zepchn´li radiowóz 
z nieprzytomnym policjantem
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Pomagamy rodzinom 
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Rubryk´ sponsoruje 

Jan Weremiejuk z Bia∏egostoku.
Zaginà∏ 25 lipca 2005 r. 
Ma 66 lat, wzrost 164 cm, 
oczy szare, znaki szczególne:
blizna na czole.

Joanna Rosiak ze Stargardu
Szczeciƒskiego. 
Zagin´∏a 7 czerwca 2005 r. 
Ma 32 lata, wzrost 160 cm, 
oczy szare. 

Janusz Dziedzic z Otwocka
(woj. mazowieckie). 
Zaginà∏ 11 czerwca 2005 r. 
Ma 44 lata, wzrost 178 cm, 
oczy niebieskie, znaki szczególne:
lekkie skrzywienie nosa.

Zbigniew Szafraƒski ze Starego
Bojanowa (woj. wielkopolskie).
Zaginà∏ 19 maja 2005 r. Ma 51 lat,
wzrost 183 cm, oczy niebieskie,
znaki szczególne: tatua˝ na
lewym ramieniu.

Ireneusz Rosa ze S∏upska.
Zaginà∏ 22 maja 2005 r. 
w S∏awnie. Ma 27 lat. 
Wzrost 176 cm, oczy piwne,
znaki szczególne: zez, aparat
s∏uchowy.

Cezara Szczepaƒska
z Barczewa 
(woj. warmiƒsko-mazurskie).
Zagin´∏a 20 marca 2005 r. 
Ma 72 lata, wzrost 154 cm, 
oczy piwne.



Od pierwszego 
schodka w dó∏
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Policjanci z warszawskiego komisariatu
„Metro” pracujà pod ziemià, 
ale – by dobrze wykonywaç swoje
obowiàzki – muszà te˝ nieêle
orientowaç si´, co piszczy w trawie
nad nimi. Ostatnio by∏o o nich g∏oÊno
w ca∏ej Polsce, gdy w kilkanaÊcie minut
ewakuowali wszystkich pasa˝erów.
Na szcz´Êcie i tym razem alarm okaza∏
si´ fa∏szywy.

N ie ma ich zbyt wielu – nominal-

nie 137 osób; w rzeczywistoÊci

o ok. 10 mniej (stan wakatów ulega cià-

g∏ym zmianom). Ârednia sta˝u pracy

w Policji: 6–7 lat. Dbajà o bezpieczeƒ-

stwo i porzàdek na peronach 16 stacji

warszawskiego metra, a tak˝e w znajdu-

jàcych si´ pod ziemià przejÊciach, pasa-

˝ach handlowych, windach dla niepe∏no-

sprawnych i innych obiektach, przez

które dziennie przewija si´ Êred-

nio 300 tys. ludzi. 

– Od 1 listopada komisariat funkcjo-

nuje troch´ inaczej – mówi komendant

KP „Metro” kom. Ma∏gorzata Domagal-

ska. – Jednostka zawsze mia∏a charakter

przede wszystkim prewencyjny, teraz

zaakcentujemy to jeszcze mocniej.

Po reorganizacji b´dziemy mieli od 10

do 12 w∏asnych patroli prewencji

w miejsce dotychczasowych 5. Oczywi-

Êcie nie pozbywamy si´ wywiadowców

w cywilu, choçby ze wzgl´du na dzia∏al-

noÊç kieszonkowców. Nie ma jednak

sensu utrzymywanie pionu kryminalne-

go, skoro rocznie notujemy tylko oko-

∏o 350 przest´pstw.

Sà to g∏ównie: kradzie˝e kieszonkowe,

sfa∏szowane legitymacje, wy∏udzenia

na czeki bez pokrycia. Te sprawy przej-

mujà funkcjonariusze z komend rejono-

wych Policji: Mokotów, ÂródmieÊcie i ˚o-

liborz, pod terenem których przebiega

nitka metra. „W rewan˝u” cz´sto dostajà

(nie tylko zresztà oni) osobników, za któ-

rymi „st´sknili si´”. KP „Metro” mo˝e

bowiem poszczyciç si´ du˝à liczbà zatrzy-

maƒ osób poszukiwanych listami goƒczy-

mi lub w inny sposób pozostajàcych w za-

interesowaniu Policji – ponad 20 mie-

si´cznie, niekiedy po 2 dziennie.

Podziemna jednostka otrzymuje cza-

sami wsparcie ze strony oddzia∏u pre-

wencji. Ma tak˝e do dyspozycji prze-

wodnika z psem z wydzia∏u wywiadow-

czo-patrolowego.

– Sà bardzo du˝à pomocà, nie bierze-

my ich jednak pod uwag´ przy planowa-

niu pracy, bo mogà byç w ka˝dej chwili

bardziej potrzebni w innym rejonie mia-

sta – mówi kom. Domagalska.

Grafik s∏u˝by musi uwzgl´dniaç spe-

cyfik´ pracy na stosunkowo niewielkich,

zamkni´tych przestrzeniach, praktycz-

nie bez dost´pu promieni s∏onecznych.

Mo˝e to wywo∏ywaç poczucie monotonii

i êle wp∏ywaç na psychik´ (za ucià˝liwe

warunki policjantom z metra przys∏ugu-

je dodatkowe 9 dni urlopu). Niedopusz-

czalne wr´cz by∏oby skazanie funkcjona-

riuszy na 12-godzinnà s∏u˝b´ na jednej

tylko stacji. Patrole przemieszczajà si´

wi´c na kolejne przystanki co 30 minut,

a w tzw. szczycie – co godzin´.

– To  zapobiega  monotonii  i os∏abie-

niu uwagi policjantów – mówi

▲

W razie zagro˝enia 
mobilizowana jest nie tylko

za∏oga komisariatu. Wsparcie
logistyczne i fizyczne daje

komenda sto∏eczna. Z pomocà
spieszà tak˝e s∏u˝by ratownicze

i porzàdkowe metra.
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POCZÑTKI
Najpierw by∏y dwa castingi, ma∏opolski

i Êlàski, do których zg∏osi∏o si´ kilkadzie-

siàt osób zainteresowanych telegramem

z tablicy og∏oszeƒ w dy˝urce. Co ich przy-

ciàgn´∏o? CiekawoÊç, ch´ç odmiany, prze-

˝ycia przygody, nowego doÊwiadczenia,

sprawdzenia w∏asnych mo˝liwoÊci. Nikt

z wybranej czwórki nie ma za sobà amator-

skiej przesz∏oÊci teatralnej czy kabareto-

wej. Co najwy˝ej rólki w przedszkolu, kon-

kursy recytatorskie, takie tam... No i przy-

jechali do Krakowa, by zaprezentowaç

przed kamerà wybrane przez producenta

scenki. Na przyk∏ad Sebastian musia∏ po-

wiadomiç rodzin´ o tragicznej Êmierci cór-

ki. By∏ ju˝ nieraz w takiej sytuacji, kiedy

stuka∏ do drzwi obcych ludzi z wiadomo-

Êcià, która rozwala∏a w gruzy ca∏e ich do-

tychczasowe ˝ycie. Pami´ta∏ swoje skrywa-

ne emocje i próbowa∏ to podczas castingu

pokazaç.

– Mamy na planie byç sobà, co brzmi 

jasno, ale nie jest takie ∏atwe – wyjaÊnia

Maciej. – Wybrano nas, bo chodzi∏o o au-

tentyzm zamiast profesjonalnej maniery.

Zgodnie z przyj´tymi regu∏ami stra˝acy sà

stra˝akami,  emeryci  emerytami,  lekarze

lekarzami itp. 

POPULARNOÂå
Sà rozpoznawani. Spotykajà ich prawie wy-

∏àcznie ˝yczliwe reakcje, no i pytania. Naj-

cz´stsze – jak si´ dostaç do Policji? Zyskali

ju˝ nawet swoich fanów, a zw∏aszcza fanki,

których uÊmiechy sà dowodem na to, jak

pot´˝nym medium jest telewizja.

– No i co? Uderzy∏o do g∏owy?

– Chyba nie – mówi Sebastian. – Po pro-

stu odbieramy popularnoÊç jako mi∏à rzecz.

Dzieci w szkole piszczà na nasz widok,

starsi nie szcz´dzà dobrych s∏ów, dostali-

Êmy maskotki od wspó∏grajàcych. Na razie

dawni koledzy si´ do nas przyznajà, zresztà

zaraz by powiedzieli, ˝e coÊ nam odbija... 

Kto oglàda? Wszyscy, komu czas na to 

pozwala. M∏odzie˝, ba, dzieci nawet, po

seniorów w∏àcznie. Oparty na niemieckiej

licencji serial jest tak pomyÊlany, aby niko-

mu nie „szkodzi∏”. Nie ma tu drastycznych

Tak ich nazywajà w serialu W11, który
od ponad roku jest emitowany przez
pi´ç dni w tygodniu w TVN. Na zmian´
oglàdamy w akcji dwie pary policjantów.
Prawdziwych. Z dosyç ju˝ bogatym
˝yciorysem zawodowym. ,,Naturszczyki’’
przyciàgajà coraz wi´kszà widowni´.
Serial okaza∏ si´ sukcesem nie tylko dla
TVN, ale i dla Policji.

podkom. Krzysztof Radzik, za-

st´pca komendanta KP „Metro”. – Po-

za tym widaç ich w wagonach, co spra-

wia, ˝e pasa˝erowie czujà si´ bezpiecz-

niej. Majà pojawiaç si´ w ró˝nych miej-

scach, nie tylko na peronach, dlatego,

mimo ˝e naszà domenà jest obszar

od pierwszego schodka zejÊcia do metra,

funkcjonariusze sprawdzajà te˝, co dzie-

je si´ na powierzchni w pobli˝u wejÊç.

✩

Niewielki zespó∏ KP „Metro” musi

czasem stawaç twarzà w twarz z nieco-

dziennymi wyzwaniami. Cz´Êç z nich

nie stanowi niespodzianki – Wielka Or-

kiestra Âwiàtecznej Pomocy, Dzieƒ „Ko-

tana”, „Sylwester na placu Defilad” to

ju˝ sta∏e pozycje w kalendarzu imprez,

podczas których metro, a wraz nim i po-

licjanci, pracujà na maksymalnych obro-

tach. Du˝ym egzaminem by∏o zabezpie-

czenie koncertu Stinga. Na nogi posta-

wiono ponad po∏ow´ obsady komisaria-

tu. Policjanci dbali, by po zakoƒczonym

wyst´pie na peronach najbli˝szych stacji

nie k∏´bi∏ si´ zbyt wielki t∏um, co grozi-

∏oby zepchni´ciem kogoÊ na torowisko.

W ciàgu 1–1,5 godz. metrem bezpiecz-

nie odjecha∏o ponad 50 tys. ludzi.

Bywajà te˝ sytuacje ca∏kowicie nie-

przewidywalne, jak choçby lipcowy fa∏-

szywy alarm o pod∏o˝eniu bomby ko∏o

Rotundy. Groêba sparali˝owa∏a Êródmie-

Êcie stolicy, w tym tak˝e metro.

– Trzeba by∏o ewakuowaç pasa˝erów

– wspomina podkom. Radzik. – Ludzie

podporzàdkowali si´ poleceniom, nie

by∏o dyskusji ani paniki. W niespe∏-

na kwadrans zagro˝ony teren by∏ pusty.

Przygotowujemy si´ na takie sytuacje,

organizujemy çwiczenia antyterrory-

styczne wed∏ug ró˝nych wariantów. Wia-

domo jednak, ˝e wszystkich niebezpie-

czeƒstw i scenariuszy wydarzeƒ nie spo-

sób przewidzieç.

W razie jakiegokolwiek alarmu mobili-

zowana jest nie tylko za∏oga komisariatu.

Wspierajà jà policjanci z komendy sto-

∏ecznej. Z pomocà spieszà tak˝e s∏u˝by

ratownicze i porzàdkowe metra. 

– Wszyscy zawsze zdawali sobie spra-

w´, ˝e podziemna kolej to potencjalny

cel dla terrorystów – mówi kom. Doma-

galska. – Po zamachach w Londynie ma-

my tego jeszcze wi´kszà ÊwiadomoÊç.

Dlatego KSP wysy∏a do s∏u˝by na pero-

nach cywilnych wywiadowców. Ostatnio

dyrekcja metra zakupi∏a pojazd ratowni-

czy, który porusza si´ i po powierzchni,

i po torach. U∏atwia to przeprowadzanie

akcji ratowniczych pod ziemià.

S∏aboÊç metra – istnienie tylko jednej

linii – powoduje zarazem, ˝e nie ma za-

gmatwanych zau∏ków w punktach prze-

siadkowych i teren jest doÊç prosty

do obserwacji. Brak Êmietników na pero-

nach umo˝liwia szybsze dostrze˝enie

podejrzanego pakunku. Wreszcie tzw.

trzecia szyna, zasilajàca wagony pràdem

o napi´ciu 700 wolt, odstrasza amatorów

noclegu w tunelach, którzy wolà sàsied-

ni dworzec PKP. JeÊli dodaç do tego ka-

mery i cz´stà obecnoÊç policyjnych pa-

troli, nie dziwi, ˝e warszawiacy uwa˝ajà

metro za jedno z bezpieczniejszych

miejsc swojego miasta. ■

PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. Anna Michejda

▲
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scen, przesadnego epatowania krwià, zw∏o-

kami w rozk∏adzie, makabrà, wulgaryzmy

sà „wypikane”. Ale nie ma tu równie˝ sko-

rumpowanych policjantów, rozterek psy-

chologicznych, dywagacji, zmagania si´

z innymi instytucjami. Jest za to pewien

wypreparowany Êwiat, w którym istnieje

wyraêny podzia∏ na reprezentantów dobra

i z∏a. Dobrzy zawsze zwyci´˝ajà i majà

– dzi´ki temu – stuprocentowà wykrywal-

noÊç. Taka skutecznoÊç komisarzy musi

owocowaç popularnoÊcià.

PRACA
S∏u˝b´ policyjnà zdà˝yli w ciàgu tych kil-

kunastu lat poznaç od podszewki. Ogrom

obowiàzków, szalone tempo, przywalenie

papierami, rozzuchwalenie sprawców, brak

czasu dla siebie i rodziny, mierna satysfak-

cja finansowa. Ale mimo wszystko uwa˝ajà,

˝e to jest w∏aÊnie ich miejsce. ˚e tam wró-

cà po urlopie bezp∏atnym, uzyskanym

za zgodà najwy˝szych prze∏o˝onych. Teraz,

cieszàc si´ niepowtarzalnà ˝yciowà przygo-

dà, nadal sà policjantami pragnàcymi – na-

wet w ramach przyj´tej w filmie konwencji

– pokazaç swojà ci´˝kà robot´, wywo∏aç

u odbiorcy zrozumienie i szacunek dla tej

szczególnej profesji. 

– Chodzicie, rozmawiacie. Ma∏o w W11

nowoczesnoÊci, co najwy˝ej technik wodzi

p´dzelkiem po Êladach...

– W realu te˝ nie mamy tego za wiele

– odpowiada Anna. – A kontakty z ludêmi

to podstawa. Robimy to w nadziei, ˝e rola

Êwiadka b´dzie dobrze rozumiana i wype∏-

niana, ˝e ludzie nie b´dà od tego uciekaç

z obawy, ˝e „Êwiadek dostaje w zadek”, jak

g∏osi ma∏o eleganckie powiedzenie. 

TELEWIZJA, CZYLI TE˚ PRACA
Serial chodzi od poniedzia∏ku do piàtku,

wi´c i ca∏a ekipa pracuje codziennie. Od ra-

na – zwykle o siódmej, ósmej jest pierwszy

klaps – do nocy albo d∏u˝ej. Komisarze do-

Êwiadczyli na w∏asnej skórze, jak solidnie

zarabiajà na chleb wszyscy zaanga˝owani

w ten projekt. A poza tym polubili si´, do-

brze i swobodnie czujà si´ razem, z ca∏ym

zespo∏em.

W11 to dokument fabularyzowany, oparty

w du˝ej mierze na faktach, z tego wzgl´du

realizatorzy zostawiajà pole manewru dla

inwencji i wiedzy czwórki policjantów. Mo-

gà oni modyfikowaç bàdê dopisywaç dialogi.

˚eby brzmia∏y bardziej prawdziwie, pilnujà

u˝ywanej w scenariuszu terminologii, prze-

mycajà ró˝ne podpatrzone i zapami´tane

tricki, zachowania, typowe gesty, odzywki.

DziÊ wiele scen jest zapisanych ramowo,

na przyk∏ad „zatrzymanie Kowalskiego

w mieszkaniu”, a aktorzy wype∏niajà to tre-

Êcià, nadajà wiarygodny koloryt.

– NauczyliÊmy si´ wiele. Najwyraêniej

widoczne jest to, gdy spojrzymy na pierw-

sze odcinki z naszym udzia∏em. No, oglà-

daç je teraz moglibyÊmy chyba tylko za

kar´. Spi´ci, nienaturalni, nie wiedzieli-

Êmy, gdzie, jak i po co stanàç, wszystko

pod dyktando... – Êmieje si´ Joanna.

CO DALEJ?
Przysz∏oÊç jest oczywiÊcie wielkà niewiado-

mà. Na razie koncentrujà si´ na „tu i te-

raz”. Poznajà nowe Êrodowisko, poszerzajà

spojrzenie i horyzonty. Zbierajà wspomnie-

nia, ale sà równie˝ przekonani, ˝e te

wszystkie cenne doÊwiadczenia przydadzà

si´ po powrocie do zawodu. 

To Êwietna przygoda. Niech jeszcze

trwa. ■
JOLANTA ÂLIFIERZ

zdj. Pawe∏ Ostaszewski

Od lewej: Asp. Sebastian Wàtroba. Jedenastoletni sta˝ w Policji. Ju˝ w trakcie pracy ukoƒczy∏ zaoczne studia z resocjalizacji. Pracuje w komisariacie w Trzebini, pow. chrzanowski. Nadkom.
Joanna Czechowska. Po maturze dosta∏a si´ do WSPol. w Szczytnie, potem podj´∏a studia politologiczne. Z Policjà zwiàzana jest od 1991 roku, zajmowa∏a si´ przest´pstwami narkotykowymi, by∏a
szefowà sekcji kryminalnej w jednej z krakowskich jednostek. Nadkom. Anna Potaczek. Absolwentka liceum ekonomicznego i prawa na UJ. Pracowa∏a w referacie operacyjno-dochodzeniowym
w Mszanie Dolnej, od wielu ju˝ lat na stanowisku kierownika. Sier˝. szt. Maciej Friedek. Do Policji przyszed∏ w 1994 roku. Najpierw by∏ pracownikiem dochodzeniowo-Êledczym, potem
operacyjnym – w komisariacie IV w Bytomiu, na stanowisku detektywa w referacie kryminalnym.

Komisarze
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NAZWA – WYBRZE˚E W POURVILLE
AUTOR – MONET CLAUDE
OPIS – Obraz olejny. Widok z brzegu urwiska na wybrze˝e morskie

z ma∏à zatokà. Na pierwszym planie z prawej widoczny fragment

urwiska poroÊni´tego zielono˝ó∏tawà trawà, rzucajàcego niebieska-

wy cieƒ na pla˝´. Brzeg morza lekko wci´ty, piaszczysty szarokre-

mowy. Po lewej seledynowoniebieskawe morze, bia∏e fale ∏amiàce

si´ na pla˝y. Na drugim planie z prawej jasnozielona równina ze

szkicowo zaznaczonymi budynkami o ceglastych dachach. W g∏´bi,

w centrum, wzgórze pokryte zielonkawà trawà z pasmami kremo-

wego piasku, urywajàce si´ stromym urwiskiem nad brzegiem mo-

rza. Urwisko w szarym cieniu. Na horyzoncie, z lewej, morze za-

mkni´te pasmem wybrze˝a w kolorach niebieskawokremowych.

Niebo b∏´kitne, pokryte szkicowo zaznaczonymi kremowobia∏ymi

ob∏okami, w lewym i prawym górnych naro˝nikach ob∏oki sà jasno-

bràzowe. Ca∏oÊç w rozjaÊnionej pastelowej tonacji.

SYGNOWANY u do∏u z prawej: Claude Monet.

ZNAKI DODATKOWE – Nalepki: KFM 107/1906, KFMP 390,

,,DURAND RUEL, Paris, New York”, ,,PAUL CASSIRER, Berlin” 

CZAS POWSTANIA – 1882 r.

WYMIARY – 60 x 73 cm

SKRADZIONY z ekspozycji Muzeum Narodowego w Poznaniu

19 wrzeÊnia 2000 r.

Numer katalogu – PA-01536

NAZWA – PORTRET M¢˚CZYZNY
AUTOR – STANIS¸AW IGNACY WITKIEWICZ

OPIS –

Portret W∏adys∏awa

Gruberskiego

TECHNIKA –

pastel (w´giel, papier)

CZAS POWSTANIA

– 1916 r.

Numer katalogu –

PA-01516

Skradzione dzie∏a sztuki
NAZWA –
MADONNA 
APOKALIPTYCZNA
OPIS – Postaç stojàca,

w uj´ciu frontalnym,

na tle mandorli z promie-

nistà aureolà. Na prawej

r´ce Dzieciàtko. U stóp

kl´czàce postaci m´˝czy-

zny i kobiety w d∏ugich

szatach, z ró˝aƒcami w r´-

kach z∏o˝onymi modli-

tewnie (fundatorzy),

przy nich herby Pomian

i Brodzic. W tle krajobraz

leÊny. Twarze postaci

w kolorach cielistych, sza-

ty adorantów czarne, chu-

sta na g∏owie niewiasty

bia∏a, t∏o zielone. Sukien-

ka Matki Boskiej srebrna

ze z∏oceniami, trybowana

z ornamentem okucio-

wym, na niej herb Pokora.

Korona wysadzana kamieniami pó∏szlachetnymi, podtrzymywana

przez par´ anio∏ków. Fundowana w 1717 r. – barokowa. Rama a˝u-

rowa z liÊci akantu – barokowa. Na odwrocie malowid∏o „Taniec

Âmierci” datowane na XVII w. (wyobra˝enie Êmierci – koÊciotrupa

z kosà i ∏aciƒski tekst Koheleta 12,1: Memento Creator/is tui in

diebus In).

TECHNIKA – olej

CZAS POWSTANIA – 1551–1600 r.

Numer katalogu – PA-2120

NAZWA –
PORTRET JOHANNA LARASSA
AUTOR – ADOLFO WILDT
OPIS – Twarz m´ska wyrzeêbio-

na w kolistym zag∏´bionym meda-

lionie wpisanym w pole kwadratu.

Na p∏ycie wykonano napisy: wzd∏u˝

górnej kraw´dzi „LARASS”, u do∏u

zaÊ „DEM MEISTER DER 

GARTENBAUKUNST DOEHLAU

OSPR. 1879–1893”. Sygnowana na-

zwiskiem twórcy: „A. WILDT”.

Uszkodzenia: obt∏uczony nos m´˝-

czyzny, p´kni´cie p∏yty w dolnej

cz´Êci kompozycji.

TECHNIKA – p∏askorzeêba

CZAS POWSTANIA – 1850–1900 r.

Numer katalogu – PC-00800

Wybór: PAWE¸ SZLACHETKO
OÊrodek Ochrony Zbiorów Publicznych Ministerstwa Kultury, tel. (0-22) 628 22 85 R
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P rzedmiotem ochrony art. 207 k.k. jest rodzina i jej prawid∏o-

we funkcjonowanie, indywidualnym przedmiotem ochrony

(przed z∏ym traktowaniem) natomiast jest bezpieczeƒstwo 

osobiste jednostki (˝ycie, zdrowie, nienaruszalnoÊç cielesna,

wolnoÊç, godnoÊç).

W wypadku przest´pstwa z art. 207 par. 2 i 3 k.k. w ka˝dej sy-

tuacji dodatkowym przedmiotem ochrony normy wyra˝onej

w tych przepisach jest ˝ycie i zdrowie.

KTO PODLEGA OCHRONIE?
Artyku∏ 207 k.k. nale˝y do tych przepisów kodeksu karnego, w któ-

rych ustawodawca wprost wymieni∏ przedmiot wykonawczy.

W tym zakresie prawid∏owe jego ustalenie i okreÊlenie nale˝y

do podstawowych kwestii, które muszà byç znane w pierwszej

fazie post´powania przygotowawczego. èród∏o tych informacji

w sprawach o zn´canie si´ w wi´kszoÊci przypadków to 

pokrzywdzony. Przest´pstwo zn´cania zosta∏o sformu∏owane

w taki sposób, ˝e do jego zaistnienia konieczne jest, aby osoba

pokrzywdzona mia∏a co najmniej jednà z okreÊlonych w art. 207

k.k. cech lub w∏aÊciwoÊci. Przedmiotem czynnoÊci wykonawczej

przest´pstwa z art. 207 k.k. mo˝e byç:

1) osoba najbli˝sza,

2) inna osoba pozostajàca w sta∏ym lub przemijajàcym stosun-

ku zale˝noÊci od sprawcy,

3) ma∏oletni,

4) osoba nieporadna ze wzgl´du na jej stan psychiczny 

i fizyczny.

OSOBA NAJBLI˚SZA
W kodeksie karnym z 1997 r. w dyspozycji przepisu art. 207 

zawarto okreÊlenie „osoba najbli˝sza”, które zosta∏o zdefiniowa-

ne w art. 115 par. 11 k.k.

Osobà najbli˝szà w rozumieniu art. 207 k.k. jest:

a) wst´pny,

b) zst´pny,

c) rodzeƒstwo,

d) powinowaty w tej samej linii lub stopniu,

e) osoba pozostajàca w stosunku przysposobienia oraz jej ma∏-

˝onek,

f) osoba pozostajàca we wspólnym po˝yciu.

Ustalenie stosunku bycia najbli˝szym stanowi jedno ze zna-

mion przest´pstwa zn´cania si´. Ustawodawca, dokonujàc 

takiego wyliczenia, okreÊli∏, ˝e dla istoty stosunku bycia najbli˝-

szym nie jest wa˝na wi´ê emocjonalna lub uczuciowa, która za-

chodzi mi´dzy dwojgiem osób, lecz stosunek faktyczny lub

prawny, który ∏àczy te osoby. Kodeks karny, definiujàc w art. 115

par. 11 osob´ najbli˝szà, pos∏uguje si´ poj´ciami zaczerpni´tymi

z kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, których treÊç jest jedno-

znaczna, z wyjàtkiem okreÊlenia „osoby pozostajàcej we wspól-

nym po˝yciu”. Osobà najbli˝szà jest m.in. ma∏˝onek. 

Stosunek pokrewieƒstwa oznacza wi´zi prawne mi´dzy

osobami, które ∏àczà wi´zy krwi. Zalicza si´ tu wst´pnych,

zst´pnych oraz rodzeƒstwo. Wst´pni to krewni w linii prostej,

czyli ojciec, matka, dziadek, babka, pradziadkowie i pozostali

krewni w tej samej linii. Zst´pni to ci, którzy te˝ sà krewnymi

w linii prostej (syn, córka, prawnuki itd.). Rodzeƒstwo zaÊ sta-

nowi stosunek pokrewieƒstwa w linii bocznej. Tym samym usta-

wodawca przyjmuje stosunek bycia najbli˝szym w razie pokre-

wieƒstwa w linii prostej bez ograniczeƒ, a w linii bocznej jedy-

nie do rodzeƒstwa (przy czym wchodzi w gr´ zarówno pocho-

dzenie od obojga rodziców, jak i od jednego z nich – wówczas

mamy do czynienia z rodzeƒstwem przyrodnim). 

Stosunek powinowactwa oznacza wi´zi prawne, jakie na-

wiàzujà si´ z krewnymi wspó∏ma∏˝onka, czyli stosunek ten za-

chodzi mi´dzy jednym z ma∏˝onków wobec drugiego. Ustawo-

dawca przyjmuje stosunek bycia najbli˝szym w razie powino-

wactwa w linii prostej bez ograniczeƒ. Najbli˝szym jest wi´c

teÊç, teÊciowa, dziadek, babka jednego z ma∏˝onków wobec dru-

giego, a tak˝e dziecko jednego z ma∏˝onków, które nie jest ich

wspólnym dzieckiem, wobec ma∏˝onka swojego rodzica. Stosu-

nek powinowactwa w linii bocznej jest natomiast ograniczony

do rodzeƒstwa ma∏˝onka (szwagier, bratowa). Stosunek powino-

wactwa jest symetryczny, tzn. najbli˝szà jest np. siostra m´˝a,

lecz w stosunku do tej siostry – ˝ona brata.

W rozumieniu art. 207 k.k. jest to tak˝e osoba, która pozosta-

je w stosunku przysposobienia oraz jej ma∏˝onek. 

Stosunek przysposobienia rodzi mi´dzy przysposabiajàcym

i przysposobionym taki stosunek, jak mi´dzy rodzicami a dzieç-

mi (art. 121 k.r.o.).

Ustawa Kodeks karny ogranicza stosunek bycia najbli˝szym

jedynie do przysposabiajàcego i jego ma∏˝onka wobec przysposo-

bionego oraz przysposobionego i jego ma∏˝onka wobec przyspo-

sabiajàcego. Dlatego te˝ nie jest ju˝ osobà najbli˝szà np. ojciec

przysposabiajàcego wobec przysposobionego lub ma∏˝onek przy-

sposabiajàcego wobec ma∏˝onka przysposobionego. Z uwagi

na istniejàcy obecnie stan rzeczywisty istotne jest, ˝e okreÊlenie

osoby najbli˝szej dotyczy tak˝e rodziców niebiologicznych – za-

równo w sytuacji, kiedy urodzi∏o si´ dziecko w wyniku sztuczne-

go zap∏odnienia, jak równie˝ w stosunku do rodziców, którzy

po urodzeniu dziecka zmienili swà p∏eç na skutek zabiegów me-

dycznych, potwierdzonych nast´pnie zmianà aktu stanu cywil-

nego. Najbli˝szà jest równie˝ osoba pozostajàca we wspólnym

po˝yciu.

Za istotne i konieczne elementy po˝ycia w rozumieniu

art. 115 par. 11 k.k. nale˝y uznaç wspólne po˝ycie psychiczne

i fizyczne, wspólnot´ ekonomicznà i trwa∏oÊç zwiàzku. Te ele-

menty bowiem mogà wskazywaç, ˝e mi´dzy dwiema osobami

p∏ci odmiennej zachodzi taki zwiàzek, który od ma∏˝eƒstwa ró˝-

ni si´ tylko brakiem prawnej legalizacji. Poj´cie trwa∏oÊci oma-

Przest´pstwo zn´cania si´
– art. 207 k.k.
W praktyce policyjnej prowadzenie post´powaƒ
przygotowawczych w sprawach o zn´canie si´ nastr´cza,
wbrew pozorom, wielu problemów interpretacyjnych.
WczeÊniej rozwiane, pozwolà uniknàç licznych
nieprawid∏owoÊci, które skutkujà m.in. zwrotem materia∏ów
post´powania do uzupe∏nienia.

1
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wianego zwiàzku nie zawsze nale˝y ∏àczyç z d∏ugoÊcià 

jego trwania, gdy˝ mo˝e on istnieç przez krótki czas, lecz do-

tychczasowe cechy wskazujà, i˝ ma trwaç i ˝e oprócz wymienio-

nych wi´zi osoby ˝yjàce w tym zwiàzku zamierzajà w nim pozo-

stawaç.

Na tle wyk∏adni poj´cia pozostawania we wspólnym po˝yciu

powsta∏ istotny problem dotyczàcy takiego po˝ycia osób tej sa-

mej p∏ci.

Wspólne po˝ycie oznacza na gruncie art. 115 par. 11 k.k. po-

zostawanie w stosunku odpowiadajàcym od strony faktycznej

stosunkowi ma∏˝eƒstwa, a wi´c zwiàzkowi osób ró˝nej p∏ci. Dla-

tego w zakresie tego poj´cia nie mieÊci si´ trwa∏y zwiàzek o cha-

rakterze homoseksualnym. W literaturze przedmiotu natomiast

mo˝na spotkaç stanowiska, w których uznaje si´, ˝e zwiàzek

osób tej samej p∏ci, które wspólnie prowadzà gospodarstwo do-

mowe, w istocie odpowiada stosunkowi osób najbli˝szych.

Wydaje si´, ˝e stanowisko aprobujàce zaliczenie zwiàzków

osób tej samej p∏ci do kategorii osób najbli˝szych jest s∏uszne

pod warunkiem, ˝e oprócz wi´zów uczuciowych i emocjonal-

nych, które nie uzale˝niajà zachodzenia stosunku bycia najbli˝-

szym, wystàpi element trwa∏oÊci. Nie ma tu równie˝ znaczenia

d∏ugoÊç trwania tego zwiàzku, je˝eli jego cechy przemawiajà

za tym, ˝e osoby tej samej p∏ci, które ˝yjà razem, zamierzajà

w nim pozostawaç. Nie sà osobami najbli˝szymi krewni osoby,

z którà pozostaje si´ we wspólnym po˝yciu, nawet je˝eli sà one

po∏àczone w´z∏em wspólnego ogniska domowego, np. dziecko

konkubiny w stosunku do konkubenta czy te˝ wychowywane

osierocone dziecko.

Sàd Najwy˝szy przyjà∏, ˝e je˝eli narzeczona oskar˝onego nie

pozostaje we wspólnym z nim po˝yciu, to wed∏ug art. 115

par. 11 k.k. nie jest osobà najbli˝szà dla oskar˝onego – wyrok SN

z 9 listopada 1990 r. (WR 203/90).

OSOBY ZALE˚NE OD SPRAWCY
W Êwietle art. 207 par. 1 k.k. ochronie prawnej podlegajà te˝ oso-

by pozostajàce w sta∏ym lub przemijajàcym stosunku zale˝noÊci

od sprawcy.

Stosunek zale˝noÊci mo˝e mieç swe êród∏o w:

a) prawie publicznym,

b) prawie rodzinnym (np. zale˝noÊç ubezw∏asnowolnionego

od kuratora),

c) umowie (np. chory jest zale˝ny od leczàcego go lekarza),

d) stosunku faktycznym, który powsta∏ bàdê z woli osoby zale˝-

nej, bàdê bez jej woli (na spacerze np. dziecko jest zale˝ne

od opiekuna).

Zale˝noÊç zachodzi nie tylko wówczas, gdy pokrzywdzony po-

zostaje ze sprawcà w stosunku pokrewieƒstwa, powinowactwa,

przysposobienia, opieki bàdê konkubinatu, lecz tak˝e wtedy, kie-

dy pokrzywdzony na skutek fizycznej lub liczebnej przewagi

sprawców albo z obawy przed ich przemocà nie mo˝e im si´ prze-

ciwstawiç, nie mo˝e samodzielnie zmieniç warunków swego by-

towania i jest zmuszony znosiç narzucony mu sposób traktowa-

nia oraz pozostawaç w sytuacji wytworzonej przez sprawców. Sy-

tuacja taka zachodzi np. wówczas, gdy sprawcy pozostajàcy z po-

krzywdzonym w jednej celi w zak∏adzie karnym zniewa˝ajà go

i bijà, gro˝à pozbawieniem ˝ycia, zmuszajà do wykonywania

za nich poni˝ajàcych prac, nie dopuszczajà do spo˝ywania posi∏-

ków przy wspólnym stole, traktujà w sposób pogardliwy i upoka-

rzajàcy.

Nie mo˝na jednak zamknàç listy przyk∏adów, jakie niesie ze so-

bà ˝ycie, a które pojawiç si´ mogà w konkretnych sprawach kar-

nych w postaci przyczyn przyj´cia zale˝noÊci wyznaczanych arty-

ku∏em 207 par. 1 k.k. do ustalenia przest´pstwa zn´cania si´.

Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´, ˝e ustawa mówi o stosunku 

zale˝noÊci trwa∏ym lub przemijajàcym. Dlatego pewien

▲
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sens praktyczny ma okreÊlenie czasu trwania

tego stosunku. W orzecznictwie i judykaturze twier-

dzi si´, ˝e nie mo˝e byç to stosunek doraêny. Gdyby

wi´c zale˝noÊç trwa∏a zbyt krótko, wówczas trudno

by∏oby  przyjàç  przest´pstwo  zn´cania.  Interesujà-

cym stanem  faktycznym,  przyj´tym  w wyroku Sàdu

Rejonowego w P∏ocku z 29 sierpnia 1997 roku

(sygn. VII K 411), jest sytuacja, kiedy oskar˝one-

go M.P. uznano za winnego tego, ˝e:

(...) wykorzystujàc przemijajàcy stosunek zale˝noÊci
wynikajàcy z sytuacji faktycznej powsta∏ej na skutek
obecnoÊci w miejscu i czasie zdarzenia tak˝e czterech in-
nych m´˝czyzn, w tym (...) poprzez bicie r´kami, gro˝e-
nie zabójstwem, a tak˝e gro˝enie spowodowaniem
uszkodzenia cia∏a poprzez uci´cie r´ki przy u˝yciu sie-
kiery zn´ca∏ si´ fizycznie i moralnie nad S.G., co wy-
czerpuje znamiona przest´pstwa z art. 184 par. 1 k.k.
[ob. 207 par. 1 k.k.].

Ustalony przemijajàcy stosunek zale˝noÊci wyni-

ka∏ z faktu, ˝e oskar˝ony oraz inne osoby wraz z po-

krzywdzonym przebywa∏y na leÊnym parkingu,

gdzie nast´powa∏o rozliczenie za skradzione wcze-

Êniej telewizory, przy czym pokrzywdzonemu zarzu-

cano nierzetelnoÊç. W uzasadnieniu tego˝ wyroku

sàd stwierdzi∏, ˝e oskar˝ony swoim zachowaniem

wyczerpa∏ znamiona fizycznego i moralnego zn´ca-

nia si´, wykorzystujàc przy tym przemijajàcy stosu-

nek zale˝noÊci wynikajàcy z sytuacji powsta∏ej

na skutek obecnoÊci w miejscu i czasie zdarzenia

tak˝e czterech innych m´˝czyzn. To stworzy∏o M.P.

sposobnoÊç zn´cania si´ z wykorzystaniem nad po-

krzywdzonym zaistnia∏ej przewagi. Zdaniem sàdu,

S.G. w tych warunkach nie by∏ w stanie sam prze-

ciwstawiç si´ zn´caniu polegajàcemu na biciu r´ka-

mi, gro˝eniu zabójstwem i spowodowaniem uszko-

dzeƒ cia∏a z u˝yciem siekiery i znosi∏ je z obawy

przed nasileniem agresji napastników. Zdarzenie

mia∏o, co prawda, charakter jednorazowy, lecz by∏o

po∏àczone z tak intensywnym dr´czeniem, ˝e

w opinii sàdu wyczerpywa∏o znamiona przest´pstwa

zn´cania si´.

MA¸OLETNI
Kategorià osób podlegajàcych ochronie z art. 207

k.k. sà równie˝ ma∏oletni. W kodeksie karnym nie

podano definicji terminu „ma∏oletni”, chocia˝ w kil-

ku przepisach ustawy okreÊlenia takiego u˝yto (np.

art. 207, 208, 210). Poj´cie „ma∏oletni” jest nato-

miast zdefiniowane w art. 10 k.c. W Êwietle tego

przepisu ma∏oletni to osoba, która nie ukoƒczy∏a

lat 18, przy czym wyjàtkowo za pe∏noletnià uznaje

si´ tak˝e kobiet´, która po ukoƒczeniu 16 lat zawar-

∏a za zgodà sàdu zwiàzek ma∏˝eƒski (art. 10 par. 2

k.c.).

Rozwiàzanie przyj´te w art. 10 k.c. w pe∏ni zosta∏o

zaakceptowane na gruncie prawa karnego zarówno

w literaturze, jak i w orzecznictwie.

Z art. 207 k.k. wynika, ˝e osoba ma∏oletnia mo˝e

byç przedmiotem przest´pstwa zn´cania si´, niezale˝-

nie od tego, czy pozostaje w stosunku zale˝noÊci

od sprawcy, czy te˝ nie.

Osobom ma∏oletnim jest udzielona ochrona na pod-

stawie tego przepisu w ka˝dej sytuacji, czyli zarówno

w uk∏adzie rodzinnym jako osobie najbli˝szej, jak rów-

nie˝ we wszystkich mo˝liwych uk∏adach pozarodzin-

nych, bez jakichkolwiek ograniczeƒ. Wynika to z tego,

˝e w wypadku ma∏oletnich ustawa nie wymaga istnie-

nia mi´dzy sprawcà i ofiarà specyficznej relacji, jakà

jest stosunek bliskoÊci typu rodzinnego, okreÊlonego

w art. 115 par. 11 k.k., czy te˝ stosunek zale˝noÊci.

OSOBA NIEPORADNA
To osoba, która z powodu swych w∏aÊciwoÊci fizycz-

nych (np. podesz∏ego wieku, kalectwa, ob∏o˝nej cho-

roby) lub w∏aÊciwoÊci psychicznych (np. upoÊledzenie

umys∏owe, niedorozwój) nie ma mo˝liwoÊci samo-

dzielnie ani decydowaç o swoim losie, ani zmieniaç

swojego po∏o˝enia. Nie mo˝e pozostaç bez opieki ze

wzgl´du na swój stan psychiczny lub fizyczny (np. po-

wa˝ne inwalidztwo), przy czym stany te mogà mieç

charakter trwa∏y lub przemijajàcy.

Osobà nieporadnà jest tym samym ktoÊ, co do kogo

zachodzà podstawy do ubezw∏asnowolnienia ca∏kowi-

tego, czyli nie jest w stanie pokierowaç swoim post´-

powaniem wskutek choroby psychicznej, niedorozwo-

ju umys∏owego lub innego rodzaju zaburzeƒ psychicz-

nych, w szczególnoÊci pijaƒstwa lub narkomanii

(art. 13 k.c.). Osoba taka znajduje si´ na poziomie roz-

woju umys∏owego dziecka w wieku poni˝ej 13 lat.

Do ich grona nale˝à tak˝e osoby, w stosunku do któ-

rych zachodzà podstawy do ubezw∏asnowolnienia cz´-

Êciowego. Sà to osoby pe∏noletnie, którym z powodu

choroby psychicznej, niedorozwoju umys∏owego albo

innego rodzaju zaburzeƒ psychicznych, w szczególno-

Êci pijaƒstwa lub narkomanii, potrzebna jest pomoc

do prowadzenia ich spraw, lecz stan ten nie uzasadnia

ubezw∏asnowolnienia ca∏kowitego (art. 16 par. 1 k.c.).

Osoby takie znajdujà si´ na poziomie rozwoju ma∏olet-

niego powy˝ej 13 lat.

Je˝eli chodzi o nieporadnoÊç wywo∏anà stanem 

fizycznym, to jest to taki rodzaj u∏omnoÊci fizycznej,

który nie pozwala na samodzielne zaspokajanie pod-

stawowych potrzeb ˝yciowych. Mo˝e to byç ob∏o˝na

choroba, np. parali˝ lub kalectwo, albo niemo˝noÊç sa-

modzielnego poruszania si´ w domu z powodu braku

dolnych i górnych koƒczyn.

NieporadnoÊç ze wzgl´du na stan psychiczny lub

fizyczny nie musi oznaczaç zale˝noÊci osoby

od sprawcy, istnienie zaÊ stosunku zale˝noÊci nie jest

w tym wypadku wymagane do uznania osoby niepo-

radnej za przedmiot przest´pstwa zn´cania si´.

G∏ównà cechà nieporadnoÊci jest to, ˝e osoba niepo-

radna nie mo˝e si´ przeciwstawiç zn´cajàcemu si´

nad nià sprawcy. ■
cdn.

nadkom. dr JANUSZ BRYK
(WSPol. w Szczytnie)

PS. Tekstem tym rozpoczynamy druk praktycznego

komentarza do kodeksu karnego.

▲

Przedmiotem ochrony art. 207 k.k. jest rodzina
i jej prawid∏owe funkcjonowanie, indywidualnym
przedmiotem ochrony (przed z∏ym traktowaniem)
natomiast jest bezpieczeƒstwo osobiste jednostki
(˝ycie, zdrowie, nienaruszalnoÊç cielesna, 
wolnoÊç, godnoÊç).
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Zdarza si´, ˝e w toku dyskusji na portalach internetowych ludzie pos∏u-
gujàcy si´ jedynie pseudonimami umieszczajà informacje znies∏awiajà-
ce osoby, do których sà wrogo nastawieni. Sà to przest´pstwa z art. 212
par. 1 kodeksu karnego Êcigane w trybie prywatno-skargowym. Poszko-

dowani, którzy zg∏aszajà je organom Êcigania, cz´sto spotykajà si´ z od-
mowà ustalenia sprawcy. Wyt∏umaczeniem jest zazwyczaj bezskutecz-
noÊç zg∏oszenia ze wzgl´du na niewskazanie imion, nazwisk oraz adre-
sów oskar˝onych (choç znies∏awieni nie majà mo˝liwoÊci ustalenia tych
danych). Niepodejmowanie takich dzia∏aƒ mo˝e w konsekwencji dopro-
wadziç do uniemo˝liwienia pokrzywdzonym realizacji konstytucyjnie
przys∏ugujàcych im uprawnieƒ do dochodzenia naruszonych praw i wol-
noÊci przed sàdami. 

Podstawà prawnà umo˝liwiajàcà organom Êcigania oraz sàdom podejmowa-

nie dzia∏aƒ majàcych na celu ustalenie sprawców przest´pstw Êciganych

z oskar˝enia prywatnego jest art. 488 par. 1 kodeksu post´powania karnego.

Mówi on, ˝e Policja na ˝àdanie pokrzywdzonego przyjmuje ustnà lub pisem-

nà skarg´ i – w razie potrzeby – zabezpiecza dowody, po czym sk∏ada skarg´

do w∏aÊciwego sàdu. W myÊl par. 2 k.p.k. natomiast Policja dokonuje okreÊlo-

nych przez sàd czynnoÊci dowodowych i przekazuje mu ich wyniki. 

W literaturze przedmiotu przyjmuje si´ stanowisko, ˝e skarga pokrzywdzo-

nego mo˝e byç skierowana tak˝e przeciwko anonimowemu sprawcy. W takiej

sytuacji zabezpieczenie dowodów mo˝e byç po∏àczone z podejmowaniem

przez  Policj´  czynnoÊci  zmierzajàcych  do wykrycia sprawcy przest´pstwa

(W. Grzegorczyk, Kodeks post´powania karnego, Komentarz, Warszawa 2003,

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 600). Po z∏o˝eniu, przez pokrzywdzo-

nego przest´pstwem Êciganym z oskar˝enia prywatnego, skargi, w której nie

okreÊlono sprawców, obowiàzek ich wykrycia spoczywa na Policji. Po wszcz´-

ciu post´powania przed sàdem z kolei na skutek wniesienia aktu oskar˝enia

lub przes∏ania skargi Policja zobowiàzana jest dokonaç wskazanych czynnoÊci

na polecenie sàdu.

Odmowa ustalenia sprawcy przest´pstwa Êciganego w trybie prywatno-

-skargowym (w tym tak˝e anonimowych oczernieƒ w Internecie) z racji nie-

podania przez pokrzywdzonego danych personalnych i adresu winowajcy nie

znajduje wi´c uzasadnienia w powszechnie obowiàzujàcych przepisach prawa.

✩
Zast´pca prokuratora generalnego, prokurator krajowy poinformowa∏ gene-

ralnego inspektora ochrony danych osobowych, ˝e, jego zdaniem, art. 488

par. 2 k.p.k. nie upowa˝nia sàdu do zlecania Policji przeprowadzania czynno-

Êci zmierzajàcych do ustalenia sprawcy czynu Êciganego z oskar˝enia prywat-

nego. Warunkiem dopuszczalnoÊci post´powania prywatno-skargowego

przed sàdem jest wskazanie w akcie oskar˝enia konkretnej osoby (art. 487

k.p.k.). Warunki i tryb czynnoÊci wykonywanych przez prokuratora w post´-

powaniu w sprawie o przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia prywatnego okreÊla

przepis art. 60 k.p.k. Prokurator wszczyna post´powanie albo wst´puje do po-

st´powania ju˝ wszcz´tego, jeÊli wymaga tego interes spo∏eczny. Ocena, czy

tak jest, nale˝y do prokuratora, zale˝nie od realiów konkretnej sprawy, i nie

podlega kontroli sàdu. 

Spór o rol´ organów Êcigania w post´powaniu prywatno-skargowym pozo-

staje wi´c otwarty. ■
Opracowa∏ P.K.

zdj. A. Michejda

Ewa Kulesza – g∏ówny inspektor 
ochrony danych osobowych 
wyjaÊnia wàtpliwoÊci zwiàzane ze s∏u˝bà w Policji

Obowiàzuje ju˝ rozporzàdzenie ministra spraw we-

wn´trznych i administracji z 26 lipca 2005 r. zmienia-

jàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci, warunków

i trybu przyznawania policjantom nale˝noÊci za po-

dró˝e s∏u˝bowe i przeniesienia (Dz.U. nr 153,

poz. 1282). Tekst zmienianego aktu znaleêç mo˝na

w Dzienniku Ustaw z 18 listopada 2002 r. 

Modyfikacje polegajà g∏ównie na ograniczaniu diet

i rycza∏tów. WczeÊniej np. rycza∏t za nocleg nie nale-

˝a∏ si´, gdy nocny przejazd odbywa∏ si´ wagonem sy-

pialnym lub tzw. kuszetkà, teraz nie przys∏uguje ge-

neralnie „za czas przejazdu”. 

Dodano równie˝ przepis nakazujàcy dokumento-

wanie podró˝y biletem w przypadku korzystania z po-

∏àczeƒ ekspresowych oraz Intercity i Eurocity. 

Zmiany zasz∏y tak˝e w rozdziale dotyczàcym dele-

gacji zagranicznych. Dodano par. 14a, który ograni-

czy∏ do 25 proc. diet´, je˝eli podró˝ s∏u˝bowa odby-

wa∏a si´ w ramach wspó∏pracy przygranicznej, a poli-

cjant nie musia∏ korzystaç z noclegu. Taki funkcjona-

riusz nie zobaczy diety w ogóle, jeÊli wyjazd trwa∏

krócej ni˝ cztery godziny lub gdy za granicà zjad∏ co

najmniej jeden bezp∏atny posi∏ek. W razie wielokrot-

nego przekraczania granicy czas delegacji zagranicz-

nej sumuje si´. 

W przypadku wspó∏pracy przygranicznej, gdy poli-

cjant wyje˝d˝a cz´sto lub cyklicznie, mo˝e dokony-

waç rozliczeƒ delegacji za okres miesi´czny w termi-

nie 14 dni po up∏ywie ka˝dego miesiàca. 

Wyje˝d˝ajàcy s∏u˝bowo za granic´ nie mo˝e tak˝e

liczyç na zwrot kosztów „leczenia refundowanego 

ze Êrodków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach

obowiàzkowego ubezpieczenia zdrowotnego poli-

cjanta”. 

Przepis pkt. 1 w ust. 3 par. 8 odbierajàcy rycza∏t

za nocleg „za czas przejazdu” mo˝e, niestety, przy-

nieÊç skutki odwrotne do zamierzonych. Obecna no-

wela usankcjonowa∏a stan, który od kilku ju˝ lat by∏

normà w wielu jednostkach. Ustawodawca chcia∏

ograniczyç koszty delegacji, nietrudno jednak wy-

obraziç sobie sytuacj´, gdy delegowany zamiast prze-

jechaç nocà pociàgiem z jednej miejscowoÊci do dru-

giej, sp´dzi kolejnà noc w hotelu, wyruszy dopiero

rankiem, a gdy dotrze do celu, znowu poszuka dachu

nad g∏owà, bo np. instytucja, do której zmierza∏, dzia-

∏a tylko do 16.00. W efekcie zamiast jednego rycza∏tu

za noc w pociàgu przedstawi dwa rachunki za pobyt

w hotelu. Koszty delegacji zwi´kszà si´ równie˝ o ko-

lejnà diet´. 

Ustawodawca postanowi∏ zaoszcz´dziç tak˝e

na dobrze rozwijajàcej si´ wspó∏pracy przygranicznej.

W praktyce wi´c podró˝e mogà si´ wyd∏u˝aç (ponad

magiczne cztery godziny), a Polacy za granicà nagle

zacznà odmawiaç przyjmowania pokarmów, szczegól-

nie tych oferowanych w ramach pocz´stunku. ■
PAWE¸ OSTASZEWSKI

Zmiany 
w delegacjach

Z oskar˝enia 
prywatnego
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P rzystàpienie do UE w∏àczy∏o Polsk´ do dzia∏aƒ na rzecz ochro-

ny bezpieczeƒstwa unii. Ju˝ teraz Policja i Stra˝ Graniczna 

realizujà unijnà polityk´ wizowà, migracyjnà, ochron´ granic 

zewn´trznych UE, wspó∏prac´ policyjnà oraz wkrótce – wymian´

informacji za poÊrednictwem SIS (Systemu Informacyjnego

Schengen). Rok temu powsta∏a w KGP komórka SIRENE (Sup-

plementary  Information  Request  at  the  National  Entry), któ-

ra zajmowaç si´ b´dzie przekazywaniem danych zawartych w SIS

oraz ich uzupe∏nianiem.

Wiosnà 2006 roku zagraniczni eksperci przyjrzà si´ realizacji 

zadaƒ zwiàzanych z przystàpieniem do uk∏adu z Schengen.

Biuro Mi´dzynarodowej Wspó∏pracy Policji zaprezentuje pro-

wadzenie dzia∏aƒ, ich koordynacj´ oraz wymian´ informacji

mi´dzy policjami europejskimi, Centralne Biuro Âledcze

– wspó∏prac´ w zwalczaniu terroryzmu, przest´pczoÊci zorga-

nizowanej oraz narkotykowej, Biuro Taktyki Zwalczania Prze-

st´pczoÊci – obserwacj´ i poÊcig transgraniczny oraz polsko-

-niemiecki podr´cznik wspó∏pracy przygranicznej, Biuro 

Wywiadu Kryminalnego – zbieranie informacji, Biuro Ochrony 

Informacji Niejawnych i Inspekcji – ochron´ danych, Biuro

¸àcznoÊci i Informatyki – posiadanà infrastruktur´ technicznà.

By przyjrzeç si´ wspó∏dzia∏aniu polskich policjantów z zagra-

nicznymi, eksperci odwiedzà KWP w Szczecinie, od wielu lat

wspó∏pracujàcà z jednostkami niemieckimi; Ko∏baskowo – z pol-

sko-niemieckim, granicznym punktem kontrolnym, mieszanymi

zespo∏ami operacyjno-Êledczymi, patrolami i wymianà cz∏onków

za∏óg; ÂwinoujÊcie – tu, w ramach projektu Bornholm, wspólnie

dzia∏ajà polskie, szwedzkie i duƒskie s∏u˝by ochrony granic; KWP

we Wroc∏awiu – kooperujàcà równoczeÊnie z funkcjonariuszami

z Niemiec i Czech oraz wspó∏pracujàcà z policjantami ze S∏owa-

cji KWP w Krakowie.

FUNKCJONARIUSZE POLICJI Z UE
powinni ju˝ w 2008 roku mieç pe∏ny dost´p do baz danych organów

Êcigania  paƒstw  cz∏onkowskich.  Zak∏ada  to  tak zwany program

haski. Z inicjatywy ministrów spraw wewn´trznych Francji, Nie-

miec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i W∏och utworzono wst´pnie 

list´ danych, które zostanà udost´pnione w pierwszej kolejnoÊci.

Sà to: Êlady linii papilarnych, DNA, dane balistyczne, dane wywia-

du kryminalnego, informacje o osobach zaginionych, niezidentyfi-

kowanych zw∏okach, skradzionych samochodach oraz fa∏szerstwach

dokumentów to˝samoÊci. 

Pozostajà jeszcze do rozstrzygni´cia problemy natury j´zykowej,

technologicznej i prawnej. WieloÊç j´zyków narodowych oraz obec-

noÊç alfabetu innego ni˝ ∏aciƒski (Grecy) utrudniajà start projektu.

Sporo zamieszania wywo∏uje te˝ brak jednolitej informatycznej

platformy, która s∏u˝y∏aby wymianie i konsultowaniu danych. ■
JOLANTA ÂLIFIERZ
zdj. KPP Zgorzelec

Coraz bli˝ej Schengen

Po11 wrzeÊnia 2001 r. psy wróci∏y do ∏ask we wszystkich ame-

rykaƒskich s∏u˝bach odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo.

Przez lata zapomniane, w dobie wojny z terroryzmem prze˝ywajà

renesans zainteresowania. 

Psi nos okaza∏ si´ bezkonkurencyjny przy odnajdywaniu ludzkich

zw∏ok oraz wykrywaniu narkotyków, materia∏ów wybuchowych

i przeciwnika na polu walki. 

– Na razie 80 proc. zwierzàt kupujemy w Belgii i Holandii –

mówi lieutenant colonel (pp∏k) dr Ronald S. Walton z centrum

szkoleniowego w Kolorado – ale zak∏adamy, ˝e do 2008 r. nasze ho-

dowle zabezpieczà jednà trzecià potrzeb wojska w tym zakresie. 

Kosztem 15,5 mln USD budowany jest nowy oÊrodek dla 

czworono˝nych ˝o∏nierzy. Ju˝ teraz w US Army dwa razy do roku

przechodzà one pe∏ne badanie krwi, raz w roku EKG, a co dwa 

lata RTG stawów. W powstajàcym centrum b´dzie przeznaczony

dla nich rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy. 

W Iraku i Afganistanie czworonogi majà do dyspozycji kamizelki

kuloodporne, przeciws∏oneczne i przeciwpy∏owe gogle, ochrania-

cze na ∏apy, a tak˝e maty i „wdzianka” ch∏odzàce. Ci´˝ej ranne

zwierz´ta transportowane sà do baz w Niemczech na operacje.

Wszystko dlatego, ˝e najlepszy przyjaciel cz∏owieka jest ciàgle taƒ-

szym (i skuteczniejszym) Êrodkiem walki ni˝ maszyny. 

– Nowy typ konfliktów wymaga nowego rodzaju broni. Wojna

na obszarach miejskich to niedaleka przysz∏oÊç. B´dziemy musieli

przystosowaç psy do takich dzia∏aƒ – dodaje pp∏k Walton.  ■
P. Ost. 

zdj. autor 

Psy na wojnie
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Napastnik trzyma broniàcego si´ za ubranie z przodu i grozi mu

Osoba broniàca si´ kontruje zdecydowanie i szybko –
lewà r´kà chwyta staw ∏okciowy napastnika, odciàgajàc go
do wewnàtrz, nast´pnie nasadà prawej d∏oni uderza go
w twarz i jednoczeÊnie wykr´ca jego g∏ow´ do ty∏u.
RównoczeÊnie, w celu u∏atwienia obalenia napastnika, kopie go
w okolice stawu kolanowego „low kick”

Osoba broniàca si´ obala napastnika na ziemi´, trzymajàc
z nim kontakt

Po obaleniu napastnika osoba broniàca si´ utrzymuje 
dla bezpieczeƒstwa dystans

GRZEGORZ „Cichy” MIKO¸AJCZYK
zdj. autor

Street 
Boxing

Jakie to proste, ale jak znaleêç ludzi z takimi kwalifikacjami?

PYTANIA 
Zastanówmy si´ przez chwil´ nad problemem o wiele trudniejszym. Jakie cechy, ponad

ten „model”, powinien mieç szef policjantów? Czy sà one uniwersalne, czy te˝ powinny

byç odmienne na coraz wy˝szych poziomach kierowania? Jaka jest ró˝nica mi´dzy mene-

d˝erem a przywódcà? Jak pojmowaç rol´ i funkcje lidera? Jaki wp∏yw na poszukiwanie po-

licyjnych liderów najwy˝szych szczebli majà ich kwalifikacje, a na ile jest to wybór wy-

∏àcznie polityczny? Jakie decyzje personalne podejmie nowy komendant g∏ówny i czy

na pewno b´dà to jego decyzje? Jakie zarysuje cele i zadania, co zmieni, czego b´dzie

oczekiwa∏, kto b´dzie mia∏ na niego najwi´kszy wp∏yw? Kto zostanie „poduszkowym”

i zausznikiem-teczkowym? Czy nowy szef stanie si´ przywódcà, który b´dzie potrafi∏

zbudowaç sobie silnà pozycj´ w Êrodowisku policyjnym oraz na zewnàtrz firmy? Czy te˝

po kolejnych odprawach w kuluarach b´dzie dominowa∏ komentarz: „Mia∏o byç inaczej,

a wysz∏o jak zwykle”? Odpowiedzi na te pytania poznamy zapewne do koƒca roku.

LIDER
O prawdziwym przywódcy opowiada stara anegdota. Grupa podró˝ników przedziera∏a

si´ przez d˝ungl´. Ich mened˝erem zosta∏ ten, który zadba∏ o jedzenie, wod´, map´, po-

dzieli∏ obowiàzki itp., przywódcà natomiast ten, kto wszed∏ na drzewo, rozejrza∏ si´

i krzyknà∏: „JesteÊmy w niew∏aÊciwej d˝ungli!”.

Patrzàc na cywilizacyjny rozwój, ∏atwo dojÊç do przekonania, ˝e aby zarzàdzaç czasem,

procesami i dokumentami, mo˝emy coraz skuteczniej wykorzystywaç technik´, kompu-

tery i technologi´. Nie oczekujmy jednak, ˝e narz´dzia te zastàpià przywódców. Warto

przypomnieç, ˝e rzeczami da si´ zarzàdzaç, ale ludziom trzeba wy∏àcznie przewodziç.

Peter Drucker, autorytet w dziedzinie zarzàdzania, okreÊli∏, ˝e przywódcy to ci, którzy:

● majà rozumiejàcych ich zwolenników i nie budzà za˝enowania wspó∏pracowników,

● osiàgajà rezultaty,

● tworzà wzorce do naÊladowania,

● nie poszukujà pieni´dzy, zaszczytów, tytu∏ów, ale nade wszystko biorà na siebie 

odpowiedzialnoÊç,

a zatem w swojej organizacji nie sà panami, lecz s∏ugami!

I ZNÓW PYTANIA
1. Czy nowy komendant zmieni swój urzàd – Komend´ G∏ównà Policji – i uczyni 

z niego wsparcie dla Policji?

2. Czy wykorzysta wczeÊniejsze analizy i wnioski?

3. Czy podejmie faktycznà walk´ z patologiami i korupcjà, nepotyzmem i kolesio-

stwem?

4. Jaki b´dzie poziom jego samodzielnoÊci?

6. Czy otworzy Policj´ na Êwiat nauki?

7. Czy zdob´dzie wsparcie dla reformy siatki p∏ac i wykreuje nowoczesnà polityk´ 

kadrowà?

8. Czy zmiany b´dà wprowadzali od lat w nie zaanga˝owani „zmienia-

cze”?

9. Czy pojawi si´ odpowiedzialnoÊç za decyzje?

10. Czy zacznie obowiàzywaç standard uczciwoÊci jeden dla wszyst-

kich, niezale˝nie od zajmowanego miejsca w strukturze? ■
PIOTR CALI¡SKI

komendant CSP w Legionowie

Przywódca
Przed laty August Vollmer okreÊli∏ zestaw cech, jakie powinien posiadaç policjant:
màdroÊç Salomona, odwag´ Dawida, surowoÊç Samsona, cierpliwoÊç Hioba,
uprzejmoÊç Dobrego Samarytanina, wiar´ Daniela oraz dyplomacj´ Lincolna,
tolerancj´ cieÊli z Nazaretu i wreszcie znajomoÊç wszystkich ga∏´zi nauk
przyrodniczych, biologicznych i spo∏ecznych.
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wianego zwiàzku nie zawsze nale˝y ∏àczyç z d∏ugoÊcià 

jego trwania, gdy˝ mo˝e on istnieç przez krótki czas, lecz do-

tychczasowe cechy wskazujà, i˝ ma trwaç i ˝e oprócz wymienio-

nych wi´zi osoby ˝yjàce w tym zwiàzku zamierzajà w nim pozo-

stawaç.

Na tle wyk∏adni poj´cia pozostawania we wspólnym po˝yciu

powsta∏ istotny problem dotyczàcy takiego po˝ycia osób tej sa-

mej p∏ci.

Wspólne po˝ycie oznacza na gruncie art. 115 par. 11 k.k. po-

zostawanie w stosunku odpowiadajàcym od strony faktycznej

stosunkowi ma∏˝eƒstwa, a wi´c zwiàzkowi osób ró˝nej p∏ci. Dla-

tego w zakresie tego poj´cia nie mieÊci si´ trwa∏y zwiàzek o cha-

rakterze homoseksualnym. W literaturze przedmiotu natomiast

mo˝na spotkaç stanowiska, w których uznaje si´, ˝e zwiàzek

osób tej samej p∏ci, które wspólnie prowadzà gospodarstwo do-

mowe, w istocie odpowiada stosunkowi osób najbli˝szych.

Wydaje si´, ˝e stanowisko aprobujàce zaliczenie zwiàzków

osób tej samej p∏ci do kategorii osób najbli˝szych jest s∏uszne

pod warunkiem, ˝e oprócz wi´zów uczuciowych i emocjonal-

nych, które nie uzale˝niajà zachodzenia stosunku bycia najbli˝-

szym, wystàpi element trwa∏oÊci. Nie ma tu równie˝ znaczenia

d∏ugoÊç trwania tego zwiàzku, je˝eli jego cechy przemawiajà

za tym, ˝e osoby tej samej p∏ci, które ˝yjà razem, zamierzajà

w nim pozostawaç. Nie sà osobami najbli˝szymi krewni osoby,

z którà pozostaje si´ we wspólnym po˝yciu, nawet je˝eli sà one

po∏àczone w´z∏em wspólnego ogniska domowego, np. dziecko

konkubiny w stosunku do konkubenta czy te˝ wychowywane

osierocone dziecko.

Sàd Najwy˝szy przyjà∏, ˝e je˝eli narzeczona oskar˝onego nie

pozostaje we wspólnym z nim po˝yciu, to wed∏ug art. 115

par. 11 k.k. nie jest osobà najbli˝szà dla oskar˝onego – wyrok SN

z 9 listopada 1990 r. (WR 203/90).

OSOBY ZALE˚NE OD SPRAWCY
W Êwietle art. 207 par. 1 k.k. ochronie prawnej podlegajà te˝ oso-

by pozostajàce w sta∏ym lub przemijajàcym stosunku zale˝noÊci

od sprawcy.

Stosunek zale˝noÊci mo˝e mieç swe êród∏o w:

a) prawie publicznym,

b) prawie rodzinnym (np. zale˝noÊç ubezw∏asnowolnionego

od kuratora),

c) umowie (np. chory jest zale˝ny od leczàcego go lekarza),

d) stosunku faktycznym, który powsta∏ bàdê z woli osoby zale˝-

nej, bàdê bez jej woli (na spacerze np. dziecko jest zale˝ne

od opiekuna).

Zale˝noÊç zachodzi nie tylko wówczas, gdy pokrzywdzony po-

zostaje ze sprawcà w stosunku pokrewieƒstwa, powinowactwa,

przysposobienia, opieki bàdê konkubinatu, lecz tak˝e wtedy, kie-

dy pokrzywdzony na skutek fizycznej lub liczebnej przewagi

sprawców albo z obawy przed ich przemocà nie mo˝e im si´ prze-

ciwstawiç, nie mo˝e samodzielnie zmieniç warunków swego by-

towania i jest zmuszony znosiç narzucony mu sposób traktowa-

nia oraz pozostawaç w sytuacji wytworzonej przez sprawców. Sy-

tuacja taka zachodzi np. wówczas, gdy sprawcy pozostajàcy z po-

krzywdzonym w jednej celi w zak∏adzie karnym zniewa˝ajà go

i bijà, gro˝à pozbawieniem ˝ycia, zmuszajà do wykonywania

za nich poni˝ajàcych prac, nie dopuszczajà do spo˝ywania posi∏-

ków przy wspólnym stole, traktujà w sposób pogardliwy i upoka-

rzajàcy.

Nie mo˝na jednak zamknàç listy przyk∏adów, jakie niesie ze so-

bà ˝ycie, a które pojawiç si´ mogà w konkretnych sprawach kar-

nych w postaci przyczyn przyj´cia zale˝noÊci wyznaczanych arty-

ku∏em 207 par. 1 k.k. do ustalenia przest´pstwa zn´cania si´.

Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´, ˝e ustawa mówi o stosunku 

zale˝noÊci trwa∏ym lub przemijajàcym. Dlatego pewien

▲
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Dobór 2005
Mam pytanie dotyczàce s∏u˝by, a w∏aÊciwie nowego syste-

mu przyj´ç. Tyle si´ o tym mówi, a pan komendant chyba
zapomnia∏ o ludziach, którzy tam pracujà. Mam na myÊli
funkcjonariuszy z OPP w s∏u˝bie kandydackiej! Ci ludzie,
którzy przez rok pracujà jak policjanci, majà na pewno
wi´ksze doÊwiadczenie i b´dà bardziej przydatni w Policji,
a sà tak samo traktowani, jak cywile, na których wyszkole-
nie trzeba wydaç kolejne pieniàdze, potem zaÊ si´ oka˝e, ˝e

sà niezdatni lub sobie nie poradzà!
Czy policjanci z OPP  b´dà tylko
bezwartoÊciowymi ludêmi, na któ-
rych paƒstwo wyda∏o pieniàdze,
a teraz utrudnia im drog´ do podj´-
cia s∏u˝by?  Czy za nich przyjmo-
wani b´dà ludzie z wy˝szym wy-
kszta∏ceniem, którzy nie majà poj´-
cia o pracy, a wys∏anie ich na ulice
grozi katastrofà!? 

misiu

Sport w Policji
(...) Patrzàc na sport wyczynowy, na który w Policji obecnie nie

ma czasu i miejsca, musz´ przyznaç, ˝e on tak˝e jest potrzebny.
Choçby po to, ˝eby policjanci mieli swoich reprezentantów w ka-
drach narodowych uczestniczàcych w zawodach rangi mistrzostw
Europy i Êwiata. (...) Kwestia kosztów? Nie trzeba przecie˝ utrzymy-
waç armii wyczynowych zawodników. Nikt nie chce te˝ zwolniç ich
ca∏kowicie z obowiàzków. Nie ma te˝ raczej mowy o powrocie tzw.
etatów sportowych, choç Zachód przejà∏ od nas te pomys∏y. Znam
funkcjonariuszy na takich w∏aÊnie stanowiskach, np. we Francji czy w Niemczech.
Zresztà w polskiej Policji nie dysponujemy a˝ takà liczbà znakomitych sportowców (...).

M. Wojciechowski – Szczytno

Prze∏o˝ony
i podw∏adny

Przeczyta∏em wszystkie wydania, które ukaza∏y si´ do tej
pory i widz´, ˝e nie boicie si´ dotykaç problemów z codzien-
nej s∏u˝by – tak zwanych trudnych dla naszych prze∏o˝o-
nych. Chwa∏a Wam za to, ale czy tak naprawd´ coÊ z tego
wynika? Czy nie jest to kolejna forma „gorzkich ˝alów”,
gdzie mo˝na z siebie wyrzuciç wszystko, co le˝y na sercu?
Kto tak naprawd´ si´ tym przejmuje? Komendant lub na-
czelnik, który to czyta, pewnie myÊli, ˝e znowu si´ skar˝à,

bo im si´ robiç nie chce, a tu: staty-
styka, wspó∏czynnik zaleg∏oÊci,
dynamika przest´pstw, wspó∏czyn-
nik wykrycia, liczba zatrzyma-
nych na goràcym uczynku. (...) 

Mam nadziej´, ˝e ktoÊ z tzw.
góry, je˝eli dane b´dzie mu to prze-
czytaç, zechce udzieliç stosownego
komentarza albo chocia˝ si´ za-
wstydzi. Policjanci z dochodze-
niówki czy prewencji chcà praco-

waç i sà to niejednokrotnie wyÊmienici fachowcy, ale taki
stan zabija ich zapa∏ i spycha w marazm. Chcemy jasnych
kryteriów, wi´cej kolegów, którzy z prawdziwym zapa∏em
pe∏niliby s∏u˝b´, a nie gonili za awansami. Wtedy byç mo˝e
by∏oby wi´cej policjantów na ulicach, a mniej biurokracji
i nasza praca spotka∏aby si´ z prawdziwym szacunkiem,
a nie z komentarzami: a co wy tam mo˝ecie, przecie˝ jest
was tak ma∏o, nie macie radiowozów, bo wam si´ popsu∏y,
telefony ciàgle zaj´te itp. Przyszli komendanci, dajcie nam
popracowaç, a nie zaspokajajcie swoich ambicji. Miejcie
troch´ bardziej obiektywne spojrzenie na rzeczywistoÊç i za-
cznijcie szanowaç zwyk∏ych pracowników, a na pewno
skoƒczà si´ absencje chorobowe, poprawià wyniki i b´dzie
zdrowa atmosfera, w której pracownik zobaczy w prze∏o˝o-
nym wsparcie dla siebie, a nie BAT.

(dane do wiadomoÊci redakcji)
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SprawnoÊç czy wyczyn?

W ZDROWYM CIELE
Polacy nie lubià si´ ruszaç i nie majà ku temu dogod-
nych warunków. Pod tym wzgl´dem fatalnie wypada-
my na tle Europy. To podejÊcie jednak powoli si´
zmienia, tak˝e w Êrodowisku policyjnym. Tam, gdzie
tylko istniejà mo˝liwoÊci, funkcjonariusze ch´tnie 
zape∏niajà si∏ownie, sale, boiska.

– Próbujemy szukaç odpowiedzi na wiele pytaƒ
– mówi Roman MiÊkiewicz z KGP, pe∏nomocnik
do spraw kontaktu ze stowarzyszeniami. – Jak rozwi-
jaç kultur´ fizycznà w resorcie, jak poszerzyç dost´p
policjantów do bazy sportowej, skàd braç fundusze, 
jakà rol´ powinna odgrywaç Polska Federacja Sportu
(PFS) Gwardia, jakà korzyÊç ze wspó∏pracy z federacjà
ma resort, a jakà szeregowy policjant...?

BAZA – TAKA SOBIE
Dziesi´ç komend wojewódzkich oraz KSP administru-
je osiemnastoma ró˝nymi obiektami sportowymi, któ-
re sà w∏asnoÊcià skarbu paƒstwa. Hale sportowe, sta-
diony, strzelnice, p∏ywalnie, korty tenisowe oddano
w u˝ytkowanie klubom gwardyjskim na podstawie
umów cywilnoprawnych, g∏ównie u˝yczenia i dzier˝a-
wy. Kluby p∏acà koszty konserwacji, remontów, mo-
dernizacji i eksploatacji. Wydatki ponoszone przez Po-
licj´ uzale˝nione sà natomiast od stopnia wykorzysta-
nia obiektów na zaj´cia sportowe dla policjantów. 

Wi´kszoÊç komendantów wojewódzkich pragnie
utrzymaç ten stan, gdy˝ mogà swobodnie realizowaç
zaj´cia, g∏ównie z taktyki i techniki interwencji, wy-
szkolenia strzeleckiego, bez problemu przeprowadzaç
testy sprawnoÊciowe dla funkcjonariuszy oraz organi-
zowaç ró˝ne imprezy i uroczystoÊci. W Poznaniu, Go-
rzowie Wlkp., Krakowie, Rzeszowie, Warszawie
i Szczecinie obiekty sportowe majà zostaç wkrótce
przekazane klubom nale˝àcym do PFS Gwardia lub
w∏adzom miast. Pozosta∏e placówki, b´dàce w trwa-
∏ym zarzàdzie KWP, od przysz∏ego roku nie mia∏yby
dotacji z bud˝etu MSWiA.

– Trzeba zadbaç o to, aby przej´cie nieruchomoÊci
przez jednostki samorzàdu terytorialnego nie skom-
plikowa∏o korzystania z tych obiektów przez policjan-
tów – mówi Roman MiÊkiewicz. – Dlatego nale˝y wy-
raênie sformu∏owaç zasady i warunki tej zmiany.

MONEY, MONEY
Dawno skoƒczy∏y si´ czasy obfitoÊci. Kwota dotacji
(z bud˝etu b´dàcego w dyspozycji ministra) na kultu-
r´ fizycznà w ca∏ym resorcie spraw wewn´trznych wy-

nosi w tym roku oko∏o 1,5 mln z∏. W latach 2001–2004
by∏o to 1,7 mln z∏, wczeÊniej natomiast  –
3 mln 400 tys. z∏otych. Na co idà te pieniàdze? Naj-
wi´cej, bo ponad 64 proc., poch∏aniajà inwestycje,
utrzymanie, wyposa˝enie obiektów (malowanie, ocie-
planie Êcian, inne ma∏o efektowne wydatki). W dalszej
kolejnoÊci znajdujà si´: organizacja i przeprowadzenie
centralnej oraz warszawskiej spartakiady, a tak˝e
uczestnictwo w innych krajowych i mi´dzynarodo-
wych zawodach sportowych, spotkaniach i zebraniach
– ∏àcznie 18,7 proc. kwoty. Zgrupowania i obozy dla
sportowców, festyny, imprezy poch∏aniajà nieco mniej
Êrodków. Wreszcie oko∏o 100 tysi´cy z∏otych przezna-
czono na kursy szkoleniowe i doskonalàce dla instruk-
torów i trenerów.

„DAJEMY SOBIE RAD¢”
Tak ocenia sytuacj´ prezes Polskiej Federacji Sportu
Gwardia, sekretarz Rady Kultury Fizycznej przy mini-
strze spraw wewn´trznych i administracji W∏odzi-
mierz CiaÊ. W koncepcji organizacji resortowej kultu-
ry fizycznej znalaz∏a si´ idea powo∏ania Gwardyjskich
Centrów Szkolenia Sportowego w: Warszawie, Szczyt-
nie, Poznaniu, Zielonej Górze i Zakopanem.

– Federacja zajmuje si´ wystawianiem reprezenta-
cji do mistrzostw Europy i Êwiata policji oraz stra˝y
po˝arnych. To sà osoby ∏àczàce sport z pracà – stwier-
dza prezes. – My w∏aÊnie interesujemy si´ sportem
masowym. A w jego obr´bie nawet amatorzy na naj-
wy˝szym poziomie nie majà ˝adnej taryfy ulgowej
w s∏u˝bie. To jest do sprawdzenia. Du˝à wag´ przy-
wiàzujemy te˝ do szkolenia sportowego dzieci i m∏o-
dzie˝y w ramach mi´dzyresortowego programu prze-
ciwdzia∏ania patologiom. Szkolimy tak˝e instrukto-
rów dla Policji. 

Sport wyczynowy, który opiera si´ na zawodow-
stwie, jest „na garnuszku” klubów, które majà niewiel-
ki, poza obiektami, zwiàzek z Policjà. 

Zatrudnienia na policyjnym etacie w KSP sport-
smenki-olimpijki (K. Skolimowskiej) prezes CiaÊ nie
pochwala i nazywa ewenementem w skali kraju. 
Innych tego rodzaju przypadków nie zna. A wszelkie
pomys∏y „wyprowadzenia sportu wyczynowego 
z Policji” traktuje jako wynikajàce z nieporozumieƒ,
nieÊcis∏oÊci terminologicznych i s∏abej znajomoÊci 
zagadnieƒ ze strony jego adwersarzy. 

GODZENIE OGNIA Z WODÑ ALBO... GARB?
– Ze sportem w Policji jest troch´ tak, jak z oÊrodka-
mi wczasowymi – mówi dyrektor Gabinetu Komen-
danta G∏ównego insp. Miros∏aw Skonieczny. – Z jed-
nej strony mamy próby zachowania tego, co funkcjo-
nowa∏o w odmiennych warunkach politycznych
i ekonomicznych, z drugiej – poczàtki nowego podej-
Êcia. Bardziej, moim zdaniem, odpowiadajàcego poli-
cjantom. Tu akcent pada zdecydowanie na sport 
masowy, uprawiany po pracy, by poprawiç form´ 
fizycznà i osiàgnàç dobre wyniki w testach sprawno-
Êciowych.

Sport w Policji? Tak, ale wy∏àcznie masowy, zwany dziÊ powszechnym
– mówià jedni. By poprawiç kondycj´, zdrowie, sprawnoÊç, 
wyniki w s∏u˝bie. Inni twierdzà, ˝e wyczyn, czyli sport kwalifikowany, 
to splendor medali i tradycja, którà warto podtrzymaç.
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Post´powania kwalifikacyjne b´dà pro-
wadzone tylko i wy∏àcznie w ko-

mendach wojewódzkich i sto∏ecznej.
W wydzia∏ach kadr wyodr´bnione zostanà
zespo∏y zajmujàce si´ doborem kandyda-
tów. Takie rozwiàzanie u∏atwi komendan-
tom prowadzenie polityki kadrowej.

CZYTAJ OG¸OSZENIA, 
PYTAJ FACHOWCÓW
Kwalifikacje rozpocznà si´ opublikowaniem
przez komendanta g∏ównego og∏oszenia
(w co najmniej jednym dzienniku o zasi´gu
ogólnokrajowym oraz na stronie interneto-
wej KGP) o wszcz´ciu doboru do s∏u˝by.
Podane zostanà terminy przyj´ç oraz liczba
miejsc pracy oczekujàcych na kandydatów.
Na tej podstawie komendanci wojewódzcy
i sto∏eczny opublikujà kolejne  og∏oszenia
o rozpocz´ciu  post´powaƒ  kwalifikacyj-
nych  – w prasie, na stronach interneto-
wych, w siedzibach komend, a tak˝e w wo-
jewódzkich i powiatowych urz´dach pracy.
Obwieszczone zostanà nazwy jednostek,
do których przyjmowani b´dà kandydaci,
wymagania okreÊlone w ustawie o Policji,
preferencje, w tym dotyczàce wykszta∏ce-
nia i kwalifikacji zawodowych, wreszcie ter-
min i miejsce sk∏adania dokumentów
(m.in.: podanie o przyj´cie do s∏u˝by, wy-
pe∏niony kwestionariusz osobowy, ˝yciorys,
Êwiadectwa i dyplomy potwierdzajàce wy-
kszta∏cenie oraz zaÊwiadczenie o niekaral-
noÊci z Krajowego Rejestru Karnego).

– Dokumenty te ocenià osoby z zespo∏u
zajmujàcego si´ doborem, ale tylko i wy-
∏àcznie pod kàtem ich zgodnoÊci z wyma-
ganiami zawartymi w publicznym og∏osze-
niu – mówi podinsp. El˝bieta Rusinowicz-
-¸ojewska, naczelnik Wydzia∏u Doboru
i Rezerwy Kadrowej z Gabinetu Komen-
danta G∏ównego Policji. – W stosunku
do osób, które nie z∏o˝y∏y odpowiednich
dokumentów, post´powanie kwalifikacyjne
zostanie zakoƒczone.

Kolejnym etapem b´dà rozmowy z kan-
dydatami do s∏u˝by o zasadach post´powa-
nia kwalifikacyjnego. 

– Rozmowa taka nie b´dzie dawa∏a mo˝-
liwoÊci wyeliminowania kandydata – doda-
je podinsp. Rusinowicz-¸ojewska.

Wszyscy zostanà zarejestrowani w cen-
tralnym systemie komputerowym. Od tego
momentu kandydat wyst´puje ju˝ nie
pod swoim nazwiskiem, lecz pod nadanym
mu kodem.

GRA O PUNKTY
Testy – z wiedzy ogólnej, sprawnoÊciowy,
psychologiczny – oraz wywiad zorganizowa-
ny (rozmowa z komisjà) to kolejne etapy,
które przejdzie osoba ubiegajàca si´ o przy-
j´cie do Policji.

Test z wiedzy ogólnej, obejmujàcy 
zagadnienia z zakresu administracji, bez-
pieczeƒstwa i porzàdku publicznego, od-
b´dzie si´, podobnie jak ocena sprawno-
Êci fizycznej, w szko∏ach policyjnych
pod kierunkiem kadry pedagogicznej.
Test psychologiczny, który okreÊli pre-
dyspozycje intelektualne i osobowoÊcio-
we kandydata oraz wywiad zorganizowa-
ny – ca∏kowita nowoÊç – przeprowadzone
zostanà podobnie jak test psychologicz-
ny w komendach wojewódzkich i sto-
∏ecznej. 

Wywiad w formie rozmowy ma pokazaç,
czy kandydat potrafi pracowaç w grupie
oraz nawiàzywaç i podtrzymywaç kontakty.
Stwarza te˝ szans´ na autoprezentacj´
i przedstawienie motywacji do s∏u˝by
w Policji.

Wszystkie wymienione etapy post´powa-
nia kwalifikacyjnego b´dà punktowane.

Specjalny zespó∏, powo∏any przez komen-
danta g∏ównego Policji, opracowa∏ system
okreÊlajàcy stopieƒ wa˝noÊci ka˝dego etapu
– i tak mniejszà wag´ przypisano testowi
sprawnoÊci fizycznej i testowi wiedzy
ogólnej, natomiast za wa˝niejsze uznano wy-
wiad zorganizowany i test psychologiczny.

Kandydat mo˝e przejÊç do nast´pnego
etapu tylko wtedy, gdy zaliczy poprzedni.
Powiadomiony zostanie o liczbie zgroma-
dzonych punktów, poza nim nikt nie b´-
dzie mia∏ prawa do uzyskania tych 
informacji.

Odpowiednie wydzia∏y sprawdzà, czy
ubiegajàcy si´ o prac´ mo˝e zostaç dopusz-
czony do informacji niejawnych (poÊwiad-
czenie bezpieczeƒstwa). 

Kandydat, który pozytywnie przejdzie
wszystkie etapy doboru i uzyska poÊwiad-
czenie bezpieczeƒstwa, na koniec stanie
przed komisjà lekarskà.

LISTA RANKINGOWA
Po zakoƒczeniu post´powania kwalifika-
cyjnego w komendach wojewódzkich i sto-
∏ecznej sporzàdzone zostanà listy osób,
które uzyska∏y niezb´dnà do podj´cia
s∏u˝by w Policji liczb´ punktów. Przy-
j´ci zostanà najlepsi. Pozostali, dla któ-
rych zabrak∏o miejsc, mogà ubiegaç si´
o przyj´cie do s∏u˝by przez 12 miesi´cy,
je˝eli spe∏nià wymagania okreÊlone
w nast´pnych og∏oszeniach. Przeniesieni
na list´ rankingowà kolejnego doboru 
mogà liczyç, ˝e uzyskana przez nich liczba
punktów tym razem wystarczy do zatrud-
nienia. �

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Wojciech Basiƒski

Praca w Policji
W tym roku Policja przyjmie 
w swoje szeregi ponad 4000 osób. 
Cz´Êç z nich wed∏ug nowych zasad
doboru. Postawiono na otwartoÊç,
jawnoÊç i przejrzystoÊç rekrutacji. 
Prac´ dostanà kandydaci, którzy
podczas wst´pnych testów uzyskajà
najwi´cej punktów. Ma to wyeliminowaç
podejrzenia o nepotyzm i korupcj´.
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Czy na stanowiskach kierowniczych w Policji
pracujà osoby, które majà naturalne
predyspozycje do kierowania ludêmi?

– ˚adna instytucja nie mo˝e byç pewna
tego w 100 procentach. Polska Policja spo-
ro robi, aby tak si´ sta∏o, ale to wcià˝ za
ma∏o, by stwierdziç, ˝e w wi´kszoÊci ko-
mend sà dobrzy przywódcy.

W takim razie zapytam inaczej. 
Czy wszystkie osoby z naturalnymi
predyspozycjami do zarzàdzania majà szans´
zajàç stanowisko kierownicze, czy stwarza
si´ im takie mo˝liwoÊci?

– Wszystkim nie. Od ma∏ych dzieci
na podwórku poczynajàc, na partiach poli-
tycznych koƒczàc, przywódcy majà tenden-
cj´ do autoprezentacji i podporzàdkowywa-
nia sobie otoczenia. Jest wi´c du˝a szansa,
˝e w∏aÊnie te osoby pnà si´ do góry w ka˝-
dej organizacji, tak˝e w Policji.

Chyba ˝e utràci je zazdrosny prze∏o˝ony.
– Zdarza si´ i tak. 

Jak Policja pomaga funkcjonariuszom 
ze zdolnoÊciami do kierowania ludêmi?

– Na razie raczej im nie pomagamy. Kie-
dy ju˝ zostajà prze∏o˝onymi wysokiego
szczebla, np. komendantami wojewódzki-
mi, wysy∏amy ich na ró˝ne kursy mene-
d˝erskie. Reszta kadry w zdecydowanej
wi´kszoÊci to wy∏àcznie samouki w zakre-
sie zarzàdzania. Ale trzeba pami´taç, ˝e
w instytucjach zhierarchizowanych, jeÊli
tylko nie dzia∏ajà mechanizmy nepotyczne,
dobrzy przywódcy majà zazwyczaj zapew-
niony awans.

Wystarczà im naturalne uzdolnienia?
– Podw∏adni cenià przywódc´ z niskiego

szczebla g∏ównie za wiedz´ merytorycznà.
Oczekujà wsparcia w tym zakresie oraz
tworzenia dobrej atmosfery pracy. Kiedy
kieruje si´ kilkunastoma osobami, na po-
czàtku tyle wystarcza.

Schody zaczynajà si´ póêniej?
– Tak, gdy przychodzi zarzàdzaç kilku-

dziesi´cioma osobami podzielonymi w do-
datku na ró˝ne wydzia∏y, sekcje, zespo∏y.
Wtedy coraz bardziej potrzebna jest wiedza
na temat sprawnego kierowania ludêmi,
budowania motywacji, podejmowania de-
cyzji w stresie, post´powania podczas kon-

fliktów mi´dzyludzkich, rozwiàzywania sy-
tuacji kryzysowych, negocjowania z partne-
rami spo∏ecznymi, public relations i wielu
innych. 

Takiej wiedzy nie majà komendanci Policji?
– Majà, ale tylko niektórzy. Wcià˝ poku-

tuje przekonanie, ˝e na wysokich stanowi-
skach potrzebny jest przede wszystkim
tzw. fachowiec. Stàd z takà atencjà przy-
wódcy Policji podkreÊlajà swój rodowód
od zwyk∏ego „kraw´˝nika”. Byç mo˝e oba-
wiajà si´, ˝e policjanci zakwestionujà ich
kompetencje. Niestety, przy zarzàdzaniu,
zw∏aszcza du˝ymi zespo∏ami, nie o ten ro-
dzaj kompetencji chodzi. 

Fachowiec to nie wszystko?
– Czy szef koncernu produkujàcego sa-

mochody ma znaç si´ szczegó∏owo na ich
monta˝u, czy raczej na zarzàdzaniu ludêmi
i na procesach ekonomicznych? Czy dyrek-
tor wielkiego szpitala ma potrafiç zastàpiç
w pracy chirurga, pediatr´, stomatologa?
OczywiÊcie nie. Ma pomagaç specjalistom
w ró˝nych dziedzinach, aby harmonijnie ze
sobà wspó∏pracowali, a pacjenci byli zado-
woleni z us∏ug szpitala.

Co powinni w takim razie umieç 
komendanci?

– Przede wszystkim podejmowaç decy-
zje, zw∏aszcza w sytuacjach kryzysowych.
Nie unikaç odpowiedzialnoÊci. 

Uciekajà z jednostki, gdy przychodzi kryzys?
– Albo zamykajà si´ w gabinecie. Prze-

wlekajà moment podj´cia rozstrzygni´ç,
konsultujà je w nieskoƒczonoÊç. Innà ce-
chà przywódcy, obok umiej´tnoÊci podej-
mowania decyzji, jest zdolnoÊç do ich kory-
gowania, a dalej – do korzystania z rad
otoczenia.

Budowanie dobrych relacji z podw∏adnymi?
– I mi´dzy nimi. Tu sprawdzajà si´ natu-

ralne predyspozycje, a zw∏aszcza umiej´t-
noÊç nawiàzywania i podtrzymywania kon-
taktów.

Spo∏ecznikowskie pasje? 
– Ale skorelowane z podstawowà misjà

jednostki, inaczej mogà byç dziwactwem.
Ludzie, którzy takà pasj´ dzia∏ania spo-
∏ecznego przejawiajà od dzieciƒstwa, sà za-
zwyczaj dobrymi przywódcami.

Co jeszcze musi umieç komendant?
– Motywowaç podw∏adnych do pracy. Za-

palaç w nich iskr´. Przypinaç skrzyd∏a. 

Testy psychologiczne mogà odkryç takie
umiej´tnoÊci?

– Nie fetyszyzowa∏abym testów. One sà
wy∏àcznie pomocà w diagnozie. Wa˝niejsza
jest rozmowa, a przede wszystkim obser-
wacja w trakcie symulacji.

Ale tego si´ nie robi.
– W stosunku do komendantów wszyst-

kie badania usta∏y z momentem wycofania
si´ Policji z procedury konkursowej. Ow-
szem, konkursy by∏y mo˝e i upolitycznio-
ne, ale polska Policja dysponowa∏a rzeczy-
wistà, przebadanà, sprawdzonà rezerwà ka-
drowà. Nawet jeÊli ktoÊ nie zwyci´˝a∏
w konkursie, to bardzo cz´sto si´gano po t´
osob´, obsadzajàc inne stanowiska kierow-
nicze.

Mo˝na by przywróciç konkursy, ale jako
wewn´trznà procedur´ kwalifikacyjnà, 
bez udzia∏u polityków?

– Nic nie stoi na przeszkodzie. �

zdj. Wojciech Basiƒski

Z psycholog Ma∏gorzatà Chmielewskà
rozmawia Pawe∏ Biedziak

Szef, ale jaki?

Wizjonerzy
Wbrew pozorom, to kto kim b´dzie w Policji po wyborach jest jednak, moim

zdaniem, najwa˝niejsze. My, czyli ludzie z „do∏ów”, mo˝emy mieç swoje wizje,
tylko czy ktoÊ zechce je poznaç, czy nie, to ju˝ zale˝y od kierownictwa. Obecne
szefostwo pozostanie w mojej pami´ci jako ekipa zdominowana przez wybitnego
stratega i reformatora struktur KGP oraz specjalist´ od ISO. Tyle ludzkiej krzyw-
dy, ile zadano ludziom z KGP (...) i to w imi´ nieprzemyÊlanych do koƒca wizji
jednego cz∏owieka, z pewnoÊcià nie zostanie nigdy zapomniane. Co robiç? (...) Daç
szans´ nowym ludziom, którzy byç mo˝e b´dà chcieli coÊ dla Policji zdzia∏aç,
a przede wszystkim zechcà posprzàtaç po wizjonerach. 

(imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji) 

Dzielnicowi
(...) W mojej jednostce równie˝ zastanawiamy si´ nad przysz∏oÊcià pracy poli-

cjanta na stanowisku dzielnicowego. 
(...) Mam 5-letni sta˝ i wykszta∏cenie wy˝sze (dodam, ˝e teraz studiuj´ na dru-

gim kierunku). Odby∏em te˝ kilkumiesi´czny, stacjonarny kurs specjalistyczny.
Obecnie jestem podoficerem. Chcia∏bym krótko opisaç, jakie zadania wykonuj´,
b´dàc na stanowisku dzielnicowego:

– s∏u˝ba obchodowa wraz z pozosta∏ymi zadaniami, zgodnie z zarzàdze-
niem 15/99 KGP,

– prowadzenie czynnoÊci wyjaÊniajàcych w sprawach wykroczeniowych,
– wykonywanie czynnoÊci procesowych do prowadzonych post´powaƒ przygoto-

wawczych,
– konwoje do sàdu i prokuratury,
– patrole piesze dzienne i nocne (równie˝ ze stra˝nikami miejskimi),
– patrole zmotoryzowane interwencyjne oraz z SRD,
– zabezpieczanie imprez w ramach NPP,
– s∏u˝by jako pomocnik dy˝urnego,
– patrole nocne w pociàgach.
Zaznaczam, ˝e nie obawiam si´ wykonywania tych zadaƒ. Rozumiem potrzeby

s∏u˝by i to, ˝e ka˝dy cz∏owiek jest na wag´ z∏ota. Chcia∏bym jednak poruszyç spra-
w´ wynagrodzenia policjantów dzielnicowych, którzy – mimo wykszta∏cenia wy˝-
szego (jest nas wielu), przeszkolenia specjalistycznego stacjonarnego – otrzymujà
wynagrodzenie z 5. grupy, mno˝nik 1,03 oraz dodatki s∏u˝bowe w kwocie mi´-
dzy 20 a 100 z∏ – znaczna wi´kszoÊç mieÊci si´ w tym przedziale. Zaobserwowa-
∏em równie˝ wÊród kolegów tendencj´ do uciekania ze stanowiska dzielnicowego,
jako gorzej op∏acanego w porównaniu z etatami w PG czy SDÂ (...). Policjanci
m∏odsi sta˝em z kolei wykazujà zdecydowany brak zainteresowania stanowiskiem
dzielnicowego, gdy˝, pracujàc w OPI, majà Êwi´ty spokój, a wynagrodzenie otrzy-
mujà podobne. 

Mam nadziej´, ˝e tym listem rozpoczn´ ogólnopolskà dyskusj´ na temat przysz∏o-
Êci policjantów dzielnicowych. Skoro jesteÊmy s∏abiej wynagradzani, to czy faktycz-
nie jesteÊmy potrzebni? JeÊli jednak jesteÊmy potrzebni, jak uczà w szko∏ach Policji
na kursach – dlaczego nie ma to odzwierciedlenia w wynagrodzeniu?

Policjant dzielnicowy 





Gór´. Pàtnicy, idàc alejà NajÊwi´tszej Ma-

ryi Panny, z∏o˝yli wieƒce przed pomnikiem

ks. Jerzego Popie∏uszki i Grobem Niezna-

nego ˚o∏nierza.

W Kaplicy Cudownego Obrazu funkcjo-

nariusze, pod przewodnictwem krajowego

duszpasterza Policji ks. bp. Mariana Dusia,

modlili si´ w intencji polskich policjantów.

Przed tablicà GLORIA VICTIS, upami´t-

niajàcà przedwojennych stró˝ów prawa po-

mordowanych przez NKWD, odnowili Akt

Zawierzenia Policji Matce Bo˝ej Jasnogór-

skiej. Kulminacyjnym punktem ceremonii

by∏a msza Êwi´ta w intencji ca∏ego Êrodowi-

ska policyjnego.

Póêniej w Sali Papieskiej odby∏a si´ uro-

czystoÊç poÊmiertnego nadania nadinsp.

Markowi Papale Honorowego Medalionu

Pami´ci „Pieta–Miednoje–1940”. Odzna-

czenie odebra∏a ˝ona zamordowanego

komendanta Ma∏gorzata Papa∏a. ■
P. OST.

zdj. autor 
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Antykorupcyjne 
∏odzie

Policjanci, stra˝acy i stra˝nicy miejscy

po raz pierwszy zmagali si´ w wyÊcigach ∏o-

dzi smoczych na Kanale ˚eraƒskim w War-

szawie. Imprez´ zorganizowa∏ Parafialny

Klub Sportowy AGAPE z Bia∏o∏´ki,

Magdalenka 
ruszy∏a

5 paêdziernika rozpoczà∏ si´ proces

w sprawie akcji w Magdalence. Przed sà-

dem stan´li: Jan P. (zastrzeg∏ nazwisko)

– by∏y zast´pca komendanta sto∏ecznego

Policji; Gra˝yna Biskupska – by∏a naczelnik

Wydzia∏u do walki z Terrorem Kryminal-

nym  KSP  i Kuba Ja∏oszyƒski – by∏y szef

antyterrorystów. Prokuratura zarzuca im:

nieumyÊlne spowodowanie zagro˝enia ˝y-

cia i zdrowia policjantów, nieumyÊlne spo-

wodowanie uszczerbku na zdrowiu oraz

niedope∏nienie obowiàzków w trakcie

przygotowania i prowadzenia akcji. Oskar-

˝eni nie przyznajà si´ do winy.

Zeznawali ju˝ eksperci z powo∏anego

przez gen. Kowalczyka zespo∏u, który przy-

gotowa∏ raport mówiàcy o licznych uchy-

bieniach przed akcjà i w jej trakcie. Ich ze-

znania podczas rozprawy znacznie si´ ró˝-

ni∏y. Przewodniczàcy zespo∏u Zdzis∏aw Bar-

tula stwierdzi∏, ˝e eksperci byli dobierani

„z ∏apanki”, a „brak czasu nie pozwoli∏ za-

dowalajàco wyjaÊniç wszystkich wàtków”.

Na pytanie obrony: „Czy sprawa mia∏a kon-

tekst polityczny, czy by∏y sugestie, ˝e jeÊli

w sprawozdaniu zostanà wskazani winni,

wotum nieufnoÊci wobec ministra spraw

wewn´trznych Krzysztofa Janika nie doj-

dzie do skutku?” odpowiedzia∏ zaÊ: „Bez-

poÊrednio nie, ale mia∏em takà Êwiado-

moÊç”. Âwiadkowie podtrzymali jednak

opinie o uchybieniach, stwierdzajàc, ˝e nie

mia∏y one bezpoÊredniego wp∏ywu

na Êmierç antyterrorystów. ■
PRZEK.

Pielgrzymka 
na Jasnà Gór´ 

Oko∏o 3000 funkcjonariuszy, ich rodzin

i ludzi zwiàzanych ze Êrodowiskiem poli-

cyjnym odwiedzi∏o w paêdzierniku Jasnà

Superdzielnicowy
M∏odszy aspi-

rant Karol Bro-

˝ek reprezentu-

jàcy KWP w Ka-

towicach trium-

fowa∏ w trzech

spoÊród czte-

rech konkuren-

cji (w czwartej

zajà∏ drugie

miejsce) pod-

czas rozgrywa-

nych w paê-

dzierniku fina-

∏ów ogólnopol-

skich zawodów

DZIELNICO-

WY ROKU. Aspirant Bro˝ek pe∏ni s∏u˝b´

w I komisariacie w Dàbrowie Górniczej. ■
W.B.

zdj. autor

Rocznica Êmierci 
ks. Jerzego

przy wspó∏udziale Klubu Sportowego SPÓJ-

NIA oraz producenta ∏odzi, firmy PLA-

STEX. Zwyci´˝yli stra˝nicy miejscy, drugie

miejsce zaj´li policjanci, a trzecie stra˝acy.

Na Êwiecie w wyÊcigach ∏odzi smoczych

bierze dziÊ udzia∏ oko∏o 50 mln osób. Na-

zwa imprezy wywodzi si´ z chiƒskiej legen-

dy o urz´dniku cesarskiego dworu, który

chcia∏ zwalczyç korupcj´ wÊród dostojni-

ków. Wskutek ich intryg popad∏ jednak

w nie∏ask´. Wygnany, tu∏a∏ si´ po kraju.

Pewnego dnia obcià˝y∏ kieszenie kamienia-

mi i zanurzy∏ si´ w nurtach rzeki Mi Lo.

Zobaczyli to rybacy i pospieszyli mu na ra-

tunek w swych zwinnych ∏odziach, bijàc

w b´bny, by odstraszyç wodne drapie˝niki.

Tak narodzi∏a si´ tradycja wyÊcigów ∏odzi,

które, od galionów zdobiàcych ich dzioby,

nazwano smoczymi. ■
ANNA MICHEJDA

zdj. autor

Kompania honorowa Policji oklaskiwana

przez wiernych, orkiestra z KSP grajàca

„Pierwszà Brygad´” i „Bark´”, komendanci

g∏ówny, sto∏eczny i wojewódzki na mszy

Êwi´tej – wszystko to dzia∏o si´ w 21. rocz-

nic´ Êmierci ks. Jerzego Popie∏uszki w byd-

goskiej parafii pw. Polskich Braci M´czen-

ników. Pomys∏odawcà wspólnej modlitwy

bydgoszczan i policjantów w koÊciele,

gdzie ks. Jerzy wzià∏ udzia∏ w swoim ostat-

nim w ˝yciu nabo˝eƒstwie, by∏ genera∏ Ire-

neusz Wachowski. 

– Jak bardzo zmieni∏a si´ Polska, jak 

dobre owoce wyda∏a Êmierç ks. Popie∏uszki

– mówi∏ wzruszony ks. pra∏at Romuald 

Biniak, gospodarz uroczystoÊci. ■
P.B.

zdj. autor 
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Minus dla:
Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach za „traf-

noÊç” obsady kadrowej. Policjanci z Biura Spraw We-

wn´trznych zatrzymali dwóch jej funkcjonariuszy, w tym

oficera prasowego (!) Andrzeja B. Sà podejrzewani

o pod˝eganie swoich kolegów do przyj´cia ∏apówek

od kierowców, którzy pope∏nili wykroczenia drogowe;

zarzuca im si´ równie˝ niedope∏nienie obowiàzków s∏u˝-

bowych, w tym miejscu wypada∏oby jednak daç te˝ plu-

sik – dla BSW.

Wroc∏awskiego Zarzàdu Centralnego Biura Âledczego

za mafijne kontakty niektórych funkcjonariuszy. Proku-

ratura Apelacyjna w Krakowie ujawni∏a, ˝e od miesiàca

przebywa w wi´zieniu podinsp. Wojciech K., wysokiej

rangi funkcjonariusz wroc∏awskiego CBÂ. Zarzuca mu

si´, ˝e w zamian za 10 tys. z∏otych wyniós∏ tajne doku-

menty i przekaza∏ je cz∏onkom tzw. mafii paliwowej.

Z zarzutami sprzeda˝y tajnych dokumentów mafii pali-

wowej za kratki ju˝ wczeÊniej trafi∏o 5 policjantów z:

Wroc∏awia, Krakowa i Szczecina.

Komendy G∏ównej Policji za opiesza∏oÊç, czyli spraw´

alkotestów Lion. Najpierw nie dostrze˝ono, ˝e G∏ówny

Urzàd Miar wyda∏ zarzàdzenie okreÊlajàce, jakie typy al-

kotestów b´dà „dowodowe” (wynik badania mo˝e byç

dowodem dla sàdu) i nie poddano ostatniej partii – pra-

wie 1800 sztuk – procedurze legalizacyjnej. Nie uczy-

niono tego tak˝e póêniej, nim zacz´∏a obowiàzywaç,

uchwalona w 2001 roku, ustawa o miarach, wed∏ug któ-

rej Liony równie˝ nie mogà byç alkotestami „dowodowy-

mi”. Ustawa czeka∏a na wejÊcie w ˝ycie 18 miesi´cy, ale

by∏ to najwyraêniej za krótki okres, by na powa˝nie (ja-

kieÊ pisemka pewno z GUM wymieniano) zajàç si´ spra-

wà legalizacji. Efekt – Liony nie mogà byç wykorzysty-

wane, zapad∏ w tej sprawie wyrok Wojewódzkiego Sàdu

Administracyjnego w Warszawie.

PRZEMYS¸AW KACAK

Plus dla:
✚ Komendy Powiatowej Policji w Z∏otowie i Wydzia∏u 

Dochodzeniowo-Âledczego KWP w Poznaniu za szybkie 

zatrzymanie sprawców bestialskich zabójstw w Franciszko-

wie (gm. Z∏otów). Arkadiusz F. wraz z bratem Ernestem

(w czerwcu warunkowo zwolnionym z wi´zienia) ciosami

no˝a i siekiery uÊmiercili dwie dziewczynki (2 i 6 lat) oraz

ich ojca. Policjanci uj´li morderców ju˝ po kilku godzinach.

✚ Katowickiego zarzàdu (a dok∏adnie oddzia∏u cz´stochow-

skiego)  Centralnego  Biura  Âledczego, który prowadzi∏

spraw´  Adama D.,  ps. ,,M∏ody Waƒka” (syna Leszka D.,

ps. „Waƒka”). Gangster zosta∏ zatrzymany, a oprócz niego

tak˝e dziewi´ciu innych cz∏onków tzw. m∏odego Pruszkowa

i gangu o˝arowskiego, w tym Robert B., ps. „Bedek” uzna-

wany za przywódc´ „O˝arowa”. „M∏ody Waƒka” i „Bedek”

sà podejrzani o kierowanie zorganizowanà grupà przest´p-

czà i wy∏udzenia towarów na ponad 6 mln z∏otych.

✚ Komendy Sto∏ecznej Policji za sprawne dzia∏anie w trak-

cie najwi´kszego, jak dotychczas, alarmu bombowego

w stolicy. O 7.20 dy˝urni zacz´li odbieraç telefony z infor-

macjami o paczkach z napisem „bomba”. O 10.25 zakoƒczo-

no sprawdzanie ostatniego z 13 podejrzanych pakunków.

Niez∏y czas.

✚ Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach za pomys∏.

Wydzia∏ Zaopatrzenia przeka˝e ze swych magazynów gli-

wickiemu Towarzystwu Êw. Brata Alberta wycofane z u˝ycia

buty, kurtki, czapki zimowe. Z tej formy pomocy skorzy-

sta 2 tys. bezdomnych z: Katowic, Zabrza, Rybnika, Gliwic,

Bytomia, Bielska-Bia∏ej i Bielic.

✚ Wydzia∏u antynarkotykowego sto∏ecznego Zarzàdu Cen-

tralnego Biura Âledczego za uj´cie Jerzego W., ps. „˚aba”

i 25 innych gangsterów, którzy trudnili si´ przemytem 

heroiny na tzw. szlaku ba∏kaƒskim (z Azji przez Bu∏gari´

do Polski i dalej na Zachód). Oprócz handlu narkotykami

prokuratura zarzuca im pranie pieni´dzy. Sprawa mo˝e 

objàç ok. 200 innych osób, g∏ównie kurierów.

Miesiàc z ˝ycia Policji

MIESI¢CZNIK „POLICJA 997”
nak∏ad 40 000 egzemplarzy
ogólnopolski zasi´g
czyta nas ponad 100 000 policjantów 
i 20 000 pracowników Policji, w tym: 

– 73% policjantów w wieku do 40 lat
– 27% policjantów z wykszta∏ceniem wy˝szym
– 68% z wykszta∏ceniem Êrednim

docieramy do pos∏ów, ministrów, wojewodów, marsza∏ków sejmików, 
do przedstawicieli w∏adz samorzàdowych w powiatach i gminach
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Czekamy na podobne zdj´cia: gazeta.foto@policja.gov.pl

O potrójnym pechu mo˝e mówiç Piotr P., gdaƒski kandydat

na pos∏a z ramienia pewnego ugrupowania, które przer˝n´∏o wy-

bory. Zacz´∏o si´ od tego, ˝e startowa∏ z 13. miejsca listy partyj-

nej. Potem jego partia przegra∏a wybory, wi´c i P. do Sejmu nie

wszed∏. Na koƒcu wyda∏o si´, ˝e prowadzi dziupl´. W trakcie

przeszukania nale˝àcego do niego warsztatu policjanci znaleêli

skradzionego forda mondeo, trzy auta z przebitymi numerami sil-

ników oraz cz´Êci pochodzàce z jeszcze innych pojazdów. Je˝eli

pech nie opuÊci Piotra P., to czteroletni okres kadencji tego Sej-

mu sp´dzi za kratkami. Do nast´pnych wyborów.

★
Dramatyczny poÊcig za podchmielonym m´˝czyznà, który ucie-

ka∏ walcem, rozegra∏ si´ na ulicach Legionowa. Kierowca walca

ostatecznie przygrza∏ w Êcian´ domu i tym samym pomóg∏ si´

ujàç Êcigajàcym go policjantom. Teraz odpowie za jazd´ po pijaku

bez wymaganych uprawnieƒ. 

Równie˝ walcem i równie˝ na bani jecha∏ budowniczy autostra-

dy A2. Okaza∏o si´, ˝e po prostu wraca∏ z pracy do domu. 

Wynika z tego, ˝e jazda walcem to wielka frajda. Jeszcze wi´k-

sza po pijaku.

★
Okradajà Policj´. I to w sposób bezczelny. Nieznani sprawcy

w∏amali si´ w Radoszycach do radiowozu zaparkowanego

przed komisariatem! A nast´pnie, niezauwa˝eni przez b´dàcych

w budynku policjantów, ukradli urzàdzenie do kierowania sygna-

lizacjà Êwietlnà i mikrofon do radiostacji. Komendant obiecuje

szybko ujàç przest´pców, t∏umaczàc, ˝e to, co ukradli, do niczego

im si´ nie przyda. Zobaczymy.

★
¸ódzcy policjanci zatrzymali ekshibicjonist´. Posz∏o ∏atwo,

gdy˝ dysponowali zdj´ciem m´˝czyzny. Nie wiadomo jedynie,

na podstawie której cz´Êci cia∏a go zidentyfikowali.

★
Policja ma robota – pieje z zachwytu podkarpacka prasa. Ma on

oczy dooko∏a g∏owy, gàsienice zamiast nóg i nazywa si´ Inspector

– cieszà si´ dziennikarze. – W tej chwili zaprzyjaênia si´ z poli-

cjantami – chwali maszyn´ policyjny rzecznik. – Ma z tym trud-

noÊci, bo nie pije. 

★
Trudów s∏u˝by doÊwiadczy∏ 30-letni Arkadiusz K., kandydat

na stra˝nika miejskiego z Warszawy. Po 20-minutowej kontroli

sklepu nocnego pan Arek wyszed∏ z niego zygzakiem i siad∏

za kó∏kiem. Koledzy, struchlali ze zdziwienia i przera˝enia, we-

zwali policyjny patrol. Pan Arek noc sp´dzi∏ w izbie wytrzeêwieƒ,

bo w tak krótkim czasie zdà˝y∏ si´ nabiç do 2 promili. Teraz cze-

ka go proces o prowadzenie w stanie nietrzeêwym samochodu.

O pracy w stra˝y miejskiej te˝ mo˝e ju˝ zapomnieç.

★
Szczeciƒska prasa ujawni∏a skargi pisane na policjantów. Ich

wnikliwa analiza przedstawia przera˝ajàcy wr´cz obraz pracy

funkcjonariuszy. Oto, co sàdzà obywatele

o policjantach:

„Jeden ostrzy˝ony na ∏yso, du˝y i z odstajàcymi uszami, by∏

brutalny i chamski wobec mnie”

o komisariacie:

„Uda∏em si´ na melin´ bandyckà o oficjalnej nazwie komisariat

policji w Dàbiu. (...) gangsterowi z dy˝urki udzieli∏em szczegó∏o-

wych informacji dotyczàcych napadu”

o metodach pracy:

„Prymityw straszy kalek´ sàdem grodzkim. Ogarnia mnie

obrzydzenie”

o prowadzeniu Êledztwa:

„Oglàdam Discovery, tam policja amerykaƒska rozwiàzuje spra-

wy z mikroskopijnych Êladów, tutaj 25 tumanów (...) chyba tylko

rozumie pozycj´ pionowà i odró˝nia jà od poziomu”

o sobie:

„W szpitalu wi´ziennym zrobiono doÊwiadczenie przez zakodo-

wanie we mnie jakiegoÊ policjanta (...). Nie mog´ byç teraz

na ˝adnym przyj´ciu czy w towarzystwie, by nie byç kapusiem”. ■
Wyboru dokona∏: MICHA¸ P¸OWECKI

PS. Czekamy na ciàg dalszy. Wszystkie doniesienia pochodzà

z prasy lokalnej. Publikujemy je ku przestrodze, uwadze, a cza-

sem i pokrzepieniu.

Z raportówki
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Nie odmawiaj podania             r´ki
Kto pierwszy, m´˝czyzna czy kobieta,
mówi dzieƒ dobry, podaje r´k´? 
Czy prze∏o˝ony powinien pukaç, 
wchodzàc do pokoju podw∏adnego? 
Czy na widok szefa trzeba wstaç?

W itamy si´ sk∏onieniem – nie skinie-

niem – g∏owy (dotyczy to paƒ i pa-

nów), a tak˝e zdejmujàc z niej nakrycie 

typu kapelusz, sztywna czapka z daszkiem

(tylko panowie – z wyjàtkiem umundurowa-

nych funkcjonariuszy). Kobiety i m´˝czyêni

witajà si´ równie˝ przez podanie r´ki.

UK¸ONY
M´˝czyzna k∏ania si´ pierwszy kobiecie

i starszemu od siebie, a tak˝e swojemu

równolatkowi. M∏odszego wiekiem pozdra-

wia pierwszy, jeÊli ten jest w towarzystwie

p∏ci pi´knej. Kobieta m∏odsza pierwsza po-

zdrawia starszà.

Wchodzàcy do lokalu, pokoju lub innego

pomieszczenia zamkni´tego k∏aniajà si´

obecnym tam osobom, nawet jeÊli sà ich

prze∏o˝onymi.

K∏aniajàc si´, nie nale˝y trzymaç ràk

w kieszeniach. Wypada te˝ zdjàç... okulary

przeciws∏oneczne.

JeÊli t´ samà osob´ spotykamy kilka razy

dziennie w ró˝nych miejscach, powinniÊmy

si´ jej uk∏oniç. JeÊli jednak widzimy jà po-

nownie w tym samym miejscu, np. w biu-

rze, nie musimy si´ z nià witaç.

Pierwsi k∏aniamy si´ równie˝ tym, z któ-

rymi mamy napi´te stosunki towarzyskie,

dajàc  tym  wyraz  kurtuazji  i wyrobienia

towarzyskiego.

WSTAWANIE
JeÊli prze∏o˝ony wchodzi do pokoju pod-

w∏adnego, wtedy ten, gdy jest p∏ci m´skiej,

powinien wstaç. Panie mogà siedzieç, gdy

jednak szef prowadzi z nimi d∏u˝szà roz-

mow´ stojàc, wypada, aby te˝ wsta∏y. Nie

dotyczy to kobiet w starszym wieku, od lat

zatrudnionych w instytucji. JeÊli prze∏o˝o-

ny kilka razy dziennie przychodzi do poko-

ju swego pracownika, z którym od lat pozo-

staje w za˝y∏ych stosunkach, ten równie˝

nie musi za ka˝dym jego wejÊciem podno-

siç si´ z krzes∏a.

PODAWANIE R¢KI
Pierwszy wyciàga jà starszy do m∏odszego,

kobieta do m´˝czyzny, szef do pracownika.

R´k´ nale˝y podawaç w sposób zdecydo-

wany, a uÊcisk d∏oni nie powinien byç ani

zbyt s∏aby, ani zbyt mocny. Nie nale˝y na-

tomiast podawaç r´ki przez biurko.

Nie podaje si´ r´ki w pozycji siedzàcej.

Robimy to na stojàco, wyjàtek stanowià

osoby niepe∏nosprawne lub w podesz∏ym

wieku.

Nigdy nie wypada odmówiç podania r´ki

osobie, która wyciàga jà do nas pierwsza.

Zawsze najpierw podaje si´ r´k´ gospo-

darzowi, nawet jeÊli jest obecny jego szef

czy goÊç honorowy.

Osob´, która nie ma prawej r´ki, witamy,

wyciàgajàc do niej swojà prawà d∏oƒ, a jeÊli

nie ma dwóch ràk, przez uÊciÊni´cie jej

obiema r´kami za ramiona lub przez uk∏on.

Niewidomy zawsze pierwszy podaje r´k´

bez  wzgl´du  na wiek, p∏eç i stanowisko

tego, z którym si´ wita.

Z dzieçmi witamy si´ jak z doros∏ymi.

Nie zaszkodzi, gdy dodamy tak˝e kilka mi-

∏ych s∏ów.

PUKANIE
Wchodzàc do pokoju prze∏o˝onego, pod-

w∏adnego, czy te˝ pracownika zajmujàcego

równorz´dne stanowisko, powinniÊmy za-

pukaç, jednak niezbyt g∏oÊno, chodzi jedy-

nie o zasygnalizowanie naszego przybycia.

Gdy widzimy, ˝e rozmawia przez telefon

lub przyjmuje kogoÊ trzeciego, wycofujemy

si´, chyba ˝e prosi, ˝ebyÊmy zostali.

PUNKTUALNOÂå
Muszà jej przestrzegaç wszyscy, ale w ˝ad-

nym razie podw∏adny nie mo˝e spóêniaç

si´ na spotkanie z prze∏o˝onym. Je˝eli ju˝

taka sytuacja, z przyczyn obiektywnych,

zaistnieje, wypada natychmiast zatelefo-

nowaç i przeprosiç. Gdy spóêniliÊmy si´

na konferencj´ czy narad´, wtedy, wcho-

dzàc, przepraszamy sk∏onem g∏owy, a na-

st´pnie szybko siadamy. Nie powinniÊmy

wywo∏ywaç zamieszania swoim przyj-

Êciem. ■
Opracowa∏a GRA˚YNA BARTUSZEK

Konsultacja – Grzegorz Chmielewski, 
zast´pca dyrektora Protoko∏u Dyplomatycznego MSZ

zdj. Anna Michejda




