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Gramy dalej 
Z Orkiestrą przez cały rok – wolontariusze WOŚP uczą policjantów
i nauczycieli udzielania pierwszej pomocy

.ŚWIAT.
Wielka Brytania
Jak walczą z korupcją

.POLICYJNY PITAWAL.
Czarne owce
Ciemne chmury nad Wilią

.TYLKO SŁUŻBA.
III edycja konkursu
Policjant, który mi pomógł
Ruch drogowy
Prosto z drogi

.PRAWO.
Prawnokarna ochrona funkcjonariusza Policji
Czynna napaść na funkcjonariusza – szczególna ochrona prawna
policjanta ma na celu zapewnienie bezpiecznego, wolnego
od ataków i zgodnego z założonymi celami działania instytucji
państwowych

.TYLKO SŁUŻBA.
Kryminalistyka
Zespoły wsparcia

.SPORT.
Brazylĳskie jiu-jitsu
BJJ w OPP – wszystko zaczęło się od czterech policjantów
trenujących w klubach...

.U NAS.
Policja ma 20 lat
Umiesz liczyć – licz na siebie 

.ROZRYWKA.
Okiem satyryka
Artur Andrus – Lajkonik z małym „a”

.KRAJ.
Rozmaitości
Zaostrzyć kary – projekty; Ataki na policjantów cd.;
„Na kolana psie” nie nawołuje; Dezubekizacja – tak; Kadry; 
Nie będzie odszkodowania; Dzień otwarty w WSPol.; 
W Gostyniu zagrają dla dzieci; Kwidzyńskie tygrysy

.STRZAŁ OSTRZEGAWCZY.
Interwencja w Toruniu
Niezwykłe skutki zwykłej interwencji – po rutynowej kontroli
na drodze na polecenie prokuratury policjant został zatrzymany,
postawiono mu zarzuty i zawieszono w obowiązkach służbowych

.TYLKO SŁUŻBA.
Logistyka
Budżet 2010 – Bywało gorzej – rozmowa z insp Andrzejem Trelą,
zastępcą komendanta głównego Policji ds. logistyki

.DOSTĘP DO BRONI.
Opinie o projekcie cd. – Zbyt łatwy dostęp to lekkomyślność;
Niczym rosyjska ruletka, Czemu Policja tak się boi?; Nóż mi się
otwiera
Zbyt liberalny – o tzw. projekcie obywatelskim mówi nadinsp.
Waldemar Jarczewski, zastępca komendanta głównego Policji
Implementacja tuż, projekt później – nowelizacja ustawy
przygotowana przez KGP

.TYLKO ŻYCIE.
Resocjalizacja nieletnich
Drogo i nieskutecznie – wyniki kontroli NIK funkcjonowania
zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich
Dzieci nie rodzą się złe – twierdzi Mirosława Kątna, psycholog,
przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka
Nielaty nie na straty – w Zakładzie Poprawczym w Białymstoku
pracują ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc chłopakom
z kryminalnym życiorysem
Policjant – nosiciel HIV
Walczyć do skutku – Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Gdańsku uchylił decyzję o zwolnieniu ze służby policjanta –
nosiciela wirusa HIV

.PAMIĘĆ.
70. rocznica zbrodni katyńskiej
Nieosądzona zbrodnia
Kalendarium obchodów w 2010 r.
Policjanci – ofiary zbrodni katyńskiej
Katyń w Strasburgu 

.TYLKO SŁUŻBA.
Wątpliwości policjantów
Pytania i odpowiedzi – daktyloskopia 

.U NAS.
Policjant, któremu się chce
Awans i co dalej? – mł. asp Rafał Stępień dziś pełni obowiązki
kierownika posterunku

zdjęcie na okładce Andrzej Mitura
dzięki uprzejmości INTER-ARMO

Âwiàt 
Wielkiej Nocy
pełnych radoÊci
i nadziei 
˝yczy 
redakcja
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Za ostrzyć ka ry 
– pro jek ty 

Za ostrze nie kar za na paść

na po li cjan ta oraz wpro wa -

dze nie szcze gól nej ochro ny

osób, któ re bę dą bro nić funk cjo na riu sza pu -

blicz ne go, to za ło że nia pro jek tu zmian w ko -

dek sie kar nym. 

Po tra gicz nej śmier ci podkom. An drze ja

Stru ja ko men dant głów ny Po li cji wy stą pił

z pro po zy cja mi zmian w ko dek sie kar nym,

któ re zwięk szy ły by ochro nę praw ną in ter we -

niu ją cych po li cjan tów oraz po ma ga ją cych im

osób. Do ty czą one pod nie sie nia wy mia ru kary

w przy pad ku na ru sze nia nie ty kal no ści cie le -

snej funk cjo na riu sza pu blicz ne go (art. 222

par. 1 k.k.) – z obec nej w po sta ci grzyw ny 

al bo ka ry ogra ni cze nia lub po zba wie nia wol -

no ści do lat 3 – do ka ry po zba wie nia wol no ści

od 3 mie się cy do 5 lat. W przy pad ku czyn nej

na pa ści (art. 223 k.k.) – z obec nej w po sta ci

ka ry po zba wie nia wol no ści od 1 ro ku do 10 lat

– do ka ry po zba wie nia wol no ści na czas nie

krót szy niż 3 la ta.

Ko men dant głów ny Po li cji zmie nił też 

prze pi sy we wnątrz po li cyj ne. Do tych cza so wy

art. 11 Za rzą dze nia nr 6 KGP z 16 ma ja 2000 r.

za bra niał po li cjan to wi po sia da nia bro ni służ -

bo wej na urlo pie. Od mar ca br. funk cjo na riu -

sze nie mu szą już zda wać bro ni do jed nost ki,

idąc na urlop.

Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści chce wpro -

wa dzić do art. 148 ko dek su kar ne go no wą 

ka te go rię prze stęp stwa – kwa li fi ko wa ną

zbrod nię za bój stwa funk cjo na riu sza pu blicz -

ne go. Sąd mógł by ska zać mor der cę po li cjan ta

al bo na 25 lat wię zie nia, al bo na do ży wo cie.

Te raz za ten czyn gro zi osiem lat wię zie nia.

W pro jek cie zna lazł się też po mysł roz sze rze -

nia art. 25 ko dek su kar ne go, mó wią ce go o gra -

ni cach obro ny ko niecz nej tak, aby oso by,

któ re po mo gły  funk cjo na riu szo wi, by ły chro -

nio ne praw nie tak, jak np. po li cjant na służ -

bie. Ce lem tych zmian jest zwięk sze nie

po czu cia bez pie czeń stwa po li cjan tów oraz sę -

dziów i pro ku ra to rów, a tak że tych, któ rzy

w ra zie na pa du na funk cjo na riu szy sta ną w ich

obro nie. 

Re sort spra wie dli wo ści chce też wpro wa -

dzić do ko dek su kar ne go no we prze stęp stwo:

na paść nie let nie go na funk cjo na riu sza pu -

blicz ne go. Za czyn ną na paść na funk cjo na riu -

sza, któ ra skut ku je uszczerb kiem na zdro wiu,

oso bie, któ ra ma co naj mniej 15 lat, gro zi ła by

ka ra do 10 lat wię zie nia. 

O ochro nie praw no kar nej po li cjan ta pi sze -

my na str. 40–41. �

PK, T.N. PAP

Ata ki na po li cjan tów cd.
Usi ło wa nie za bój stwa, spo wo do wa nie

cięż kie go uszczerb ku na zdro wiu po li cjan -

tów i czyn na na paść na funk cjo na riu szy pu -

blicz nych – to za rzu ty, któ re usły szał 47-let ni

Hie ro nim M. z Ko mo rza Wlkp. za to, że oblał

ben zy ną i pod pa lił dwóch po li cjan tów asy -

stu ją cych pod czas eg ze ku cji ko mor ni czej.

Gro zi mu za to na wet ka ra do ży wot nie go

wię zie nia. 

Je den z po li cjan tów jest w szpi ta lu, ma

po pa rzo ną twarz i rę ce. 

�

Wszy scy męż czyź ni, któ rzy w lu tym po -

bi li po li cjan ta w So bo wie k. Płoc ka, są już

wol ni. O na pa ści na po li cjan ta pi sa li śmy

w po przed nim nu me rze „Po li cji 997”.

Funk cjo na riusz po służ bie omal nie ude rzył

swo im sa mo cho dem w in ny, nie pra wi dło wo

za par ko wa ny przy skrzy żo wa niu. Kie dy

zwró cił uwa gę kie row cy, zo stał oto czo ny

przez kil ku na stu mło dych lu dzi. Bi li go

i ko pa li. Po mie sią cu pro ku ra tu ra i sąd

uzna ły, że ich po byt w aresz cie nie jest już

ko niecz ny. 

�

Mo to cy kli sta po trą cił w War sza wie po li -

cjan ta, któ ry pró bo wał go za trzy mać. 

26-latek je chał z pręd ko ścią 128 km/h

w miej scu, gdzie obo wią zu je ogra ni cze nie

pręd ko ści do 70 km/h. Po li cjant tra fił do

szpi ta la. Je go ży ciu nie za gra ża nie bez pie -

czeń stwo. Mo to cy kli stę za trzy ma no. Łu -

kasz S. był trzeź wy. Nie miał przy so bie

żad nych do ku men tów. �

T.N., IF, PAP

Ka dry
Ko men dant głów ny Po li cji 1 mar ca br.

zwol nił z peł nie nia obo wiąz ków dy rek to -

ra Biu ra Kon tro li KGP insp. Ja ro sła wa

Cze re chow skie go, do tych cza so we go za -

stęp cę te goż biu ra. Na sta no wi sko dy rek -

to ra BK KGP mia no wał mł. insp.

Krzysz to fa Ho ro sie wi cza, do tych cza so we -

go na czel ni ka Wy dzia łu Wy wia du Kry mi -

nal ne go KWP w Ło dzi. � T.N.

„Na ko la na psie” 
nie na wo łu je

Re kla ma „Na ko la na psie” nie na wo łu je

do prze stęp stwa – orze kła to ruń ska pro ku -

ra tu ra, któ ra 22 mar ca br. od mó wi ła wsz -

czę cia śledz twa w spra wie na wo ły wa nia

do prze stęp stwa przez za miesz cze nie kon -

tro wer syj nej re kla my przed sta wia ją cej

męż czy znę ce lu ją ce go w gło wę klę czą ce go

po li cjan ta w lu to wym wy da niu pi sma „In fo

Ma ga zi ne Ska te bo ard”. W opi nii śled czych

spra wa kwa li fi ku je się do oce ny tyl ko w ka -

te go riach etycz nych. Dla te go też to ruń ska

pro ku ra tu ra zwró ci ła się do Ra dy Ety ki Me -

diów o za ję cie sta no wi ska od no śnie do

ewen tu al ne go na ru sze nia za sad okre ślo -

nych w Kar cie Ety ki Me diów oraz w Ko -

dek sie ety ki re kla my. �

T.N. 

Dez u be ki za cja – tak
Try bu nał Kon sty tu cyj ny uznał, że ob ni że -

nie wyż szych eme ry tur ofi ce rom służb PRL

jest zgod ne z Kon sty tu cją RP. Rów nież 

resz ta prze pi sów usta wy zo sta ła utrzy ma -

na w mo cy. Wy rok jest osta tecz ny. W 14-oso -

bo wym skła dzie TK by ło 5 zdań od ręb nych.

Zło ży li je: prof. Adam Jam róz, prof. Ewa Łę -

tow ska, prof. Ma rek Ma zur kie wicz, prof. Mi -

ro sław Wy rzy kow ski i pre zes TK Boh dan

Zdzien nic ki. 

O uzna nie ca łej usta wy – ja ko „re pre syj -

nej” – za nie zgod ną z kon sty tu cją wno sił

współ au tor skar gi wnie sio nej przez Klub

Le wi cy po seł Jan Wi dac ki. 

Z ca łej skar gi gru py po słów TK uznał

za nie kon sty tu cyj ne je dy nie ob ni że nie

do 0,7 proc. pod sta wy wy mia ru eme ry tu ry

człon kom Woj sko wej Ra dy Oca le nia Na ro -

do we go. �

T.N. PAP

Nie bę dzie 
od szko do wa nia

Sąd Okrę go wy w Lu bli nie

uznał, że Po li cja nie mu si pła cić od szko do wa -

nia za za strze le nie mo to cy kli sty w Cho dlu.

W lip cu 2006 r. po li cjan ci po szu ki wa li

dwóch ban dy tów, któ rzy na pa dli na hur -

tow nię. W ca łym wo je wódz twie roz sta wio -

no blo ka dy. Jed na z nich sta nę ła w Cho dlu.

Mo to cy kli sta nie za trzy mał się na we zwa -

nie funk cjo na riu szy. Za wró cił i – jak ze zna -

wał po li cjant – omal go nie prze je chał.

Dla te go funk cjo na riusz za czął strze lać.

Jeden z po ci sków oka zał się za bój czy.

Ro dzi ce za strze lo ne go wy to czy li pro ces

lu bel skiej po li cji. Do ma ga li się 800 tys. zł

od szko do wa nia. 19 mar ca br. Sąd Okrę go wy

w Lu bli nie zde cy do wał, że nie na le żą im

się żad ne pie nią dze. Orze cze nie nie jest

pra wo moc ne. �

T.N. PAP
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Kwi dzyń skie ty gry sy 
Bra zy lĳ skie jiu -jit su zy sku je wśród po -

li cjan tów co raz więk szą po pu lar ność.

W roz gry wa nym po raz czwar ty w Pi le

tur nie ju „Po lish Open Bad Boys Cup”,

któ ry od był się pod ko niec lu te go, star to -

wa ło wie lu mun du ro wych spor tow ców.

Wśród nich po li cjan ci z kwi dzyń skiej

KPP, któ rzy wy sta wi li wła sną dru ży nę

„Ti ger Te am Kwi dzyn – Sa mo obro na”.

Sek cję BJJ w Kwi dzy nie pro wa dzą po li -

cjan ci Raul Ska ła i Ja cek So snow ski. 

Z tur nie ju kwi dzyń scy funk cjo na riu sze

wró ci li z dwo ma brą zo wy mi me da la mi:

Mi ro sła wa Kwiat kow skie go w ka te go rii

po wy żej 100,5 kg i Alek san dra Ry bar czy -

ka w ka te go rii do 94,5 kg. O BJJ pi sze my

też na str. 44. �

B.S., P. Ost. 

Dzień otwar ty
w WSPol. 

W so bo tę 10 kwiet nia br.

Wyż sza Szko ła Po li cji

w Szczyt nie za pra sza na dzień otwar ty.

W go dzi nach od 8.00 do 16.00 bę dzie moż -

na zwie dzać uczel nię, po znać za sa dy na bo ru

na stu dia i re kru ta cji do Po li cji oraz spo tkać

się z przed sta wi cie la mi sa mo rzą du stu denc -

kie go. Mi le wi dzia ni bę dą zwłasz cza ucznio -

wie szkół po nad gim na zjal nych. 

W tym dniu w WSPol. od bę dzie się rów -

nież fi nał pierw szej Olim pia dy Po li cyj nej:

30 uczniów (21 dziew cząt i 9 chłop ców)

z klas o pro fi lu po li cyj nym z ca łej Pol ski bę -

dzie wal czy ło o in dek sy tej uczel ni. Re la cję

z tych wy da rzeń za mie ści my w nu me rze ma -

jo wym „Po li cji 997”. �

AW

W Go sty niu
za gra ją dla dzie ci

Rów nież 10 kwiet nia w Go sty niu (woj. wiel -

ko pol skie) od bę dzie się VII Ha lo wy Tur niej

Pił ki Noż nej pod ha słem „Nie bie scy dzie ciom”

o Pu char Ko men dan ta Po wia to we go Po li cji

w Go sty niu i Prze wod ni czą ce go NSZZ Po li -

cjan tów przy KPP w Go sty niu, pod pa tro na tem

bur mi strza Go sty nia. Udział za po wie dzia ły

dru ży ny z KPP w Go sty niu, Śre mie, Ra wi czu,

KMP w Lesz nie, Agen cji Bez pie czeń stwa We -

wnętrz ne go De le ga tu ry w Po zna niu i Pro ku ra -

tu ry Okrę go wej w Po zna niu.

W trak cie tur nie ju prze pro wa dzo na zo sta nie

zbiór ka pie nię dzy na po moc dla dzie ci z po ra -

że niem mó zgo wym z po wia tu go styń skie go

oraz dla dzie ci podkom. An drze ja Stru ja, po li -

cjan ta KSP, któ ry zgi nął 10 lu te go 2010 r. �

IF

Pre wen cja przez te atr
W Gdy ni pre wen cja dzia ła mię dzy in ny mi

przez te atr. 22 mar ca br. w Te atrze Miej skim

im. W. Gom bro wi cza w Gdy ni od był się fi -

nał X Edy cji Kon kur su Ma łych Form Te atral -

nych pn. „Na sza mło dość bez al ko ho lu,

nar ko ty ków i prze mo cy, czy li naj praw dziw -

sza praw da w sa ty rze – jak się uczy my, jak się

ba wi my”, zor ga ni zo wa ny tra dy cyj nie przez

Ko men dę Miej ską Po li cji w Gdy ni, pod pa -

tro na tem pre zy den ta mia sta Gdy ni Woj cie -

cha Szczur ka.

Po my sło daw czy nią kon kur su jest Do ro ta

Kaź mier czak – by ła po li cjant ka Wy dzia łu

Pre wen cji KMP w Gdy ni.

W fi na ło wych zma ga niach bra ło udział

6 spo śród 12 ze spo łów wy ło nio nych pod czas

eli mi na cji zor ga ni zo wa nych w dniach 11 i 12

mar ca br. Te go rocz ny mi lau re ata mi zo sta li:

Gim na zjum nr 10 w Gdy ni – I miej sce,

przed sta wie nie pt. „Dresz cze w na szym

mie ście”, Ze spół Szkół Ka to lic kich –

II miej sce, przed sta wie nie pt. „Lu stro”, 

X Li ceum Ogól no kształ cą ce w Gdy ni – 

III miej sce, przed sta wie nie pt. „Ali cja

w kra inie Zio ła”. 

X edy cję kon kur su przy go to wa li po li cjan ci

Wy dzia łu Pre wen cji KMP w Gdy ni – asp.

sztab. Sła wo mir Guz, mł. asp. An na Ko wa lik,

pod kom. Mi chał Ru sak oraz mł. asp. Wie sław

Obst przy wspar ciu Urzę du Mia sta Gdy ni. �

SŁA WO MIR GUZ

Co wie my o han dlu
ludź mi?

Po nad dwie trze cie Po la ków uwa ża,
że w na szym kra ju ma ją miej sce przy -
pad ki han dlu ludź mi. Rów no cze śnie je -
ste śmy zda nia, że in sty tu cją, któ ra
po win na wal czyć z tym zja wi skiem, jest
przede wszyst kim Po li cja. 

23 mar ca w Cen trum Pra so wym PAP

przed sta wio no wy ni ki son da żu TNS OBOP

Spo łecz na świa do mość za gro żeń zwią za nych
z han dlem ludź mi i po dej mo wa niem pra cy
za gra ni cą. Ba da nie po ka za ło mię dzy in ny mi,

że więk szo ści re spon den tów han del ludź mi

ko ja rzy się z wy wo że niem ko biet do do mów

pu blicz nych i nie wol nic twem. Tym cza sem

obec nie naj więk szym pro ble mem jest pra ca

przy mu so wa, do któ rej zmu sza ni są Po la cy

za gra ni cą oraz ob co kra jow cy w Pol sce. 

Son daż po ka zał rów nież, że na sza wie dza

na te mat te go zja wi ska jest bar dzo ogól ni -

ko wa i ope ru je ste reo ty pa mi. Dla te go

MSWiA, IOM (Mię dzy na ro do wa Or ga ni za -

cja ds. Mi gra cji), Fun da cja La Stra da i Fun -

da cja Dzie ci Ni czy je, czy li in sty tu cje

bio rą ce udział w przy go to wa niu tych ba dań,

zgod nie przy zna ły, że prze ka zy wa ne spo łe -

czeń stwu in for ma cje o róż nych aspek tach

han dlu ludź mi wciąż są nie wy star cza ją ce.

Trze ba bo wiem do trzeć do bli sko jed nej

trze ciej Po la ków, któ ra wciąż nie ma po ję cia

o tym zja wi sku.

Ba da nie TNS OBOP prze pro wa dzo no

w dniach 18–21 lu te go br. w ra mach pro jek -

tu Am ba sa dy Wiel kiej Bry ta nii w Pol sce. �

AW
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Fun da cja Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom 
po Po le głych Po li cjan tach

KRS 0000101309

Kon to PKO BP SA VI O/War sza wa
nr 741020 1068 0000 1802 0059 9167

1%
SONDA

Czy zaproponowane ułatwienie
obywatelom dostępu do broni:
– podniesie poziom

bezpieczeństwa
– zwiększy zagrożenie

przestępczością
– nie będzie miało znaczącego

wpływu na poziom
przestępczości? 

Weź udział w naszej sondzie na
www.gazeta.policja.pl

O projekcie zmian ustawy 
o broni i amunicji czytaj 
na str. 12.
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STRZAŁ OSTRZEGAWCZY Interwencja w Toruniu POLICJA 997       kwiecień 2010 r.6

„Trzymaj się. Jesteśmy z Tobą. Wszystko się wyjaśni” – SMS-owali koledzy. 
„Dzięki. Jesteście super. Nawet nie wiecie, jak mi to pomaga. Znacie mnie i wiecie, że ja do takich, którzy biorą, nie
należę. Po prostu miałem odwagę wypisać kwita osobie, która ma znajomości w prokuraturze i to duże” – odpisał
Andrzej Rosół, gdy po nocy spędzonej w areszcie czekał na przesłuchanie w prokuraturze.

– Trudno nie zauważyć tego znaku.
A jednak Wanda D. wjechała 
w ul. Podgórską, łamiąc zakaz –
mówi st. sierż. Andrzej Rosół

niezwykłe SKUTKI zwy
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Sze ściu po li cjan tów ogni wa ds. pre wen -

cji na wo dach KMP w To ru niu la tem

pra cu je na Wi śle oraz te re nach przy le -

ga ją cych do rze ki, zi mą peł nią służ bę pre -

wen cyj ną na uli cach To ru nia. Ich ba za mie ści

się na sta rej bar ce za cu mo wa nej w por cie

na Wi śle. Wa run ki pra cy strasz ne. Ale to ni -

gdy ich nie do ło wa ło. Zdo ło wa ło ich to, co

przy da rzy ło się An drze jo wi. 

TO MO GŁO SPO TKAĆ KAŻ DE GO
– Je ste śmy wstrzą śnię ci. To mo gło spo tkać

każ de go – mó wią sierż. sztab. Ro bert Kra -

śniew ski, sierż. sztab. Ma rek To kar ski i post.

Ma riusz Grą czew ski. Nie kry ją emo cji.

– An drzej to bar dzo do bry po li cjant –

mówi asp. Woj ciech Lew ko, kie row nik ogni -

wa. – Pra cu je w Po li cji od 10 lat. Ma na swo -

im kon cie wie le uda nych ak cji prze ciw ko

kłu sow ni kom i dzie siąt ki sku tecz nych in ter -

wen cji. Nie tyl ko na wo dzie. Był nagradzany.

To ra so wy gli niarz, któ ry za wsze re agu je na

wy kro cze nia. Nie daw no za trzy mał dwóch

wła my wa czy, któ rzy szli uli cą, cią gnąc

wypchaną wa liz kę na kół kach. Ni by nic ta -

kie go, ale ko muś, kto ma praw dzi wie po li -

cyj ne go no sa, wy da ło się to po dej rza ne.

An drzej za trzy mał ra dio wóz i skon tro lo wał

męż czyzn. Wa liz ka peł na by ła przed mio tów

po cho dzą cych z wła ma nia, a obaj męż czyź ni

no to wa ni – opowiada. – An drzej ni gdy nie

od pusz cza, kie dy wi dzi ja kąś nie pra wi dło -

wość al bo coś po dej rza ne go. Dla te go nie

mógł nie za re ago wać, kie dy zo ba czył kie row -

cę, któ ry zlek ce wa żył znak za ka zu i ewi dent -

nie zła mał prze pi sy ru chu dro go we go – mó wi

Woj ciech Lew ko. 

Ale tym ra zem za czuj ność po li cjant po -

niósł sro gie kon se kwen cje. Na po le ce nie

pro ku ra tu ry zo stał za trzy ma ny, po sta wio no

mu za rzu ty i za wie szo no w obo wiąz kach

służ bo wych. 

DZIE CI W PRO KU RA TU RZE
17 lu te go. Do cho dzi ła go dzi na 15, zbli żał się

ko niec służ by. 

– My śla łem o tym, że za trzy dni mi nie

mi 10 lat służ by i że Po li cja to był do bry wy -

bór – mó wi An drzej. 

Je chał uli cą pro wa dzą cą wzdłuż to rów ko -

le jo wych, kie dy zo ba czył, że to yo ta yaris

wjeż dża w uli cę Pod gór ską, lekceważąc za kaz

wjazdu. Jest to miej sce, gdzie czę sto kie row -

cy ła mią pra wo, usi łu jąc tę dy ob je chać ko rek

two rzą cy się przy wjeź dzie na most. W sa mo -

cho dzie by ło dwo je star szych lu dzi. Pro wa dzi -

ła ko bie ta. Po li cjant dał znak kie ru ją cej, że by

za trzy ma ła się do kon tro li. Zgod nie z pro ce -

du rą przed sta wił się i po wie dział, że po peł -

ni ła wy kro cze nie. Ko bie ta by ła zdzi wio na. 

We dług re la cji po li cjan ta oświad czy ła, że

czę sto jeź dzi tą uli cą i żad ne go zna ku za ka zu

wjazdu nie wi dzia ła. 

– Za ta kie wy kro cze nie naj niż szy man dat

wy no si 100 zło tych i obo wiąz ko we pięć

punk tów kar nych. Za py tałem kie ru ją cą, czy

chce man dat kre dy to wa ny, czy wo li wnio sek

do są du. Ko bie ta po pro si ła, że by nie ka rać

jej man da tem, po wo ły wa ła się na to, że ma

dzieci pra cu ją ce w pro ku ra tu rze. Po pro si ła

o moż li wość skon tak to wa nia się z ro dzi ną

– opo wia da An drzej Ro sół. 

Pod czas kie dy roz ma wia ła przez te le fon,

po li cjant spi sy wał jej da ne z do ku men tów. 

– Po roz mo wie Wan da D. oświad czy ła, że

zga dza się na man dat, ale bez punk tów kar -

nych – opo wia da policjant. – Po uczy łem ją, że

do wy kro cze nia, któ re po peł ni ła, przy pi sa na

jest ści śle okre ślo na licz ba punk tów kar nych,

na co ko bie ta od po wie dzia ła nie wie dzieć cze -

mu, że je stem nie wdzięcz ny. Po tem zno wu

oświad czy ła, że ma dzie ci pra cu ją ce w pro ku -

ra tu rze i na le ga ła, że bym odstąpił od uka ra nia.

Wresz cie przy ję ła i pod pi sa ła man dat kre dy to -

wa ny w wy so ko ści 100 zło tych. Po uczy łem ją,

że ma sie dem dni na je go za pła ce nie. 

Ro sół prze pro wa dzał in ter wen cję sam,

jego part ner z za ło gi w tym cza sie sie dział

w ra dio wo zie i roz pi sy wał no tat nik służ bo wy.

Bez po śred nio po tej in ter wen cji po li cjan ci

za koń czy li służ bę i zje cha li do ba zy.

– An drzej bar dzo szcze gó ło wo opi sał to

zda rze nie w no tat ni ku – mó wi je go kie row -

nik. – Wte dy jesz cze nie wie dział, że ten no -

tat nik sta nie się do wo dem w spra wie

prze ciw ko nie mu. Dru ko wa ny mi li te ra mi za -

zna czył, że pa ni D. kil ka krot nie po wo ły wa ła

się na dzie ci pra cu ją ce w pro ku ra tu rze.

CZE KAŁO NA MNIE BSW
Po za koń cze niu służ by An drzej Ro sół po je -

chał na po li cyj ną si łow nię. Ko rzy sta z niej

czę sto, upra wia róż ne spor ty, jest też za pa lo -

nym płe two nur kiem. Po tem wró cił do do mu

i po szedł po za ku py. W skle pie ode brał te le -

fon od żo ny, żeby szybko wracał.

W domu czekali na niego po li cjan ci z BSW.

Szok. O co cho dzi? Po wie dzie li, że jest za -

trzy ma ny na po le ce nie pro ku ra tu ry, że po -

dob no wziął ła pów kę. Za żą da li wy da nia bro ni

i wszyst kich bank no tów, ja kie by ły w do mu.
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– By li w po rząd ku. Za py ta li na wet, czy mam jesz cze ja kieś pie nią -

dze na kon cie i czy ro dzi na bę dzie mia ła z cze go żyć – mó wi. Pojechał

z ni mi, nie wie dząc, na jak dłu go. W do mu zo sta ła prze ra żo na żona

z dwu ipół mie sięcz nym nie mow la kiem. 

– Noc w aresz cie to był stres, któ re go nie za po mnę do koń ca ży -

cia – opo wia da An drzej Ro sół. – Ja, po li cjant, za mknię ty w ce li. Ko -

le ga, no szą cy ta ki sam mun dur, za trza snął za mną drzwi.

„Po ko le żeń sku” do sta łem do dat ko wy koc, bo noc by ła bar dzo zim -

na. I do dat ko wy ku bek ka wy… O czym wte dy my śla łem? Że to ja -

kieś gi gan tycz ne nie po ro zu mie nie, któ re mu si się wy ja śnić. Ale im

głę biej w noc, tym bar dziej do pa da ły mnie oba wy, że je stem w coś

wra bia ny i nie mam na to wpły wu. O żo nie i syn ku sta ra łem się nie

my śleć, że by nie zwa rio wać.

W GE STII PRO KU RA TU RY
Ko men dant miej ski pod insp. Woj ciech Ma chel ski zo stał po wia do -

mio ny przez dy żur ne go, że dwo je star szych lu dzi zło ży ło za wia do -

mie nie o tym, że po li cjant pod czas kon tro li dro go wej wy sta wił

man dat kre dy to wa ny i wziął od nich sto zło tych. Ka zał po wia do mić

pro ku ra tu rę, sam za wia do mił o zda rze niu BSW i ko men dan ta wo je -

wódz kie go. Wszyst ko to by ło ja kieś dziw ne, wy pi sa ny man dat kre dy -

to wa ny i do te go go tów ka, to wy da wa ło się nie lo gicz ne. 

– Ale nie do nas na le ża ła oce na. Zgod nie z pro ce du rą wy ja śnia -

niem ta kich spraw zaj mu je się pro ku ra tu ra – mó wi ko men dant. –

Gdy po li cjant zo stał na po le ce nie pro ku ra tu ry za trzy ma ny, wie dzia -

łem, że w do mu zo sta ła żo na z ma leń kim dziec kiem. Po le ci łem je go

prze ło żo ne mu, że by ra no skon tak to wał się z ko bie tą i udzie lił jej

wszel kiej moż li wej po mo cy.

Szyb ko za re ago wa li związ kow cy, uru cha mia jąc fun dusz ochro ny

praw nej po li cjan tów. 

– O za trzy ma niu An drze ja Ro so ła do wie dzia łem się ra no na stęp ne -

go dnia. Od ra zu po pro si łem o za ję cie się je go spra wą me ce nas Mal -

wi nę Ja rzemb ską, któ ra współ pra cu je z na mi, bro niąc po li cjan tów

– mó wi prze wod ni czą cy po li cyj ne go związ ku za wo do we go w To ru niu

asp. sztab. Jan Nor kow ski. 

Me ce nas za po zna ła się ze spra wą i na tych miast zwró ci ła się do

sądu o uzna nie za trzy ma nia za bez za sad ne i zwol nie nie po li cjan ta. 

– Sąd zgo dził się ze mną, że ca ły ma te riał do wo do wy w spra wie

zo stał za bez pie czo ny i na ka zał zwol nić po li cjan ta – mó wi Mal wi -

na Ja rzemb ska. I do da je, że w imie niu swo je go klien ta bę dzie wy -

stę po wać z po zwem o od szko do wa nie za nie za sad ne za trzy ma nie.

GDZIE TU LO GI KA?
Spra wę po li cjan ta za czę ła pro wa dzić Pro ku ra tu ra To ruń -Wschód, ta sama,

w któ rej pra cu je Ha li na K., cór ka oskar ża ją cej po li cjan ta Wan dy D.

Kie dy w to wa rzy stwie obroń cy st. sierż. An drzej Ro sół udał się

do pro ku ra tu ry, że by wy ja śnić ca łe zda rze nie, usły szał za rzut, że

prze kra cza jąc upraw nie nia, wy łu dził od Wan dy D. 100 zł „(…) do -

pro wa dził Wan dę D. do nie ko rzyst ne go roz po rzą dze nia mie niem

w kwo cie 100.- zł. w ten spo sób, że w trak cie peł nie nia obo wiąz ków

służ bo wych przy na kła da niu grzyw ny w dro dze man da tu kar ne go

za wy kro cze nie dro go we po peł nio ne przez Wan dę D., wy ko rzy stu jąc

jej błąd co do te go, że na kła da na nią man dat kar ny uisz czo ny w go -

tów ce, po brał od niej pie nią dze w kwo cie 100.- zł., w rze czy wi sto ści

na kła da jąc man dat kar ny kre dy to wa ny, czym dzia łał na szko dę Wan -

dy D., tj. o czyn z art. 231 par.2 kk w zw. z art.231 par 1 kk art. 236

par. 1 kk w zw. art. 11 par.2 kk”. (tekst oryg.). Pro ku ra tor za wie sił go

w czyn no ściach służ bo wych. 

A za tem nie  przy ję cie ła pów ki, tyl ko na kło nie nie do nie ko rzyst -

ne go roz po rzą dze nia mie niem. Czy li wy sta wił man dat kre dy to wa ny,

któ ry za in te re so wa na przy ję ła i pod pi sa ła, a po tem na kło nił, że by

po raz dru gi za pła ci ła man dat ja ko go tów ko wy. Tej skom pli ko wa nej

lo gi ki nie jest w sta nie zro zu mieć ani za in te re so wa ny, ani je go obroń -

ca, ani po li cjan ci.

– To mógł wy my ślić tyl ko ktoś, kto nie zna na szych prze pi sów.

Man da tów go tów ko wych od lat wy pi sy wać nam nie wol no, chy ba że

cu dzo ziem com al bo osobom bez mel dun ku – mó wi asp. sztab. Ja ro -

sław Her mań ski, szef NSZZ Po li cjan tów wo je wódz twa ku jaw sko -po -

mor skie go.

– Co to zna czy, że po li cjant na kło nił pa nią D. do nie ko rzyst ne go

roz po rzą dze nia mie niem? – pyta prze wod ni czą cy to ruń skich związ -

kow ców Jan Nor kow ski. – Wy pi sał man dat kre dy to wa ny, a je śli 

we dług pro ku ra tu ry oprócz te go przy jął pie nią dze, to zna czy ło by, że

przy jął ko rzyść ma jąt ko wą. Za tem za rzut po wi nien brzmieć ina czej.

A wte dy po wsta ło by py ta nie, po co oso ba, któ ra przy ję ła i pod pi sa ła

man dat kre dy to wa ny i do sta ła 5 punk tów kar nych mia ła by jesz cze

da wać ła pów kę. Brak w tym ja kiej kol wiek lo gi ki.

– Po li cjant, któ ry wziął by ła pów kę od oso by, któ ra kil ka krot nie za -

zna cza, że ma dzie ci w pro ku ra tu rze (póź niej oka za ło się, że w pro -

ku ra tu rze okrę go wej pra cu je tak że zięć pa ni D.), mu siał by być

de bi lem – de ner wu je się sierż. sztab. Ma rek To kar ski. W ta kim to -

nie wy po wia da ją się wszy scy zna ją cy spra wę po li cjan ci. Tak że na in -

ter ne to wym fo rum po li cjan tów.

CA SUS PA NA MA ZE PY
Prof. Ma rian Fi lar, wy bit ny kar ni sta, wy kła dow ca na uni wer sy te cie

to ruń skim, mó wi, że po le cił swo im asy sten tom przed sta wić ten ca -

sus stu den tom pod czas za jęć. 

– Nie spo sób uznać zbie gu prze pi sów po sta ci kwa li fi ko wa nej czy -

nu (art. 231 par. 2 k.k.) z po sta cią pod sta wo wą te go sa me go czy nu

(231 par. 1 k.k.) – mó wi. – To tak, jak by po sta wić za rzut za bój stwa

ze szcze gól nym okru cień stwem w związ ku z za bój stwem.

Pro fe sor przy po mi na rów nież, ja kie są pro ce so we prze słan ki za -

trzy ma nia, aresz to wa nia tym cza so we go czy za wie sze nia w wy ko ny -

wa niu obo wiąz ków. 

– Za trzy ma nie to nie jest za licz ko wa ka ra – twierdzi. – Al bo są prze słan -

ki do je go za sto so wa nia, al bo ich nie ma. Prze pi sy k.p.k. mó wią pro sto:

za trzy ma nie i tym cza so we aresz to wa nie, te pod sta wy są po dob ne, sto -

su je się wte dy, je że li ist nie je nie bez pie czeń stwo ma tac twa, skła da nia

fał szy wych ze znań, ewen tu al nie uchy la nia się od wy mia ru spra wie dli -

wo ści, moż li wość uciecz ki itd. Na to miast je że li do wo dy są za bez pie -

czo ne, nie ma ta kie go nie bez pie czeń stwa. Tak zresz tą uznał sąd – mó wi

pro fe sor Fi lar. – A ja kie zna cze nie dla za pew nie nia wła ści we go to ku po -

stę po wa nia ma za wie sze nie te go po li cjan ta w czyn no ściach służ bo wych?

– py ta. – Ja nie wi dzę żad nej re la cji mię dzy to kiem pro ce su a peł nie -

niem przez nie go służ by. Za sto so wa no tu jak by ja kąś od po wie dzial ność

za stęp czą. Ża den ko deks cze goś ta kie go nie prze wi du je.

I cha rak te ry stycz nym dla sie bie barw nym ję zy kiem pro fe sor do -

da je:

– To nie jest XVII wiek, kie dy to moż na by ło pa na Ma ze pę za sa -

dzić do wie ży i tam trzy mać do dal sze go z nim roz po rzą dze nia. 
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– A jakie znaczenie dla zapewnienia właściwego
toku postępowania ma zawieszenie tego

policjanta w czynnościach służbowych? – pyta
prof. Marian Filar. – Ja nie widzę żadnej relacji

między tokiem procesu a pełnieniem przez
niego służby. Zastosowano tu jakby jakąś

odpowiedzialność zastępczą. Żaden kodeks
czegoś takiego nie przewiduje.
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PO LI CJAN CI SĄ OBU RZE NI
– Po co moi ro dzi ce mie li by fał szy wie oskar żać ob ce go im funk cjo na riu -

sza? – wy po wia da się na ła mach jed nej z ga zet pro ku ra tor Ha li na K.

– To pro ste: mat ka pa ni pro ku ra tor chcia ła uka rać po li cjan ta za to,

że śmiał zlek ce wa żyć jej zna jo mo ści w pro ku ra tu rze – mó wią na to

ko le dzy An drze ja Ro so ła, gdy roz ma wia my o tym zda rze niu na barce. 

– Po li cjan ci są obu rze ni, a pro ku ra to rzy ro bią do brą mi nę do złej

gry, bo sko ro ktoś to za czął, to trze ba to da lej cią gnąć – mó wi in ny to -

ruń ski funk cjo na riusz, za strze ga jąc ano ni mo wość, bo z pro ku ra tu rą

współ pra cu je na co dzień i nie chciał by, że by ta współ pra ca się po -

gor szy ła.

Po gor sze nia re la cji mię dzy po li cjan ta mi a pro ku ra to ra mi oba wia

się ko men dant pod insp. Woj ciech Ma chel ski. 

– Do brze współ pra cu je nam się z pro ku ra tu rą od wie lu lat. Prze -

cież słu ży my tej sa mej idei – mó wi. – Ta spra wa to tyl ko in cy dent

i chy ba nie po trzeb nie pra sa tak wał ku je ten te mat. To tyl ko pod -

grze wa at mos fe rę.

Prze wod ni czą cy związ kow ców Ja ro sław Her mań ski ma na ten te -

mat in ne zda nie.

– Za in te re so wa nie me diów po ma ga tej spra wie – mó wi. – Dzię ki

me diom za in te re so wa ła się nią Pro ku ra tu ra Kra jo wa. 

A SPRAWA SIĘ WLECZE
Na po le ce nie pro ku ra tu ra kra jo we go pra wi dło wość prze pro wa dzo -

ne go w tej spra wie po stę po wa nia przy go to waw cze go ba dał pro ku ra -

tor ape la cyj ny w Gdań sku. Nie stwier dził bez praw ne go dzia ła nia

to ruń skiej pro ku ra tu ry i oce nił, że mie ści ło się ono w ra mach swo -

bod nej oce ny do wo dów. Uznał jed nak, że spra wa po win na być da lej

pro wa dzo na po za okrę giem to ruń skim, to też prze ka za no ją do Pro -

ku ra tu ry Okrę go wej w El blą gu. Stąd tra fi ła do re jo no wej w El blą gu.

Na tym nad zór nad spra wą się skoń czył.

– Czas upły wa, po li cjant jest za wie szo ny, a pro ce du ry obo wią zu ją -

ce w pro ku ra tu rze po zwa la ją na to, że by je go spra wa się wlo kła

i wciąż po zo sta wa ła nie wy ja śnio na – mó wi ko men dant Ma chel ski. Ja

nie oce niam wi ny czy nie win no ści po li cjan ta, wy po wie dzą się o tym

or ga ny spra wie dli wo ści. Ale to po win no być za ła twio ne jak naj -

szyb ciej.

– 25 lu te go zło ży li śmy za ża le nie na za wie sze nie – mó wi me ce nas

Ja rzemb ska. Zgod nie z pro ce du rą po win no ono być roz pa trzo ne „nie -

zwłocz nie”. Tym cza sem mi ja ją ty go dnie, a ja nie mam żad nej in for -

ma cji, kie dy to na stą pi. Ak ta wę dru ją od pro ku ra tu ry do pro ku ra tu ry.

Mam wra że nie, że pro ku ra tu ra gra na zwło kę, cze ka jąc, aż spra wa

przy cich nie i odej dzie w za po mnie nie. A tym cza sem mój klient nie

ma szan sy na obro nę swo je go do bre go imie nia.

Pro ku ra to rzy to ruń scy ani el blą scy nie chcą się wy po wia dać.

Rzecz nik Pro ku ra tu ry Okrę go wej w To ru niu Ar tur Krau se od ma wia

wy po wie dzi w tej spra wie, ar gu men tu jąc, że pro wa dzi ją in na pro ku -

ra tu ra. Rzecz nik Pro ku ra tu ry Okrę go wej w El blą gu Ka ta rzy na Pi wo -

war czyk od sy ła nas do pro ku ra tu ry re jo no wej. Za stęp ca pro ku ra to ra

re jo no we go w El blą gu Sła wo mir Kar mow ski oświad cza: 

– Za rzu ty w tej spra wie sta wia ła Pro ku ra tu ra Re jo no wa w To ru -

niu. My otrzy ma li śmy ją już na eta pie pro wa dze nia „prze ciw ko”. Co

do za ża le nia na śro dek za po bie gaw czy, ja kim jest za wie sze nie po dej -

rza ne go w czyn no ściach służ bo wych, to de cy zję w tej spra wie po dej -

mie sąd. W związ ku z tym prze ka za li śmy ak ta do są du w To ru niu. 

An drzej Ro sół cze ka. Nie pra cu je, do sta je po ło wę pen sji – 1200

zło tych, co mu si wy star czyć mu na utrzy ma nie żo ny i dziec ka. Ko -

men dant wo je wódz ki Po li cji w Byd gosz czy na wnio sek ko men dan ta

miej skie go udzie lił mu wspar cia, da jąc za po mo gę. 

Ko le dzy An drze ja Ro so ła py ta ni, jak za cho wa li by się w ana lo gicz -

nej sy tu acji, od po wia da ją, że tak sa mo jak on.

– Po li cjant, któ ry bał by się uka rać man da tem ko goś, kto ma ja kieś

zna jo mo ści, nie po wi nien pra co wać w Po li cji – mó wi Ro bert Kra -

śniew ski.

An drzej Ro sół spo ty ka się z ko le ga mi, cho dzi na si łow nię, sta ra się

żyć nor mal nie. Bar dzo po ma ga mu wspar cie ko le gów. Na dal nie ża -

łu je, że zo stał po li cjan tem. Ale z upły wem cza su jest mu co raz trud -

niej… �

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. Krzysz tof Chrza now ski
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Z insp. Andrzejem Trelą, zastępcą
komendanta głównego Policji 
ds. logistyki, 
rozmawia Irena Fedorowicz

Ile Po li cja ma do wy da nia w 2010 ro ku?
– Plan bu dże to wy to 7,5 mi liar da zło tych plus 352 mln 532 tys. zł z pro -

gra mu mo der ni za cji Po li cji. Ra zem ma my 7 mld 858 mln 637 tys. zł.

W struk tu rze wy dat ków naj wię cej – 6 mld 344 mln 291 tys zł – po chło -

ną pła ce i po chod ne, w tym upo sa że nia po li cjan tów, pła ce pra cow ni ków,

fun dusz na gród i za po móg. W ubie głym ro ku fun dusz płac wy no sił

6,1 mld zł. Te go rocz ny jest po więk szo ny o war tość ubie gło rocz nych pod -

wy żek z pro gra mu mo der ni za cji, do te go – zgod nie z wcze śniej szy mi za -

po wie dzia mi – do cho dzą środ ki na 2 ty sią ce eta tów, któ re wra ca ją

do Po li cji po ubie gło rocz nych cię ciach. Na po za pła co we świad cze nia pie -

nięż ne, po dob nie jak w ubie głym ro ku, ma my po nad 290 mln zł. 

Na wy dat ki rze czo we po za bez pie cze niu świad czeń po zo sta je 

po nad 829 mln zł (w ub.r. po no we li za cji bu dże tu by ło 755 mln zł)

po więk szo ne o po nad 68 mln zł z pro gra mu mo der ni za cji. Na wy dat -

ki ma jąt ko we, czy li in we sty cje i za ku py środ ków trwa łych, ma my

314 mln zł. Do te go wszyst kie go trze ba do li czyć jesz cze środ ki z Unii

Eu ro pej skiej w wy so ko ści 11,5 mln zł.

Ra zem to da je pra wie 8 mi liar dów zło tych.

Wy star czy?
– Mu si wy star czyć. To bar dzo wy ma ga ją cy bu dżet, ale – je śli cho dzi

o rze czów kę – lep szy od po przed nie go. W 2009 rok wcho dzi li śmy z bli -

sko 80 mln zł zo bo wią zań na fun du szu wy dat ków rze czo wych. Dzię ki

ubie gło rocz nej ra cjo na li za cji wy dat ków oraz po tym, jak w grud niu mi ni -

ster fi nan sów zwięk szył bu dżet Po li cji o po nad 230 mln zł, w 2010 rok we -

szli śmy prak tycz nie bez zo bo wią zań i za czy na my go do brze. Sy tu acja

ma kro eko no micz na jest jed nak na dal trud na, cze go po twier dze niem jest

prze gląd wy dat ków przez re sort fi nan sów. Mi ni ster stwo Fi nan sów zo bo -

wią za ło re sor ty do przed sta wie nia szcze gó ło wej in for ma cji o pod sta wie

praw nej wy dat ków oraz spo so bie i za kre sie ich in dek sa cji. Moż na po wie -

dzieć, że o rok wy prze dzi li śmy Mi ni ster stwo Fi nan sów w ana li zie wy dat -

ków, po nie waż my ta kie ana li zy prze pro wa dzi li śmy w mar cu 2009 r. 

Ale na pen sje nie za brak nie?
– Wy pła ta upo sa żeń i wy na gro dzeń to je den z głów nych prio ry te tów

fi nan so wych Po li cji, po za utrzy ma niem nie zbęd nych nie ru cho mo ści,

trans por tu i sys te mów in for ma tycz nych. Do tych prio ry te tów do szła

w tym ro ku ter mi no wa re ali za cja świad czeń po za pła co wych. Je że li bę -

dzie my za rzą dzać nie go rzej niż w ubie głym ro ku, to po win no się to udać. 

Chce my ochro nić w ca ło ści fun dusz na gród i za po móg – tak za rzą -

dzać bu dże tem, by nie za szła ko niecz ność wy ko rzy sta nia te go fun du -

szu na po kry cie in nych zo bo wią zań wy ma gal nych. 

Komendanci mają zakaz przesuwania pieniędzy z funduszu nagród
i zapomóg na inne cele?

– W Po li cji jest 22 dys po nen tów bu dże tu III stop nia – po za ko men -

dan tem głów nym to ko men dan ci wo je wódz cy i ko men dan ci szkół Po -

li cji. Ko men dant głów ny ich nad zo ru je, ale na ka zać ni cze go nie mo -

że. Chciał by oczy wi ście, by obok do tych cza so wych prio ry te tów fi -

nan so wych prze strze ga ny był rów nież ten do ty czą cy fun du szu

na gród i za po móg. W ubie głym ro ku był on, z ko niecz no ści, wy ko -

rzy sty wa ny do re ali zo wa nia in nych wy dat ków. Ale wte dy by ły in ne

uwa run ko wa nia i du żo trud niej sze cza sy. 

W lutym poinformował Pan komendantów miejskich
i powiatowych, że będą nieformalnymi dysponentami
budżetu III stopnia. Ucieszyli się?

– Każ de no we nie sie oba wy. Spo tka nie by ło nie zwy kle war to ścio we,

bo mo gli śmy w bez po śred nich roz mo wach przed sta wić ocze ki wa nia,

roz wiać oba wy, od po wie dzieć na py ta nia. Nie wie lu obec nych ko men -

dan tów peł ni ło te funk cje wów czas, gdy ko men dan ci po wia to wi/miej -

scy dys po no wa li czę ścią bu dże tu. Do wie dzie li się pod czas spo tka nia

w Le gio no wie, że do sta ją no we upraw nie nie, a nie obo wiąz ki. Te raz

sa mi bę dą mo gli de cy do wać o prze zna cze niu na leż nych im środ ków.

Je śli za osz czę dzą na jed nej po zy cji bu dże to wej, bę dą mo gli te środ ki

prze su nąć gdzie in dziej. Pa da ły do bre po my sły. Na przy kład: pra nie

po ście li z pdoz. Moż na oczy wi ście ro bić to w ra mach jed ne go za da nia

dla ca łe go wo je wódz twa i wo zić tę po ściel ki lo me tra mi. Ale moż na to

roz pi sać ja ko za da nia po szcze gól nych ko mend po wia to wych i prać naj -

bli żej: szyb ciej i ta niej. In ny przy kład do ty czył ob słu gi me dycz nej

w pdoz. Je śli w pdoz rocz nie prze by wa kil ka na ście ty się cy osób i koszt

ich ba da nia me dycz ne go się ga kil ku dzie się ciu ty się cy zło tych rocz -

nie, ta niej bę dzie za trud nić le ka rza na umo wę zle ce nie. A za osz czę -

dzo ne pie nią dze prze zna czyć na in ne za da nia. 

Jak technicznie będzie to quasi-dysponowanie wyglądało?
– Raz w mie sią cu ko men dant miej ski/po wia to wy do sta nie z KWP

in for ma cje o tym, ja ki ma plan bu dże to wy i w ja kiej wy so ko ści zre -

ali zo wał wy dat ki. Bę dzie wie dział, ile mo że wy dać, jak je go wy da -

tek kształ tu je się w po rów na niu z in ny mi ko men da mi po wia to wy mi

i sam zde cy du je, co jest dla nie go prio ry te to wym za da niem. Je śli

na czymś za osz czę dzi, bę dzie wnio sko wał do ko men dan ta wo je -

wódz kie go o prze su nię cie środ ków mię dzy pa ra gra fa mi. 

Kie dy bę dzie mun du rów ka?
– Na pod pis mi ni stra cze ka roz po rzą dze nie, któ re po zwa la na prze -

su nię cie w cza sie wy pła ty ekwi wa len tu za umun du ro wa nie. Jak tyl -

ko roz po rzą dze nie zo sta nie pod pi sa ne, po in for mu je my o ter mi nach

wy pła ty ekwi wa len tu. Pra cu je my też nad pro jek tem roz po rzą dze nia,

któ re zróż ni cu je za sa dy na li cza nia mun du rów ki dla po szcze gól nych

grup funk cjo na riu szy. Pro jekt, któ ry two rzy my, uwzględ ni fakt, że

szyb ciej zu ży wa się mun dur po li cjan ta ogni wa pa tro lo wo -in ter wen cyj -

ne go czy po li cjan ta ru chu dro go we go niż na przy kład mój mun dur.

Nie cho dzi na wet o szu ka nie oszczęd no ści, ale o stwo rze nie ra cjo nal -

ne go sys te mu. Prze cież je śli ofi ce ro wie łącz ni ko wi Po li cji nie do sta -

ją mun du rów ki, dla cze go ma ona przy słu gi wać po li cjan tom

de le go wa nym do służ by po za Po li cję? Pa mię taj my, że mun du rów ka

ma bar dzo kon kret ne prze zna cze nie i nie jest do dat kiem so cjal nym. 

Dzię ku ję za roz mo wę. �
zdj. Paweł Ostaszewski

Rozmowa została przeprowadzona 8 marca br.

TYLKO SŁUŻBA Logistyka POLICJA 997       kwiecień 2010 r.10

Bu dżet 2010 – by wa ło go rzej

10.04:Layout 6  3/26/10  10:12 AM  Page 10



Od lu te go w Sej mie znaj du je się tzw. pro jekt oby wa tel ski (opra co wa ny przez Ko mi -
sję Nad zwy czaj ną „Przy ja zne Pań stwo”) no wej usta wy o bro ni i amu ni cji.

Prze wi du je on m.in., że pra wo do po sia da nia bro ni miał by każ dy, kto: ukoń czył
21 lat, ma miejsce zamieszkania na te ry to rium Pol ski, nie był ka ra ny za prze stęp stwo
po peł nio ne umyśl nie, jest zdro wy psy chicz nie i zda eg za min teo re tycz ny oraz prak tycz -
ny. Pro jekt za kła da trzy ro dza je po zwo leń – zwy kłe (tzw. pod sta wo we), któ re nie 
bę dzie upraw nia ło do no sze nia bro ni; roz sze rzo ne z pra wem do jej ukry te go no sze -
nia i tzw. oby wa tel ską kar tę bro ni, któ ra bę dzie upraw nia ła do po sia da nia pi sto le tów
ga zo wych, bro ni ło wiec kiej oraz hi sto rycz nej. By ją otrzy mać – wy star czy ło by za świad -
cze nie o nie ka ral no ści oraz po zy tyw ne orze cze nie o sta nie zdro wia psy chicz ne go
od le ka rza ro dzin ne go oraz po wód zło że nia ta kie go wnio sku, np. „ochro na mi ru do mo we go” lub „ko lek cjo no wa nie bro ni”. 

Po zwo le nie pod sta wo we mo gły by otrzy mać oso by, któ re zda ły eg za min teo re tycz ny lub przez co naj mniej trzy la ta po sia da ją
oby wa tel ską kar tę bro ni, a roz sze rzo ne ci, któ rzy po sia da ją po zwo le nie pod sta wo we oraz zda ły eg za min kom pe ten cyj ny (teo re -
tycz ny i prak tycz ny z umie jęt no ści po słu gi wa nia się bro nią). Eg za min ten po sia dacz bro ni miał by po wta rzać co 34–36 mie się cy
i je śli by go nie zdał, tra cił by pra wo do no sze nia bro ni. 

Pro jekt prze wi du je też, że po zwo le nie na broń mie li by wy da wać ko men dan ci po wia to wi lub miej scy Po li cji, a nie jak obec nie ko -
men dan ci wo je wódz cy Po li cji. Od po cząt ku ro ku pre zen tu je my opi nie czy tel ni ków o tym pro jek cie. 

PK, PAP

Zbyt ła twy do stęp 
to lek ko myśl ność

Uwa żam, że da le ko po su nię ta li be ra li za cja
w kwe stii ła twiej sze go do stę pu do bro ni w takim
kra ju, jak Pol ska na dziś to zbyt du ża lek ko -
myśl ność. Przy kła dem mo że być tu bez pro ble -
mo wy do stęp do bro ni pneu ma tycz nej, czy li
po pu lar nych wia tró wek. Od cza su znie sie nia
po zwo leń na nie za no to wa no wie le przy pad ków
strze la nia do lu dzi, zwie rząt czy też prze jeż dża -
ją cych po jaz dów. Co bę dzie, gdy bez ze zwo le -
nia każ dy za ku pi broń, na przy kład ga zo wą
– o wie le groź niej szą w skut kach? Nie mó wiąc
już o ła twiej szym do stę pie do bro ni pal nej. Czy
są sie dzi nie roz wią zy wa li by swo ich spo rów
i ani mo zji przy jej uży ciu? Czy pro ble my ro -
dzin ne nie by ły by „za ła twia ne” na więk szą
ska lę ani że li dzi siaj?

Ro bert Ma rian 

Ni czym ro syj ska 
ru let ka

Je stem za zmia ną usta wy – za tym, by de fi ni -
tyw nie skoń czyć z obec nym spo so bem wy da wa nia
po zwo leń, gdyż pro wa dzi on do pa to lo gii. Wi dać
to w są dach ad mi ni stra cyj nych, gdzie Po li cja co -
raz czę ściej prze gry wa spra wy, nie po trzeb nie psu -
jąc so bie re pu ta cję, wy da jąc pie nią dze pu blicz ne

na wal kę w są dzie oraz pró bu jąc za wszel ką cenę
znie chę cić lu dzi do po sia da nia bro ni.

Po zwo le nie mo że na dal wy da wać or gan ad -
mi ni stra cyj ny w Po li cji, tyl ko z pew ny mi za -
strze że nia mi. Mu szą być ja sne i kon kret ne
prze pi sy, któ re spre cy zu ją for mę do sta wa nia
i co fa nia po zwo le nia. Nie mo że być tak, że ktoś
mu si udo wad niać, iż jest wy bit nym spor tow cem
lub je go ży cie czy zdro wie mu szą być szcze gól -
nie za gro żo ne, a or gan wy da ją cy po zwo le nie
będzie de cy do wał, czy ko muś po zwo le nie się na -
le ży, czy nie. W pro jek cie ko mi sji „Przy ja zne
Pań stwo” do brze to sfor mu ło wa no – oso ba, któ -
ra nie jest ka ra na, jest zdro wa psy chicz nie po -
win na do stać po zwo le nie bez żad ne go „ale”
i na ka te go rię, któ rą so bie wy bra ła. Na to miast
cof nię cie po zwo le nia po win no mieć miej sce wte -
dy, gdy ktoś po peł ni prze stęp stwo i wi na zo sta -
nie mu udo wod nio na pra wo moc nym wy ro kiem.

Je dy nym wy jąt kiem po win ni być prze stęp cy,
któ rzy mie li już kon flikt z pra wem i są kon fi -
den ta mi, sprze da ją cy mi wła snych „ko le gów”.
W ta kich wy jąt ko wych przy pad kach po win na
być uzna nio wość, ale z za strze że niem, że jeśli
któ ryś z tych ban dy tów po peł ni prze stęp stwo
z uży ciem bro ni pal nej, na któ rą ma po zwo le -
nie, to urzęd nik, któ ry zgo dził się wy dać po zwo -
le nie, po wi nien od po wia dać za swą de cy zję.

Obec ny stan przy po mi na mi bar dzo... ro syj -
ską ru let kę; de cy zje za pa da ją za leż nie od wi -
dzi mi się urzęd ni ka. Mam na dzie ję, że to się
nie dłu go zmie ni, a w no wej usta wie bę dzie
zapis: „za kaz uzna nio wo ści dla zdro we go psy -
chicz nie i nie ka ra ne go oby wa te la”.

Agniesz ka

Cze mu Po li cja 
tak się boi? 

Je stem bar dzo za sko czo ny i znie sma czo ny
for mą, w ja kiej pi sa ny był ar ty kuł („Policja
997” 1/2010 – red) oraz sfor mu ło wa ny mi py -
ta nia mi. Na przy kład ta kie zwro ty:

– „(...) sko ro w róż nych son da żach wi dać, że
Po la cy – je śli na wet nie bo ją się ła twiej sze go
do stę pu do bro ni – to nie wi dzą po trzeb je go
zwięk sza nia? Nie ma my ta kich tra dy cji, jak
Ame ry ka nie”;

– „To bzdu ra, że by wójt czy bur mistrz, któ rzy
czę sto są uwi kła ni w lo kal ne ukła dy, przy zna -
wa li broń. Na pew no nie są bar dziej obiek tyw -
ni od Po li cji”?

Nie chęć utra ty przez Po li cję „przy wi le ju”
wy da wa nia po zwo le nia na broń wi dać już
po kil ku zda niach. Za sta na wia ją ce, cze mu tak
sprze ci wia się ona wpro wa dze niu no wej usta -
wy, któ ra na ra zie jest pro jek tem ko mi sji „Przy -
ja zne Pań stwo” (w pro jek cie, któ ry tra fił do

Sej mu, po zwo le nia na broń ma ją wy da wać

ko men dan ci po wia to wi/miej scy – red).

Moż li we, że prze sa dzi łem z oce ną ar ty ku łu
ja ko kom plet nie ne ga tyw nie od no szą ce go się
do pro jek tu usta wy, ale trze ba przy znać, że
obec ny stan na le ży unor mo wać, by prze pi sy
były kon kret ne, ja sne, nie po zwa la ły na uzna -
nio wość przy wy da wa niu po zwo leń na broń
palną.

W przy pad ku bro ni spor to wej po sia da ją ją
(lub chcą po sia dać) lu dzie, któ rzy się tym pa sjo -
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nu ją i nie ma z ni mi żad ne go pro ble mu, a mi mo
to Po li cja nie chce wy da wać im po zwo leń.
W cza sie II RP by ło po nad 200 tys. strzel ców
spor to wych, wła dzom oraz lu dziom to nie prze -
szka dza ło. Dla cze go teraz tak prze szka dza?
Cze mu za wszel ką ce nę utrud nia się ży cie tym,
któ rych spor tem jest strze lec two, nie wy da jąc po -
zwo le nia przez po li cyj ną in ter pre ta cję prze pi -
sów, znie chę ca ją cą i unie moż li wia ją cą lu dziom
upra wia nie te go spor tu?

Na stęp ną gru pą strzel ców są my śli wi. Mi mo
że są spo rą gru pą (prze kra cza ją cą 100 tys.),
któ ra po sia da du żą ilość bro ni oraz amu ni cji,
prak tycz nie nie zda rza im się na ru szać pra wa
oraz być po wo dem wy pad ków.

Uzy ska nie po zwo le nia na broń w ce lach
obro ny oso bi stej gra ni czy z cu dem. O dzi wo, do -
sta ją je oso by z pół świat ka, co czę sto koń czy się
wy ko rzy sta niem bro ni do oso bi stych po ra chun -
ków, a nie do obro ny oso bi stej – przy kła dem
niech bę dzie spra wa sprzed kil ku lat z Kra ko -
wa. Ta kie sy tu acje kom pro mi tu ją Po li cję
w oczach spo łe czeń stwa.

Tym cza sem dla zwy kłe go śmier tel ni ka roz -
strzy gnię cie zło żo ne go wnio sku jest za zwy czaj
nie ko rzyst ne, nie po zwa la się mu na po sia da nie
bro ni pal nej, co po wo du je nie moż ność ochro ny
zdro wia i ży cia w skraj nych przy pad kach.

Prze stęp cy nie ma ją za to pro ble mu z do stę -
pem do bro ni nie le gal nej (plus ca łe go wy po sa że -
nia do niej) i wie dzą, że ma ją przez to prze wa gę
nad nie uzbro jo ną ofia rą. Ja ko przy kład mo że
tu po słu żyć Wiel ka Bry ta nia, gdzie pod ko niec
lat 90. wpro wa dzo no za kaz po sia da nia przez

oby wa te li bro ni spor to wej oraz bro ni do obro ny
ko niecz nej. Od tam te go cza su licz ba prze stępstw
z uży ciem bro ni pal nej w UK wzro sła ponad
dwu krot nie, co po ka zu je, że po li ty ka utrud nia -
nia do stę pu do bro ni do obro ny ko niecz nej oka -
zu je się klę ską. Po stę po wa nie takie za miast
zmniej szać licz bę prze stępstw, po wo du je jej
wzrost, cią gły wzrost...

Ko lej ną gru pą osób bę dą mi ło śni cy strze la nia
z daw nej bro ni wy ko na nej przed 1850 r. lub jej
re plik. Ta gru pa nie spra wia żad nych pro ble -
mów, a or ga ny po rząd ko we za wszel ką ce nę
chcą znie chę cić skle py do sprze da ży pro chu
czar ne go, by znie chę cić lu dzi do upra wia nia ta -
kiej for my strze lec twa.

Pod su mo wu jąc:
– cze mu po zwo le nia są wy da wa ne uzna -

nio wo? 
– cze mu Po li cja tak boi się ure gu lo wa nia do -

stę pu do bro ni? 
– cze mu, gdy Po li cja mó wi o ja kich kol wiek

zmia nach, to w ta ki spo sób, że by każ dy my ślał,
że „dre sy” bę dą wy cho dzić z „Bie dron ki” z ko -
szy ka mi wy peł nio ny mi gloc ka mi, ka łasz ni ko -
wa mi i amu ni cją?

Po pie ram pro jekt zmia ny usta wy o bro ni
i amu ni cji, któ ry do pro wa dził by w koń cu
do znie sie nia uzna nio wo ści w wy da wa niu po -
zwo leń na rzecz ja sno, pre cy zyj nie i zro zu mia -
le okre ślo nych wy mo gów, któ rych speł nie nie
przez czło wie ka ubie ga ją ce go się o broń skut ko -
wa ło by wy da niem po zwo le nia.

Po zdra wiam,
Ad rian

PS. Pro po no wał bym uczyć się na błę dach in -
nych, a nie na wła snych. Od cza sów po wsta nia
bro ni pal nej pań stwa pró bo wa ły ogra ni czyć lub
za bro nić jej po sia da nia. Ce sarz Mak sy mi lian
w 1518 r. za ka zał po sia da nia pi sto le tów. Pra -
wo to mia ło obo wią zy wać na te re nie ca łe go ce -
sar stwa. Po zba wił w ten spo sób pra wo rząd nych
miesz kań ców moż li wo ści obro ny, pod czas gdy
ban dy prze stęp cze mia ły jej pod do stat kiem i to
ty le, by ter ro ry zo wać sku tecz nie resz tę miesz -
kań ców. Zmia na na stą pi ła do pie ro po tym, jak
no wy ce sarz – Ka rol V ob jął tron. To wy bit nie
po ka zu je, jak złe pra wo wpły wa ne ga tyw nie
na bez pie czeń stwo pu blicz ne. Tak jak na pi sa -
łem – uczmy się na błę dach in nych.

Nóż mi się otwie ra
Jak sły szę: „szer szy do stęp do bro ni”, to

od ra zu za pa la mi się czer wo na lamp ka. Wy ni -
ka to z mo ich oso bi stych do świad czeń, w cza sie
mo ich po dró ży w Tur cji, z oso ba mi po sia da ją cy -
mi broń pal ną. Ten kraj to do bry przy kład, czym
koń czy się sze ro ki do stęp do bro ni pal nej. Uży -
wa się jej w kłót niach ro dzin nych, za tar gach
o dziew czy nę itd. Ostat ni do wód to ma sa kra
40 osób w cza sie we se la ko ło mia sta Mar din
w pd.-wsch. Tur cji, któ ra mia ła miej sce przed
ro kiem. A po ziom agre sji w kon tak tach mię dzy -
ludz kich jest tam znacz nie niż szy niż w Pol sce.
Dla te go nóż mi się otwie ra, kie dy sły szę o po -
my słach Pa li ko ta i spół ki.

Po li cjant
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Zbyt li be ral ny
– mówi o tzw. projekcie obywatelskim
nadinsp. Waldemar Jarczewski,
zastępca komendanta głównego Policji

Jak Pan Komendant ocenia obywatelski projekt
ustawy o broni i amunicji? Czy jest on zgodny ze
stanowiskiem Policji w sprawie dostępu do broni, czy sprzeczny? Które
rozwiązania w nim zawarte są pozytywne z punktu widzenia Policji,
a które nie?

– Zda niem Po li cji pro jekt prze wi du je zbyt da le ko idą cą li be ra li za cję do -

stę pu do bro ni. We dług za my słu pro jek to daw ców oso ba, któ ra wy ra zi je dy -

nie za miar po sia da nia da nej bro ni, przed sta wi orze cze nie od le ka rza

ro dzin ne go, speł ni kry te rium wie ku i miej sca za miesz ka nia na te ry to rium

RP oraz nie bę dzie ska za na za po peł nie nie wy mie nio nych w pro jek cie ro -

dza jów prze stępstw na ka rę po zba wie nia lub ogra ni cze nia wol no ści – otrzy -

ma po zwo le nie na broń, tzw. oby wa tel ską kar tę bro ni. Na le ży przy tym

pod kre ślić, że ten ro dzaj po zwo le nia upraw nia do po sia da nia okre ślo nych

ro dza jów bro ni bez zda nia eg za mi nu z umie jęt no ści po słu gi wa nia się tą

bro nią.

Na to miast uzy ska nie po zwo le nia pod sta wo we go, da ją ce go moż li wość

po sia da nia szer szej ga my ro dza jów bro ni, wią że się z ko niecz no ścią zda -

nia eg za mi nu je dy nie teo re tycz ne go, przy czym po sia da nie oby wa tel -

skiej kar ty bro ni przez co naj mniej 3 la ta zwal nia z obo wiąz ku zda nia

te go eg za mi nu. Do pie ro za miar po sia da nia po zwo le nia roz sze rzo ne go,

upraw nia ją ce go do ukry te go no sze nia krót kiej bro ni pal nej, wy ma ga zda -

nia eg za mi nu kom pe ten cyj ne go (prak tycz ne go).

Po zy tyw nie na to miast na le ży oce nić za pro po no wa ny wy móg okre so -

we go pod da wa nia się przez po sia da czy te go po zwo le nia spraw dze niu

umie jęt no ści strze lec kich.

Zgod nie z za ło że nia mi pro jek tu, or gan wy da ją cy po zwo le nie nie bę dzie

miał żad ne go wpły wu na licz bę eg zem pla rzy bro ni, któ rą dys po no wać

bę dzie da na oso ba czy pod miot. Mo że to do pro wa dzić w skraj nych wy -

pad kach do po wsta wa nia pry wat nych ar se na łów bro ni.

Pro jek to daw cy za kła da ją uprosz cze nie, w sto sun ku do obo wią zu ją cych

prze pi sów, uzy ski wa nia orze cze nia le kar skie go i od stę pu ją w ogó le od ba -

da nia po ten cjal ne go po sia da cza po zwo le nia przez psy cho lo ga. Orze cze nie

ta kie ma być wy da ne przez le ka rza ro dzin ne go, któ ry opi nii le ka rzy 

spe cja li stów za się ga je dy nie „w ra zie po trze by”. Jest to za pis bar dzo nie pre -

cy zyj ny i da ją cy le ka rzo wi upraw nie nia do po dej mo wa nia wła ści wie su we -

ren nej de cy zji co do zdol no ści da nej oso by do po słu gi wa nia się bro nią.

Au to rzy pro jek tu prze wi du ją tyl ko dwie prze słan ki ob li ga to ryj ne go cof -

nię cia po zwo le nia na broń: wy stą pie nie jed nej z sy tu acji wy klu cza ją cych

moż li wość uzy ska nia po zwo le nia na broń oraz stwier dze nie ra żą cych nie -

pra wi dło wo ści, praw do po dob nie do ty czą cych spo so bu prze cho wy wa nia

bro ni i amu ni cji. W przy pad ku na to miast na ru sze nia in nych za sad po sia - �
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Dy rek ty wa z 21 ma ja 2008 r. (Dz. Urz.

WE L 256 z 13 wrze śnia 1991) jest

no we li za cją dy rek ty wy Ra dy
91/477/EWG z dnia 18 czerw ca 1991 r.
w spra wie kon tro li na by wa nia i po sia da nia
broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13 wrze -

śnia 1991). Wo bec nie ustan nie roz wi ja ją -

ce go się ryn ku cy wil nych bro ni pal nych

ko rek ta pra wa nie zmie nia ne go przez sie -

dem na ście lat sta ła się ko niecz no ścią.

Dru gim wy mu sza ją cym ją czyn ni kiem było

pod pi sa nie przez Ko mi sję Eu ro pej ską

16 stycz nia 2002 r. w imie niu Wspól no ty

Eu ro pej skiej Pro to ko łu Na ro dów Zjed no -
czo nych prze ciw ko nie le gal ne mu wy twa rza -
niu i ob ro to wi bro nią pal ną, jej czę ścia mi
i kom po nen ta mi oraz amu ni cją, bę dą ce go

za łącz ni kiem do Kon wen cji Na ro dów 
Zjed no czo nych prze ciw ko mię dzy na ro do wej
prze stęp czo ści zor ga ni zo wa nej. Dy rek ty wa

2008/51/WE wpro wa dza spój ność mię dzy

do ku men tem ONZ a pra wo daw stwem

UE.

DWA W JED NYM – NIE
Pol ska Po li cja za mie rza ła po cząt ko wo po -

łą czyć im ple men ta cję i pro jekt sze ro kiej

no we li za cji usta wy o bro ni i amu ni cji (jak

rów nież usta wy o wy ko ny wa niu dzia łal no -

ści go spo dar czej w za kre sie wy twa rza nia

i ob ro tu ma te ria ła mi wy bu cho wy mi, bro -

nią, amu ni cją oraz wy ro ba mi i tech no lo gią

o prze zna cze niu woj sko wym lub po li cyj -

nym) w jed nym ak cie praw nym, jed nak

na prze szko dzie sta nę ło sta no wi sko Ko mi -

te tu In te gra cji Eu ro pej skiej. Stwier dził

on, że nie moż na w ten spo sób wią zać

zmian o cha rak te rze wdro że nio wym, jak

im ple men to wa nie norm unij nych, ze

zmia na mi o zu peł nie in nej na tu rze,

daleko bar dziej za awan so wa ny mi i skom -

pli ko wa ny mi, jak pro jekt no we li za cji usta -

wy o bro ni i amu ni cji. 

Pla no wa ne zmia ny trze ba by ło więc po -

dzie lić na dwie czę ści, a ze wzglę du na ter -

min wdro że nia dyrektywy 2008/51/WE

pro jekt no wej usta wy mu siał – na ra zie –

pójść w od staw kę.

– Pra ce nad nim zo sta ną wzno wio ne

po za koń cze niu prac zwią za nych z im ple -

men ta cją dy rek ty wy, czy li praw do po dob -

nie po lip cu te go ro ku – mó wi nad kom.

Ka ta rzy na Olej nik, na czel nik Wy dzia łu

Nad zo ru nad Spe cja li stycz ny mi Uzbro jo -

ny mi For ma cja mi Ochron ny mi w Biu rze

Pre wen cji KGP, wcho dzą ca w skład ze spo -

łu przy go to wu ją ce go pro jekt no we li za cji

usta wy o bro ni i amu ni cji.

Pro po zy cje tre ści prze pi sów do im ple -

men to wa nia za war to w Pro jek cie usta wy
o zmia nie usta wy o bro ni i amu ni cji oraz
usta wy o wy ko ny wa niu dzia łal no ści go spo -
dar czej w za kre sie wy twa rza nia i ob ro tu ma -
te ria ła mi wy bu cho wy mi, bro nią, amu ni cją
oraz wy roba mi i tech no lo gią o prze zna cze -
niu woj sko wym lub po li cyj nym. 

NO WA DE FI NI CJA BRO NI PAL NEJ
To pro po zy cja bo daj naj istot niej szej zmia -

ny, do sto so wu ją ca treść prze pi su do wy -

ma gań dy rek ty wy 2008/51/WE. Zgod nie

z nią obec ny art. 7 usta wy o bro ni i amu -

ni cji brzmiał by:

„Art. 7.1. W ro zu mie niu usta wy bro nią

pal ną jest każ da prze no śna broń lu fo wa,

któ ra mio ta, jest prze zna czo na do mio ta -

nia lub mo że być przy sto so wa na do mio ta -

nia jed ne go lub więk szej licz by po ci sków

lub sub stan cji w wy ni ku dzia ła nia ma te -

ria łu wy bu cho we go.

1a. W ro zu mie niu usta wy za da ją cy się

przy sto so wać do mio ta nia jed ne go lub

wie lu po ci sków lub sub stan cji w wy ni ku

dzia ła nia ma te ria łu wy bu cho we go, uzna je

się przed miot, któ ry ze wzglę du na swo ją

bu do wę lub ma te riał, z któ re go jest wy ko -

na ny, mo że być ła two prze ro bio ny w ce lu

mio ta nia.

1b. W ro zu mie niu usta wy re pli ką bro ni

pal nej jest urzą dze nie, któ re go bu do wa

pod wzglę dem:

1) za sa dy dzia ła nia, oraz

2) kształ tu i wy mia rów ele men tów, oraz

3) za sto so wa nych do je go wy two rze nia

ro dza jów ma te ria łów

– od wzo ro wu je kon kret ny mo del bro ni

pal nej (...)”.

– Dy rek ty wa na ka zy wa ła nie tyl ko

wpro wa dze nie te go ro dza ju de fi ni cji bro -

ni pal nej, ale też okre śle nia, co ro zu mie

się pod po ję ciem „przy sto so wa nia

do mio ta nia jed ne go lub wie lu po ci sków –
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Od 2007 r. KGP przygotowywała projekt nowelizacji ustawy o broni
i amunicji. Przeprowadzono konsultacje wewnątrzpolicyjne i projekt miał
zostać przesłany do dalszych uzgodnień. Na ten moment przyjdzie jednak

nieco poczekać, gdyż w połowie 2009 r. prace zostały czasowo przerwane.
Powodem jest konieczność implementacji, tzn. wdrożenia wymogów

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/ WE. 
Mamy na to czas do 28 lipca 2010 r. 

da nia czy uży wa nia bro ni (np. no sze nie czy po -

sia da nie jej w sta nie nie trzeź wym) wska zu ją je -

dy nie na moż li wość po zba wie nia pra wa

do bro ni i to tyl ko w sto sun ku do nie któ rych na -

ru szeń uzna nych przez pro jek to daw ców za wy -

kro cze nie.

Po mi nię to waż ne kwe stie do ty czą ce tzw.

pre wen cyj ne go prze ję cia przez Po li cję bro ni

w przy pad ku ujaw nie nia oko licz no ści wska zu -

ją cych na brak moż li wo ści dal sze go bez piecz -

ne go po sia da nia i po słu gi wa nia się bro nią przez

wła ści cie la.

Po nad to pro jek to wa ne re gu la cje nie ob li gu -

ją oso by, któ rej cof nię to po zwo le nie, do zby cia

bro ni. Obo wią zek ten po wsta je bo wiem tyl ko

w przy pad ku cza so we go za wie sze nia po zwo le -

nia na po sia da nie bro ni orze czo ne go przez sąd

– we dług pro jek tu wła ści ciel bro ni, wo bec któ -

re go śro dek ten za sto so wa no, po wi nien od dać

broń do de po zy tu, ale nie wia do mo ja kie go or -

ga nu (sąd?). Nie wia do mo tak że, kto i we dług

ja kich za sad bę dzie usta lał kosz ty te go de po -

zy tu.

Kon tro wer syj nym roz wią za niem jest tak że

usta no wie nie ko men dan ta po wia to we go Po li -

cji or ga nem wła ści wym w spra wach po zwo leń

na broń w ce lu za pew nie nia oby wa te lom ła -

twiej sze go do stę pu do te go or ga nu. Na le ży

mieć na wzglę dzie, że pra wo do po sia da nia bro -

ni nie jest pra wem kon sty tu cyj nym, a broń nie

jest ar ty ku łem pierw szej po trze by. Nie bez

zna cze nia jest rów nież, że roz wią za nie to spo -

wo do wa ło by ko niecz ność prze pro wa dze nia

zmian or ga ni za cyj nych, któ re znacz nie ob cią -

ży ły by bu dżet Po li cji. Obec nie funk cjo nu ją

343 ko men dy po wia to we, miej skie i re jo no we

Po li cji. W każ dej z tych jed no stek nie zbęd ne

by ło by wzmoc nie nie eta to we, co spo wo du je

ko niecz ność za trud nie nia (bądź prze su nię cia

z in nych eta tów) do dat ko wych osób, któ re

będą wy ma ga ły tak że sto sow ne go prze szko le -

nia z za kre su prze pi sów do ty czą cych bro ni oraz

przede wszyst kim pro ce du ry ad mi ni stra cyj nej

– co tak że wy ge ne ru je kosz ty.

Dzi siaj dys po nu je my spe cja li sta mi z te go

zakresu tyl ko w ko men dach wo je wódz kich

Policji, któ rych nie wy star czy, by ob sa dzić sta -

no wi ska w jed nost kach te re no wych przy jed -

no cze snej ko niecz no ści utrzy ma nia wy dzia łów

po stę po wań ad mi ni stra cyj nych w KWP, gdyż

ko men dant wo je wódz ki sta nie się or ga nem od -

wo ław czym.

Oczy wi ście mo gę zgo dzić się z te zą, że

zwięk sze nie do stę pu do bro ni nie mu si ozna -

czać zwięk sze nia licz by prze stępstw po peł nia -

nych z jej uży ciem, choć wy da je mi się, że stan

re gla men ta cji chro ni nas przed przy pad ko wym

do stę pem do bro ni osób trze cich i nie szczę śli -

wy mi przy pad ka mi jej uży cia. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. An drzej Mi tu ra

�
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mó wi Ma rek An to no wicz, ko or dy na tor

Ze spo łu Pra wa Eu ro pej skie go i Umów

Mię dzy na ro do wych Biu ra Praw ne go

KGP, tak że wcho dzą cy w skład ze spo łu

pra cu ją ce go nad pro jek tem no wej usta -

wy o bro ni i amu ni cji. – Róż ni cą w sto -

sun ku do tre ści prze pi su unij ne go jest

po sze rze nie kra jo wej de fi ni cji bro ni pal -

nej o sub stan cje, któ re mo gą być mio ta -

ne na od le głość. Wy ni ka to ze spe cy fi ki

pra wa pol skie go, któ re re gla men tu je po -

sia da nie bro ni pal nej ga zo wej, prze zna -

czo nej ze swej isto ty do mio ta nia

na od le głość sub stan cji obez wład nia ją -

cych. No wa de fi ni cja bro ni pal nej jest

na ty le sze ro ka, że trze ba by ło też do -

okre ślić, czym jest re pli ka bro ni pal nej.

To rów nież wy ni ka nie ty le z prze pi sów

unij nych, co na szych. Pra wo eu ro pej skie

nie de fi niu je po ję cia „re pli ka”. Pra ce

nad tym za czną się w tym ro ku.

EUROPEJSKA KARTA BRONI
PALNEJ PO NOWEMU
To ko lej na pro po zy cja bar dzo istot nej

zmia ny. Star sza dy rek ty wa 91/477/EWG
wpro wa dzi ła ro dzaj imien ne go do ku men -

tu, umoż li wia ją ce go uprosz czo ne po ru sza -

nie się przez jego po sia da cza z bro nią 

pal ną na te ry to rium państw człon kow -

skich UE – Eu ro pej ską kar tę bro ni pal nej.

Za pis o niej wid nie je i w na szej obec nej

usta wie o bro ni i amu ni cji, ale ist nie ją

kon tro wer sje wo kół in ter pre ta cji cha rak -

te ru te go do ku men tu. Aby je wy eli mi no -

wać – w myśl dy rek ty wy 2008/51/WE –

Po li cja za pro po no wa ła do da nie po art. 7

do tych cza so wej usta wy no we go art. 7a.

Brzmi on:

„W ro zu mie niu usta wy Eu ro pej ska kar ta

bro ni pal nej jest imien nym do ku men tem

po twier dza ją cym upraw nie nie do po sia da -

nia bro ni pal nej, wy da nym przez wła ści wy

or gan pań stwa człon kow skie go Unii Eu ro -

pej skiej, umoż li wia ją cym le gal ne po sia da -

nie i uży wa nie bro ni pal nej w in nym

pań stwie człon kow skim Unii Eu ro pej -

skiej”.

Po li cja zro bi ła przy tym ukłon – głów nie

w stro nę strze lec kich klu bów spor to wych,

ale też in nych in sty tu cji, któ rym broń pal -

na jest nie zbęd na w re ali za cji za dań. Pro -

jekt prze wi du je bo wiem moż li wość

wy da nia te go do ku men tu oso bom ma ją -

cym do pusz cze nie do po sia da nia bro ni,

wska za nym przez szko ły, or ga ni za cje spor -

to we i ło wiec kie, pod mio ty szko lą ce pra -

cow ni ków ochro ny, kreu ją ce

przed się wzię cia ar ty stycz ne, a tak że uży -

wa ją ce bro ni w ce lach wzy wa nia po mo cy,

ra tow ni czych, po szu ki waw czych.

– Na wnio sek Pol skie go Związ ku Strze -

lec twa Spor to we go od stą pi li śmy od do tych -

cza so wych prze pi sów okre śla ją cych, że

Eu ro pej ską kar tę bro ni pal nej „wy da je się

na wnio sek oso by po sia da ją cej po zwo-

le nie na broń” – wy ja śnia An to no wicz. 

– Ta kie ob ostrze nie unie moż li wia ło lub

znacz nie utrud nia ło nie któ re dzia ła nia tych

pod mio tów, przede wszyst kim wy jaz dy za -

gra nicz ne człon ków klu bów strze lec kich.

Zda rza się tak, że kil ku na stu za wod ni -

ków je dzie w jed nym cza sie na róż ne za -

wo dy za gra nicz ne, a prze cież nie wszy scy

ma ją in dy wi du al ne po zwo le nie na broń.

Tym cza sem klu by nie za trud nia ją wie lu

in struk to rów ma ją cych po zwo le nia, a co

za tym idzie, upraw nio nych do po sia da nia

Eu ro pej skiej kar ty bro ni pal nej i nie jed no -

krot nie by ły pro ble my ze zna le zie niem od -

po wied nie go „opie ku na” klu bo wej bro ni.
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– Po roz mo wach z przed sta wi cie la mi

klu bów uzna li śmy ich ar gu men ta cję za za -

sad ną – mó wi nad kom. Olej nik. – Wpro -

wa dzi li śmy ko rzyst ną dla nich zmia nę.

Klu by spor to we nie bę dą mu sia ły za trud -

niać osób ubie ga ją cych się o do pusz cze nie

do po sia da nia bro ni pod czas uczest nic twa,

or ga ni za cji lub prze pro wa dza nia za wo dów

strze lec kich, pod wa run kiem że oso by te

bę dą po sia da ły li cen cję za wod ni ka, tre ne -

ra lub sę dzie go strze lec twa spor to we go. 

NA OD LE GŁOŚĆ
Dy rek ty wa 2008/51/WE na kła da obo wią -

zek za pew nie nia ści słej kon tro li trans ak -

cji do ko ny wa nych za po mo cą środ ków

po ro zu mie wa nia się na od le głość.

– W związ ku z tym w na szym pro jek cie

zo sta ły wpro wa dzo ne dwa prze pi sy: do -

pusz cza ją cy za kup bro ni pal nej i amu ni cji

za po mo cą środ ków po ro zu mie wa nia się

na od le głość, głów nie cho dzi oczy wi ście

o za ku py przez in ter net, oraz do pusz cza -

ją cy prze sy ła nie bro ni i amu ni cji za po -

śred nic twem ope ra to rów pocz to wych

– mó wi An to no wicz.

„Art. 12a. 1. Do pusz cza się na by wa nie

bro ni lub amu ni cji przy uży ciu środ ków

po ro zu mie wa nia się na od le głość. 

2. Na by wa jąc broń, na któ rej po sia da nie

wy ma ga ne jest po zwo le nie, lub amu ni cję

do tej bro ni, w spo sób, o któ rym mo wa

w ust. 1, przed wy da niem bro ni lub amu -

ni cji na byw ca do star cza zbyw cy ma ją ce mu

miej sce sta łe go po by tu lub sie dzi bę na te -

ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej:

1) za świad cze nie, o któ rym mo wa

w art. 12 ust. 3 – w przy pad ku gdy na byw -
ca po sia da miej sce sta łe go po by tu lub sie -
dzi bę na te ry to rium Rze czy po spo li tej
Pol skiej;

2) uprzed nią zgo dę prze wo zo wą –

w przy pad ku gdy na byw ca po sia da miej sce
sta łe go po by tu lub sie dzi bę na te ry to rium in -
ne go niż Rze czy po spo li ta Pol ska pań stwa
człon kow skie go Unii Eu ro pej skiej, a trans -
ak cja do ty czy bro ni pal nej lub amu ni cji;

3) upo waż nie nie władz swo je go pań -

stwa do na by cia da ne go ro dza ju oraz licz -

by eg zem pla rzy bro ni lub amu ni cji,

po świad czo ne przez wła ści we go kon su la

Rze czy po spo li tej Pol skiej – w przy pad ku
gdy na byw ca po sia da miej sce sta łe go po by -
tu lub sie dzi bę na te ry to rium in ne go pań -
stwa niż okre ślo ne w pkt 1 i 2;

4) upo waż nie nie władz swo je go pań -

stwa do na by cia da ne go ro dza ju oraz licz -

by eg zem pla rzy bro ni, in nej niż broń

pal na, po świad czo ne przez wła ści we go

kon su la Rze czy po spo li tej Pol skiej –

w przy pad ku gdy na byw ca po sia da miej sce
sta łe go po by tu lub sie dzi bę na te ry to rium

in ne go niż Rze czy po spo li ta Pol ska pań -
stwa człon kow skie go Unii Eu ro pej skiej.

3. W przy pad ku, o któ rym mo wa

w ust. 2 pkt 2, zbyw ca wy peł nia zgo dę

prze wo zo wą i przed kła da ją do po świad -

cze nia or ga no wi, o któ rym mo wa w art. 43

ust. 6”.

Prze sy ła nie bro ni za po śred nic twem

ope ra to ra pocz to we go teo re tycz nie jest

moż li we i dziś, np. z za gra ni cy dla osób fi -

zycz nych, czy po mię dzy fir ma mi han dlu -

ją cy mi bro nią, ty le że nie są do pre cy -

zo wa ne wy mo gi for mal ne, jak wy mie niać

się do ku men ta mi nie zbęd ny mi przy ta kiej

czyn no ści. Zmie ni się to po im ple men ta -

cji, a pro jekt no we go prze pi su za kła da:

„Art. 36.1. Do pusz cza się prze sy ła nie

bro ni lub amu ni cji za po śred nic twem ope -

ra to rów pocz to wych.

2. Prze sy ła nie bro ni lub amu ni cji za po -

śred nic twem in nych pod mio tów, niż okre -

ślo ne w ust. 1, jest za ka za ne.

3. Or ga ny cel ne, a tak że prze wo żą ce

prze sył ki pocz to we pod mio ty, in ne niż

okre ślo ne w ust. 1, w ra zie stwier dze nia

na ru sze nia za ka zu, o któ rym mo wa

w ust. 2, za trzy mu ją prze sył kę, za wia da -

mia jąc o tym naj bliż szy or gan Po li cji, któ ry

nie zwłocz nie pro to ko lar nie przej mu je broń

lub amu ni cję do de po zy tu.

4. Ope ra tor pocz to wy, któ re mu zle co no

prze sła nie bro ni pal nej lub amu ni cji:

1) z in ne go pań stwa człon kow skie go

Unii Eu ro pej skiej na te ry to rium Rze czy -

po spo li tej Pol skiej,

2) z te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol -

skiej do in ne go pań stwa człon kow skie go

Unii Eu ro pej skiej,

3) przez te ry to rium Rze czy po spo li tej

Pol skiej w ra mach trans ak cji re ali zo wa nej

na ob sza rze Unii Eu ro pej skiej 

– jest obo wią za ny po sia dać zgo dę prze -

wo zo wą oraz ko pię uprzed niej zgo dy prze -

wo zo wej.

5. W przy pad kach in nych niż okre ślo ne

w ust. 4 ope ra tor pocz to wy, któ re mu zle -

co no prze sła nie bro ni lub amu ni cji, jest

obo wią za ny po sia dać ko pie do ku men tów

po twier dza ją cych le gal ność po sia da nia

bro ni lub amu ni cji przez zbyw cę i na byw -

cę – o ile do ku men ty ta kie są wy ma ga ne”.

– Nie któ rzy za rzu ca ją nam zbyt li be ral -

ne po dej ście w tej kwe stii, ale bę dą 

opra co wa ne prze pi sy wy ko naw cze, szcze -

gó ło wo okre śla ją ce, w ja ki spo sób broń ma

być bez piecz nie prze cho wy wa na i prze wo -

żo na przez ope ra to ra – mó wi nad kom.

Olej nik. – Za pew ne bę dą one po dob ne

do tych, któ re funk cjo nu ją obec nie.

Na pew no wpro wa dze nie tych zmian nie

spo wo du je, że ku rier na ro we rze przy wie -

zie nam pacz kę z bro nią.

CU DZO ZIEM CY MI LE WI DZIA NI
W przy pad ku po lo wań lub za wo dów spor -

to wych z udzia łem go ści z za gra ni cy or ga -

ni za tor nie bę dzie już mu siał po twier dzać

u ko men dan ta wo je wódz kie go ich za pro -

szeń, a je dy nie na sie dem dni przed

pla no wa ną im pre zą po in for mu je go o wy -

da rze niu, prze ka zu jąc wy ma ga ne usta wą

in for ma cje, czy li czas i miej sce pla no-

wa nej im pre zy oraz przy bli żo ną licz bę

uczest ni ków.

– Po cząt ko wo in for ma cje mia ły być

dużo bar dziej szcze gó ło we: kto, z ilo ma

sztu ka mi ja kiej bro ni, nu me ry bro ni, ile

amu ni cji itp., ale przy ję li śmy ar gu men ty

my śli wych i spor tow ców, że to nie do wy -

ko na nia, bo oni sa mi zwy kle do koń ca tego

nie wie dzą, a po za tym nie jest to aż tak

ko niecz ne – mó wi An to no wicz. – Ko men -

dant wo je wódz ki mu si mieć jed nak in for -

ma cję o tym, co dzie je się na je go te re nie.

Choć by dla te go, że gdy by rów no cze śnie

do szło do ja kie goś zda rze nia z uży ciem

bro ni, trze ba by brać pod uwa gę i tę moż -

li wość, że w tym sa mym cza sie mie li śmy

do czy nie nia z bro nią nie za re je stro wa ną

w Pol sce. 

Po dob nie jak pol skim strzel com spor to wym
wy jeż dża ją cym na za gra nicz ne za wo dy, tak
i za wod ni kom z in nych kra jów wy star czy
Eu ro pej ska kar ta bro ni pal nej.

Po nad to: „Art. 42 ust. 2c. Cu dzo zie miec

bę dą cy oby wa te lem pań stwa człon kow -

skie go Unii Eu ro pej skiej, za miesz ku ją cy

na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej

i po sia da ją cy pra wo po by tu lub pra wo sta -

łe go po by tu na tym te ry to rium, mo że

posiadać broń od po wia da ją cą ce lom ło wiec -

kim lub spor to wym, a tak że amu ni cję

do niej na pod sta wie Eu ro pej skiej kar ty

bro ni pal nej, wy da nej przez wła ści we wła -

dze tych państw, je że li broń ta jest wpi sa -

na do Eu ro pej skiej kar ty bro ni pal nej, i jej

po sia da nie nie jest za bro nio ne na te ry to -

rium Rze czy po spo li tej Pol skiej. 

2d. Cu dzo zie miec, o któ rym mo wa

w ust. 2c, in for mu je w ter mi nie 14 dni od

chwi li wjaz du na te ry to rium Rze czy po -

spo li tej Pol skiej o przy wo zie bro ni pal nej

na pod sta wie Eu ro pej skiej kar ty bro ni pal -

nej wła ści we go ze wzglę du na miej sce po -

by tu ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji”.

To naj waż niej sze, acz z – ra cji ogra ni -

czo nej ob ję to ści na sze go pi sma – nie

wszyst kie pro po no wa ne zmia ny. Koń co wa

wer sja – po kon sul ta cjach we wnątrz po li -

cyj nych – pro jek tu im ple men ta cyj ne go

z 12 lu te go br. do stęp na jest na stro nie

BIP Biu ra Praw ne go KGP. �

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. A. Mitura

DOSTĘP DO BRONI Wokół ustawy o broni i amunicji POLICJA 997       kwiecień 2010 r.16
�
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Naj wyż sza Izba Kon tro li zba da ła 23 pla ców ki 

(11 za kła dów po praw czych, 7 schro nisk dla nie -

let nich i 5 łą czą cych te dwie funk cje) w 10 wo je -

wódz twach (ku jaw sko -po mor skie, lu bel skie, łódz kie,

ma zo wiec kie, pod kar pac kie, ślą skie, świę to krzy skie,

war miń sko -ma zur skie, wiel ko pol skie i za chod nio po mor -

skie). Kon tro la obej mo wa ła la ta 2007, 2008, a tak że

pierw szy kwar tał 2009 r. W tym okre sie we wszyst kich

35 pla ców kach dla nie let nich – ty le ma my ich w kra ju –

prze by wa ło oko ło 1900 osób. 

Kon tro le rzy NIK po zy tyw nie oce ni li je dy nie Za kład

i Schro ni sko dla Nie let nich w Kon stan ty no wie Łódz -

kim. Ne ga tyw nie oce ni li pra cę dwóch schro nisk i trzech

za kła dów po praw czych. Do po zo sta łych 17 pla có wek

mie li więk sze lub mniej sze za strze że nia.

Zda niem NIK schro ni ska i za kła dy są do brze wy po -

sa żo ne w po mo ce do na uki i za jęć po za lek cyj nych (m.in.

w 2008 r. funk cjo no wa ło 115 kół za in te re so wań, bi blio -

te ki dys po no wa ły po nad 93 tys. ksią żek, 381 kom pu te -

rów mia ło do stęp do in ter ne tu). Do utrzy ma nia

kon dy cji fi zycz nej słu ży ło 16 sal gim na stycz nych i 3 ba -

se ny. Wszyst ko to ge ne ro wa ło kosz ty – w 2007 r. utrzy -

ma nie jed ne go wy cho wan ka wy no si ło mie sięcz nie

6880 zł, w 2008 r. – 8013 zło tych. By ły też pla ców ki,

gdzie na wy cho wan ka wy da wa no mie sięcz nie od

15 000 zł do po nad 18 000 zło tych. 

Kon tro le rzy NIK od no to wa li przy pad ki ku po wa nia

przez wy cho waw ców ty to niu nie let nim. Zwró ci li też

uwa gę na prze peł nie nie za kła dów po praw czych, co

unie moż li wia pra wi dło wą re so cja li za cję. 

NIK prze pro wa dzi ła też ba da nie an kie to we wśród

wy cho wan ków, któ rzy w la tach 2007–2008 opu ści li

skon tro lo wa ne za kła dy po praw cze. Py ta nia za da no 632

oso bom – od po wie dzi udzie li ło 117. Bli sko 76 proc. po -

da ło, że opusz cza jąc za kład, mia ło usta no wio ne go tzw.

opie ku na sa mo dziel ne go. W 83 proc. był nim naj bliż szy

czło nek ro dzi ny, w 15 proc. pra cow nik Po wia to we go

Cen trum Po mo cy Ro dzi nie, w 2 proc. pra cow nik za kła -

du po praw cze go. Po zwol nie niu z za kła du 85 proc. osób

wró ci ło do ro dzi ców (opie ku nów praw nych), po zo sta łe

za trzy ma ły się u dal szej ro dzi ny, w ho te lu ro bot ni czym

lub in ter na cie szkol nym. Tyl ko je den wy cho wa nek miał

moż li wość sa mo dziel ne go za miesz ka nia. Pierw szej po -

mo cy ma te rial nej udzie li ły wy cho wan kom Po wia to we

Cen tra Po mo cy Ro dzi nie (43 proc.), naj bliż sza ro dzi -

na (28 proc.) oraz miej skie lub gmin ne ośrod ki po mo cy

spo łecz nej (5 proc.), a tak że ro dzi ce sym pa tii, lu dzie

ob cy, sto wa rzy sze nia i fun da cje (33 proc.).

Bez po śred nio po opusz cze niu za kła du po praw cze go

pra cę za wo do wą pod ję ło 50 proc. re spon den tów. 

W 52 proc. przy pad ków pierw szą pra cę zna leź li sa mi,

w 28 proc. – po mo gła im ro dzi na. 30 proc. an kie to wa -

nych, ujaw nia jąc fakt, że by li w za kła dzie po praw czym,

mia ło trud no ści w uzy ska niu za trud nie nia. 

Po ło wa an kie to wa nych wy cho wan ków stwier dzi ła, że

po byt w za kła dzie po mógł im w star cie w sa mo dziel ne

ży cie – m.in. na uczył sza cun ku do pra cy i od po wie dzial -

no ści za wła sne po stę po wa nie. Po zo sta li oświad czy li, że

po byt w pla ców ce nie po mógł im w star cie do sa mo -

dziel ne go ży cia, w tym 6 proc. po da ło, że ni cze go do -

bre go ich nie na uczył, lecz bar dziej zde mo ra li zo wał

i wzmógł nie na wiść do in nych. �

oprac. GB
zdj. Krzysztof Chrzanowski

Dro go i nie sku tecz nie

W ubiegłym roku Policja zatrzymała
ponad pół miliona nieletnich

podejrzanych o popełnienie czynów
karalnych. To 9,7 proc. wszystkich

podejrzanych o popełnienie
przestępstw. Ich sprawy rozpatrują

wydziały rodzinne i nieletnich sądów
powszechnych. To one decydują, 

czy nieletni trafi do zakładu
poprawczego, czy schroniska 

dla nieletnich.

W 2007 roku z budżetu państwa wydano na funkcjonowanie
zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich 90,2 mln
złotych, w 2008 r. 101 mln złotych.
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Z Mirosławą Kątną, psycholog, 
przewodniczącą Komitetu Ochrony Praw Dziecka,
rozmawia Grażyna Bartuszek

Siedemnastolatek w biały dzień zabĳa policjanta. Jego rówieśnik,
na oczach dwóch kolegów, zabĳa piętnastolatkę. Trzynastolatka,
przy aplauzie kilkudziesięciu chłopców i dziewcząt, katuje swoją
koleżankę z klasy. To nie jedyne tragedie, które wydarzyły się
ostatnio. Każdego dnia słyszymy o przestępstwach popełnianych
przez nieletnich: napadach, rozbojach, kradzieżach. Co właściwie
dzieje się z naszą młodzieżą? Skąd w niej tyle agresji,
okrucieństwa?

– Z prze pro wa dzo nych ba dań wy ni ka, że na świat przy cho dzi od

2 do 4 proc. dzie ci z mi kro usz ko dze nia mi w cen tral nym ukła dzie

ner wo wym. I one są nad po bu dli we, trud ne, cho ciaż pra wi dło wa

dia gno za i od po wied nia re ha bi li ta cja mo gą te mu za po biec. Na to -

miast na uczy cie le, pe da go dzy i na ukow cy twier dzą, że 50 proc.

mło dzie ży w wie ku do ra sta nia spra wia kło po ty wy cho waw cze.

Świad czy to, że dzie ci nie ro dzą się złe, ale my, do ro śli, coś w nich

po psu li śmy.

Czyli pretensje możemy mieć tylko do siebie, bo źle wychowujemy
nasze dzieci?

– Wi nę po no szą przede wszyst kim ro dzi ce, któ rzy nie wy cho wu ją,

ale ho du ją dzie ci. Za spo ka ja ją ich po trze by so cjal ne – ku pu ją mod -

ne i dro gie ubra nia, wy szu ka ne za baw ki – ale nie psy chicz ne: ma ło

z ni mi prze by wa ją, nie roz ma wia ją, nie wsłu chu ją się w to, co je boli,

ra ni, drę czy. Do do mów wpu ści li trze cie go ro dzi ca: kom pu ter, gry,

te le wi zor. Ten wir tu al ny świat pe łen jest prze mo cy i agre sji, nie ma

w nim na to miast bó lu, cier pie nia, nie uchron no ści śmier ci i em pa tii.

Li czą się tyl ko tę ży zna i si ła, dzię ki któ rym moż na rzą dzić świa tem.

Mło dy czło wiek też chce być twar dzie lem. Okru cień stwo, bru tal -

ność, bez względ ność są dla nie go czymś zwy kłym, nor mal nym –

jemu prze cież nikt nie po wie dział, co jest złe, na gan ne, cze go nie

moż na ro bić.

A gdzie jest szkoła, gdzie są nauczyciele? Jeśli rodzice,
opiekunowie nie umieją, czy też nie chcą, wytłumaczyć młodemu
człowiekowi, na czym polegają dobro i zło, to chyba powinni zrobić
to wychowawcy.

– Ma my na uczy cie li, któ rzy wpraw dzie są świet ny mi dy dak ty -

ka mi, ale nie ma ją do sta tecz nej wie dzy o wy cho wy wa niu dzie ci.

Ca ły czas nie ma pod sta wo we go po ro zu mie nia mię dzy na uczy cie -

la mi i ro dzi ca mi – kto ma je wy cho wy wać, szko ła czy dom. Prze -

rzu ca ją na sie bie od po wie dzial ność, ry wa li zu ją, za miast wspól nie

za jąć się ni mi. Do cho dzi do te go, że dziec ko nie znaj du je się ani

pod mą drym wpły wem szko ły, ani do mu. I je śli po peł ni czyn ka -

ral ny, za rów no ro dzi ce, jak na uczy cie le są zdzi wie ni, że do te go

do szło.

A młody człowiek wyjęty zostaje z naturalnego środowiska
i umieszczony w placówce wychowawczej. Z badań
przeprowadzonych przez NIK wynika, że schroniska dla nieletnich
i zakłady poprawcze nie spełniają swojej roli.

– Trze ba do dać, że są dy ro dzin ne mo gą też od dać dziec ko pod od -

po wie dzial ny nad zór ro dzi ców lub wy zna czyć ku ra to ra. Ja kiż to jed -

nak od po wie dzial ny nad zór mo że peł nić ro dzic, któ ry wcze śniej nie

spra wo wał nad dziec kiem na le ży tej opie ki, co w kon se kwen cji do -

pro wa dzi ło je do prze stęp stwa? Ku ra to rzy też nie za wsze są w sta nie

speł nić swo ją funk cję – jest ich ma ło, są ob cią że ni – usta na wia ni są

też do in nych spraw, np. roz wo do wych, nie za wsze zna ją się na psy -

cho lo gii dzie ci.

Je śli cho dzi o pla ców ki wy cho waw cze, to one rze czy wi ście nie

speł nia ją swo jej ro li. Jest ich za ma ło. Je śli mło dy czło wiek cze ka na

miej sce mie sią ca mi, a nie rzad ko la ta mi, jest to dla nie go ko mu ni kat,

że świat do ro słych jest bez rad ny wo bec nie go. To on jest twar dzie -

lem, to on rzą dzi.

Pla ców ki wy cho waw cze nie ma ją po my słu, jak po ka zać mło dym

lu dziom in ne ży cie, jak roz wi jać ich za in te re so wa nia, pa sje. One

nie wy cho wu ją, ale prze cho wu ją. Jest w nich nud no. Gra w sza chy

i pił kę, naj czę ściej na odra pa nych bo iskach, nie jest dla nich żad ną

atrak cją.

Pla ców ki nie bio rą pod uwa gę stop nia de mo ra li za cji po szcze gól -

nych osób, ich róż nic oso bo wo ścio wych, nie pró bu ją zna leźć w nich

te go, co moż na jesz cze ura to wać. Ci, któ rzy po peł ni li drob ne czy ny,

prze by wa ją ra zem z ty mi, któ rzy ma ją na swo im kon cie np. zgwał ce -

Dzie ci nie ro dzą się złe
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Twierdzą, że najlepsze, co ich spotkało
w życiu, to poprawczak. Ale właśnie ten,
w Białymstoku, gdzie są ludzie, którzy
naprawdę chcą im pomóc. Dają im,
chłopakom z kryminalnymi życiorysami,
szansę na normalne życie.

Mi ko łaj, 18 lat. Za nim pół to ra ro ku te mu tra fił

do Za kła du Po praw cze go w Bia łym sto ku, prze -

by wał w dwóch mło dzie żo wych ośrod kach 

wy cho waw czych, dwóch mło dzie żo wych ośrod kach so cjo -

te ra peu tycz nych i dwóch schro ni skach dla nie let nich.

Łącz nie spę dził w nich po nad trzy la ta. Ma na swo im

kon cie roz bo je, po bi cia, kra dzie że. Pie nią dze szły na al ko -
hol i nar ko ty ki – mia łem kon takt z ma ri hu aną, ec sta sy, ko -
ka iną.

Da niel, 17 lat. Po raz pierw szy z nar ko ty ka mi ze tknął

się, ma jąc 10 lat. Po tem tak ja koś po szło. Kra dłem na koks.
By ły też wła ma nia i roz bo je z no żem. Czter na ście mie się cy
by łem w schro ni sku, osiem mie się cy w nor mal nym po praw -
cza ku. Od ro ku jest wy cho wan kiem ZP w Bia łym sto ku.

Kry stian miał 17 lat, gdy sąd wy dał po sta no wie nie

o umiesz cze niu go w schro ni sku – za kra dzie że i na pa dy.

Wy szedł po dwóch la tach, a po dwóch ty go dniach na

wolności na padł na ko bie tę, aby zdo być pie nią dze na nar -

ko ty ki. Tym ra zem sąd orzekł za kład po praw czy. W bia ło -

stoc kiej pla ców ce prze by wa pra wie dwa la ta.

PA RIAS I KRÓ LE WIĄT KO 
W JED NYM SĄ ZA KŁA DZIE
W Za kła dzie Po praw czym w Bia łym sto ku prze by wa

48 chłop ców. Ich lo sy są po dob ne: uza leż nie nie od środ -

ków odu rza ją cych, pro ble my z pra wem, wie lo krot ne po -

by ty w róż nych pla ców kach wy cho waw czych. 

Za kład w Bia łym sto ku jest je dy nym w kra ju ośrod kiem

re so cja li za cyj no -te ra peu tycz nym dla chłop ców od 13.

do 21. ro ku ży cia, uza leż nio nych m.in. od al ko ho lu, nar -

ko ty ków. Mo gą w nim prze by wać rów nież uza leż nie ni bę -

dą cy no si cie la mi wi ru sa HIV.
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nie, za bój stwo. Czy za tem na le ży dzi wić się, że wie lu wy cho wan ków

wy cho dzi z ta kich za kła dów jesz cze le piej wy szko lo nych, oczy wi ście

w naj bar dziej ne ga tyw nym zna cze niu.

Nie oszu kuj my się, w więk szo ści przy pad ków je dy ną ko rzy ścią

z umiesz cze nia nie let nie go w za kła dzie po praw czym (po za tym, że

re ali zo wa ny jest obo wią zek szkol ny) jest to, że w trak cie po by tu nie

po peł ni on na ze wnątrz żad ne go czy nu ka ral ne go. Izo lu jąc go, za bez -

pie cza my po ten cjal ne ofia ry.

Z badań NIK wynika również, że ci młodzi ludzie nie otrzymują
od państwa dostatecznej pomocy po wyjściu z placówki
wychowawczej. Często nie mają gdzie mieszkać, ani pracować.

– Opie ka po st za kła do wa prak tycz nie u nas nie ist nie je. Wy cho wa -

nek wy cho dzi na wol ność i naj czę ściej tra fia do daw ne go śro do wi -

ska. Je śli jest ono pa to lo gicz ne, my ślę o je go ro dzi nie, to dla nie go

świat się za my ka.

Cią ży też na nim pięt no po by tu w sa mej pla ców ce. Na wet je śli

jest zre so cja li zo wa ny, ca ły czas funk cjo nu je w świa do mo ści in nych

ja ko prze stęp ca. Do ty czy to m.in. pra co daw ców, któ rzy wo lą przy jąć

oso bę, któ ra nie mia ła kon flik tów z pra wem.

Mo że roz wią za niem by ło by do fi nan so wy wa nie przez pań stwo tych

za kła dów pra cy, któ re za go spo da ru ją tych mło dych lu dzi. Tak jest

w przy pad ku osób nie peł no spraw nych, dla któ rych two rzy się miej -

sca pra cy chro nio nej.

Oczy wi ście, by łych wy cho wan ków na le ża ło by też wes przeć pro fe -

sjo nal ną po mo cą psy cho lo gicz ną. 

System wychowawczy jest chory. Podobnie penitencjarny
i postpenitencjarny. Czy da się jeszcze coś uzdrowić? Od czego
zacząć?

– Nikt nie po wi nien ocze ki wać, że np. z wtor ku na śro dę ktoś

wpad nie na ge nial ny po mysł i na gle uzdro wio ny zo sta nie ca ły

system. Trze ba za cząć od mą drej pro fi lak ty ki. A szcze gól ną uwa gę

na le ży zwró cić na ro dzi ny pa to lo gicz ne, bę dą ce wy lę gar nią prze stęp -

czo ści. Je śli dziec ko za czy na spra wiać kło po ty, ro dzi ce, opie ku no wie

po win ni mieć moż li wość sko rzy sta nia z po mo cy oso by, któ ra po ra dzi

i na uczy, jak ko ry go wać błę dy wy cho waw cze. Oso ba ta ka, na zwĳ my

ją asy sten tem ro dzi ny, po win na być fa cho wo przy go to wa na: pe da -

gog, psy cho log, i za wsze do stęp na.

A jeśli profilaktyka nie powiedzie się, a młody człowiek i tak wejdzie
na drogę przestępczą?

– Trze ba stwo rzyć pla ców ki wy cho waw cze z praw dzi we go zda rze -

nia. Z fa cho wą, do brze opła ca ną ka drą, do sto so wu ją ce me to dy wy -

cho waw cze do no wych zja wisk, któ re nie sie świat.

Nie wszyst kich, któ rzy we szli w kon flikt z pra wem, na le ży kie ro -

wać do schro nisk i za kła dów po praw czych. Oso by, któ re po peł ni ły

drob ny czyn ka ral ny, po win ny zo sta wać w śro do wi sku otwar tym, na -

le ży im jed nak przy dzie lać opie ku nów. Mo że zo sta wa li by ni mi rów -

nież po li cjan ci? Spe cja li ści ds. nie let nich są świet ny mi fa chow ca mi.

Na le ża ło by jed nak zdjąć z nich in ne obo wiąz ki, te raz są za wa le ni pra -

cą. To, co mó wię, brzmi tro chę ide ali stycz nie, ale wy da je mi się, że

je śli cho dzi o wy cho wa nie nie let nich, o ich, ale też ca łe go spo łe czeń -

stwa, przy szłość, to spo sób my śle nia po wi nien iść w tym kie run ku.

Naj wyż szy już czas, aby spra wę mło de go po ko le nia po trak to wać

prio ry te to wo – nie pod wzglę dem edu ka cji, bo ona jest na wy so kim

po zio mie, ale wła śnie ofer ty wy cho waw czej.

Dzię ku ję za roz mo wę. �

zdj. An drzej Mi tu ra

Nie la ty 
nie 
na stra ty

�
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– W tej chwi li są tu chłop cy po mię dzy 17. a 21. ro kiem

ży cia – mówi Ma ciej Rut kow ski, dy rek tor za kła du, pe da -

gog i psy cho log. – Nie ma wśród nich no si cie li wi ru sa

HIV. Nie ma rów nież ban dy tów: żeby po peł nić zbrod -

nię, trze ba być psy chicz nie sil nym. Na si pod opiecz ni są

sła bi – bra li środ ki odu rza ją ce, gdyż nie wy trzy my wa li

ota cza ją cej rze czy wi sto ści. To, że po peł nia li czy ny ka -

ral ne, by ło wy ni kiem uza leż nie nia. 

Wy cho wan ko wie po cho dzą z róż nych śro do wisk. Za -

rów no z ro dzin pa to lo gicz nych (al ko ho li ków, kry mi na li -

stów, upra wia ją cych nie rząd), jak i z tzw. do brych do mów

(ro dzi ce wy kształ ce ni, czę sto na sta no wi skach). Spo ro

nie let nich ma ro dzi ców, któ rzy nie są już pierw szej mło -

do ści, dłu go ocze ki wa li na po tom stwo i po za nim świa ta

nie widzą.

– Oni są prze kar mie ni mi ło ścią i przed mio ta mi – mó -

wią pra cow ni cy bia ło stoc kie go za kła du. – Są źle wy cho -

wa ni, wszyst ko trak tu ją in stru men tal nie. To ta kie „kró -

le wiąt ka”. 

I wresz cie nie let ni z do mów, w któ rych brak praw dzi -

wych wzor ców mę skich – ro dzi ce bądź nie są ra zem,

bądź miesz ka ją wspól nie, ale ko bie ty nie li czą się ze

zda niem męż czyzn, mar gi na li zu ją ich rolę w ro dzi nie.

W za kła dzie prze by wa ją tak że chłop cy z do mów

dziec ka, nie któ rzy tra fi li do nich, ma jąc za le d wie kil ka

lat. Ro dzi ce ni gdy nie zrzekli się praw, ale rów nież nie

in te re so wa li się ni mi. 

RA ZEM BYĆ
Pro gram re so cja li za cji w ZP w Bia łym sto ku po dzie lo ny

jest na kil ka eta pów. W trak cie pierw sze go, tzw. wstęp -

ne go, któ ry trwa trzy mie sią ce, po wsta je kli nicz na dia -

gno za chłop ców.

– Aby ją po sta wić, mu si my od two rzyć ca łe ich ży cie,

po cząw szy od uro dze nia – mó wi Ma ciej Rut kow ski. –

Ana li zu je my wszyst kie ele men ty, któ re mo gły spo wo -

do wać, że są ta cy, ja cy są. Tyl ko zna jąc przy czy ny de mo -

ra li za cji mło de go czło wie ka, je ste śmy w sta nie mu

po móc.

W cią gu tych trzech mie się cy chłop cy mu szą też bez -

względ nie słu chać i wy ko ny wać po le ce nia ka dry. 

– Wy krzy ku ją, że rzy ga ją od ra bia niem lek cji, że ma ją

do syć sprzą ta nia, go to wa nia, że nas nie lu bią – mó wi

Grze gorz Pie ku tow ski, pe da gog i psy cho te ra peu ta. –

Od po wia da my, że przyj mu je my do wia do mo ści ich opi -

nie, ale ży cie jest tak skon stru owa ne, że każ dy z nas ma

ta ką dział kę, któ rej nie lu bi upra wiać, a jed nak mu si.

Pod czas eta pu wstęp ne go wy cho wan ko wie za po zna ją

się też z dzia ła ją cy mi w za kła dzie gru pa mi te ra peu tycz -

ny mi, a na stęp nie sa mi de cy du ją, do któ rej z nich chcą

tra fić. 

Każ da z grup ma wła sny, wy pra co wa ny przez ka drę za -

kła du – psy cho lo gów, pe da go gów, te ra peu tów – pro -

gram, któ ry re ali zo wa ny jest przez po nad pół to ra ro ku.

A do ty czy on za rów no za dań, któ re sto ją przed da nym

wy cho wan kiem – ukoń cze nie szko ły, zdo by cie za wo du,

pod ję cie pra cy – jak i je go pro ble mów emo cjo nal nych.

Każ dy pro gram skie ro wa ny jest do in ne go ro dza ju wy -

cho wan ków, z prze wa gą okre ślo nych ry sów. Jest więc

pro gram dla ty pów psy cho pa tycz nych (m.in. brak im

wy rzu tów su mie nia, po strze ga ją świat w bia ło -czar nej

to na cji, są nie uf ni w kon tak tach). Dla ty pów nar cy stycz -

nych (m.in. na sta wie ni na bra nie, nic z sie bie nie da jąc,

prze ko na ni o wła snej po nad prze cięt no ści) oraz ty pów

psy cho tycz nych (to tal nie od re al nie ni, nie prze wi dy wal -

ni, ma ło re flek syj ni). 

Za ję cia te ra peu tycz ne pro wa dzo ne są w gru pach oraz

od dziel nie z każ dym z wy cho wan ków.

– Wszyst kie na sze dzia ła nia spro wa dza ją się do te go,

aby na wią zać sta łe kon tak ty z wy cho wan ka mi – mó wi

Ma ciej Rut kow ski. – Jed nak nie na za sa dzie „my je ste -

śmy spe cja li sta mi, wy pa cjen ta mi”, ale „my je ste śmy

ludź mi i wy je ste ście ludź mi”. Na si chłop cy ni gdy nie

do świad czy li bli sko ści z dru gim czło wie kiem. Są jak

zwie rzę ta, nie uf ni i nie do stęp ni. Każ de go do ro słe go

trak tu ją jak wro ga, któ ry w osta tecz nym ra chun ku ich

wy rzu ci, kop nie, zdra dzi. Two rzą wo kół sie bie mur, a do -

stę pu do nie go bro nią agre sją, prze kleń stwa mi, kłam -

stwa mi. Ale mu si my do nich do trzeć, po ka zać, że świat

W takich pokojach
mieszkają chłopcy
z grup readaptacyjnych.
Czysto tu i schludnie…

Wychowankowie dbają,
aby w ich pokojach było
przytulnie

�
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jest skom pli ko wa ny, a do ro śli są róż ni: do brzy i źli.

A tak że spra wić, by zmie ni li swo je ży cie, swój sys tem

war to ści. Ta kie zmia ny za wsze wią żą się z fru stra cja mi,

dys kom for tem – ci chłop cy też ich do świad cza ją. Tym

bar dziej po trze bu ją więc na szej bli sko ści.

Kil ka lat te mu dy rek cja bia ło stoc kiej pla ców ki po sta -

no wi ła, że wy cho wan ko wie, któ rzy ukoń czy li osiem na -

ście lat, mo gą zre zy gno wać z na uki. Nie któ rzy rzu ca ją

więc szko łę. Po kil ku ty go dniach jed nak wra ca ją.

– Dla nas jest to spraw dzian, czy umie ją sa mi po dej mo -

wać de cy zje, do ko ny wać wy bo rów – do da je Rut kow ski.

DAĆ SZAN SĘ BŁĄ DZĄ CE MU
Mi ko łaj pod czas pół to ra rocz ne go po by tu w za kła dzie

miał chwi le zwąt pie nia. Prze stał uczest ni czyć w ży ciu

gru py, nie chciał nad so bą pra co wać. Zo stał prze nie sio -

ny do gru py reada pta cyj nej. 

– Nie ukry wam, że sta ra my się znie chę cać chłop ców

do tej gru py – mó wi Pie ku tow ski. – Mu szą wię cej pra -

co wać na rzecz za kła du. Pod da wa ni są wni kliw szej kon -

tro li ze stro ny ka dry. Ma ją mniej przy wi le jów. Je śli

jed nak na dal nie chcą nad so bą pra co wać, mo gą po roku

wa run ko wo opu ścić za kład, na pod sta wie art. 90 usta -

wy o po stę po wa niu wo bec nie let nich (patrz ramka).

Chło pak, któ ry do strze że swo je błę dy, za cznie nad

so bą pra co wać, za wsze mo że wró cić do gru py te ra peu -

tycz nej. Tak wła śnie by ło w przy pad ku Mi ko ła ja.

Krzysiek (wcze śniej był po nad dwa la ta w po go to wiu

opie kuń czym, rok w schro ni sku) po raz pierw szy do 

bia ło stoc kiej pla ców ki tra fił w 2006 r. Wy szedł w 2008 r.

na mo cy art. 90 usta wy o po stę po wa niu wo bec nie let -

nich, ale nie do trzy mał wa run ków zwol nie nia i je sie nią

2009 r. wró cił do za kła du.

– Na zwol nie niu wa run ko wym kil ka ra zy się gną łem

po nar ko ty ki, cią gnie mnie do nich – mó wi. – Wal czę,

po ma ga mi ka dra za kła du.

Bia ło stoc ka pla ców ka nie prze kre śla tych, któ rym spo -

ra dycz nie zda rzy się zbłą dzić. 

ZA RO BIĄ NA WIL LĘ I NIE TYL KO
Pro ces re so cja li za cji Krzyś ka prze bie ga pra wi dło wo,

w czerw cu wyj dzie na wol ność. Nie opu ści jed nak te re -

nu za kła du – za miesz ka w Wil li. Bę dzie miał do dys po -

zy cji po kój, sam bę dzie pro wa dził go spo dar stwo. Pój dzie

do pra cy. W za kła dzie skoń czył szko łę za wo do wą – umie

ukła dać po sadz ki, ma lo wać miesz ka nia, zna się na hy -

drau li ce. Za po kój za pła ci mie sięcz nie 200 zło tych. 

Je śli wy cho wa nek skoń czył 21 lat, ale te ra pia nie jest

jesz cze za koń czo na, za kład mo że wy ra zić zgo dę na

prze dłu że nie po by tu. Tym, któ rzy nie ma ją do kąd je -

chać, ewen tu al nie brak im od wa gi, by sa mo dziel nie

wy ru szyć w świat, za kład po zwa la za miesz kać w wol no

sto ją cym bu dyn ku (z po ko ja mi, kuch nia mi, ła zien ka -

mi), zwa nym Wil lą. Wy cho wa nek mo że ją opu ścić

w każ dej chwi li – jest prze cież już wol nym czło wie -

kiem – nie może jed nak prze by wać w niej dłu żej niż

sześć mie się cy.

60 PROC. SKU TECZ NO ŚCI
Z ze sta wień – obej mu ją cych la ta 1999–2009 – pro wa -

dzo nych przez Za kład Po praw czy w Bia łym sto ku wy ni -

ka, że 60 proc. je go wy cho wan ków od nio sło suk ces.

– Suk ces w ta kim zna cze niu, że nie uży wa ją środ ków

odu rza ją cych, nie wró ci li na dro gę prze stęp czą, ży ją

na wła sny ra chu nek, a nie ma mu si czy ta tu sia – tłu ma -

czy Ma ciej Rut kow ski. – Są przy zwo ity mi ludź mi. 

Nie ste ty, 40 proc. pen sjo na riu szy po nio sło po raż kę –

po wró ci li do środ ków odu rza ją cych, we szli w kon flikt

z pra wem, tra fi li do wię zie nia. Nie któ rzy już nie ży ją. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Krzysztof Chrzanowski 
(imio na chłop ców zmie nio ne)

Art. 90 usta wy o po stę po wa niu w spra wach nie let nich

Par. 1. Dy rek tor za kła du po praw cze go mo że umie ścić nie let nie go
na czas okre ślo ny po za za kła dem, je że li prze ma wia ją za tym:
– wzglę dy szko le nio wo -wy cho waw cze, a w szcze gól no ści moż li wość

zdo by cia wy kształ ce nia, za wo du, a tak że nie zbęd nych kwa li fi ka cji lub
upraw nień,

– moż li wość pod ję cia za trud nie nia,
– po trze ba spe cja li stycz ne go le cze nia,
– szcze gól ne wzglę dy ro dzin ne,
a oce na za cho wa nia nie let nie go wska zu je, iż bę dzie moż li we roz to cze -
nie nad nim sku tecz ne go nad zo ru.

Par. 2. Nie let ni umiesz czo ny po za za kła dem po praw czym jest na dal
wy cho wan kiem te go za kła du. Za kład jest zo bo wią za ny roz to czyć
nad nim nad zór. Dy rek tor za kła du po praw cze go mo że w każ dym cza -
sie od wo łać de cy zję o umiesz cze niu nie let nie go po za za kła dem, je że -
li usta ły przy czy ny, o któ rych mo wa w par. 1.

Par. 3. O de cy zji w spra wie umiesz cze nia nie let nie go po za za kła dem
po praw czym dy rek tor za kła du za wia da mia sąd ro dzin ny, któ ry wy ko nu -
je orze cze nie. Do wy ko na nia de cy zji, o któ rej mo wa w par. 1, dy rek tor
za kła du mo że przy stą pić po za ak cep to wa niu jej przez sąd ro dzin ny.
Sąd ro dzin ny zaj mu je sta no wi sko w ter mi nie 14 dni od otrzy ma nia
decyzji.

Wszystkie prace stolarskie i malarskie chłopcy wykonują
samodzielnie. Meble również zostały zrobione przez
pensjonariuszy zakładu
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Na ten wy rok Ja cek cze kał od mo men tu

zwol nie nia ze służ by, czy li od 2007 r. Pod -

czas ba dań pro fi lak tycz nych pod dał się

bo wiem do bro wol nie nie obo wiąz ko we mu ba da niu

na obec ność wi ru sa HIV. Wy nik oka zał się po zy tyw -

ny. Prze ło żo ny od su nął go od za jęć i skie ro wał na ko -

mi sję le kar ską. Wo je wódz ka Ko mi sja Le kar ska

orze kła, że jest cał ko wi cie nie zdol ny do służ by ze

wzglę du na bez ob ja wo we no si ciel stwo wi ru sa HIV

(ka te go ria zdro wia D). Okrę go wa Ko mi sja Le kar ska –

do któ rej po li cjant się od wo łał – utrzy ma ła w mo cy

to orze cze nie. Funk cjo na riu szo wi przy zna no trze cią

gru pę in wa lidz ką – okre so wo – w związ ku ze służ bą

w Po li cji. Jed no cze śnie stwier dzo no, że jest zdol ny

do pra cy.

Ko men dant miej ski Po li cji zwol nił po li cjan ta ze

służ by. De cy zję tę – po od wo ła niu się Jac ka – pod -

trzy mał ko men dant wo je wódz ki Po li cji.

Mło dy, świet nie czu ją cy się i pe łen ener gii męż czy -

zna, pa sjo nat swo jej pra cy, po sta no wił wal czyć.

SĄD PY TA 
Roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych z 9 lip -

ca 1991 r. w spra wie wła ści wo ści i try bu po stę po wa nia

ko mi sji le kar skich pod le głych mi ni stro wi spraw we -

wnętrz nych (Dz.U. nr 79, poz. 349 ze zm.) mó wi, że

„orze cze nie o sta nie zdro wia i przy dat no ści do służ by

ko mi sje le kar skie wy da ją na pod sta wie wy ka zu cho rób

i ułom no ści, sta no wią ce go za łącz nik nr 2”. Pa ra graf 57

pkt 4 te goż za łącz ni ka sta no wi, że po li cjant bę dą cy no -

si cie lem wi ru sa HIV jest cał ko wi cie nie zdol ny do służ -

by, otrzy mu je ka te go rię zdro wia D, a to po wo du je

zwol nie nie ze służ by.

Po li cjant de cy zję o zwol nie niu za skar żył do Wo je -

wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Gdań sku. Wska -

zał, że za sto so wa nie do je go przy pad ku par. 57 pkt 4

za łącz ni ka nr 2 do roz po rzą dze nia z 9 lip ca 1991 jest

sprzecz ne z art. 32, art. 31 ust. 3 i art. 60 Kon sty tu cji

RP. 

27 mar ca 2008 r. WSA, po roz po zna niu spra wy, skie -

ro wał do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go py ta nie w spra wie

zgod no ści par. 57 pkt 4 za łącz ni ka nr 2 do roz po rzą dze -

nia mi ni stra spraw we wnętrz nych z 1991 r. z art. 32

i art. 60 w związ ku z art. 31 Kon sty tu cji RP.

TRY BU NAŁ ORZE KA
23 li sto pa da 2009 r. Try bu nał Kon sty tu cyj ny

w skła dzie: Ewa Łę tow ska, Ma rian Grzy bow ski

i Woj ciech Her me liń ski orzekł, że „par. 57 pkt 4 za -

łącz ni ka nr 2 do roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw

We wnętrz nych z 9 lip ca 1991 r. w spra wie wła ści -

wo ści i try bu po stę po wa nia ko mi sji le kar skich pod -

le głych Mi ni stro wi Spraw We wnętrz nych

w za kre sie, w ja kim po wo du je uzna nie po li cjan ta

za cał ko wi cie nie zdol ne go do peł nie nia służ by

z po wo du no si ciel stwa wi ru sa HIV bez wzglę du

na stan zdro wia, jest nie zgod ny z art. 60 w związ ku

z art. 31 ust. 3 Kon sty tu cji Rze czy po spo li tej Pol -

skiej” (sen ten cja ogło szo na 1 grud nia 2010 r.

w Dz.U. nr 202, poz. 1568).

TK stwier dził, że za skar żo ny prze pis za łącz ni ka

z art. 60 w zw. z art. 31 ust. 3 Kon sty tu cji RP,

w świe tle prak ty ki ko mi sji le kar skich, po wo du je

au to ma tycz ne usu nię cie ze służ by po li cjan ta, nie -

za leż nie od je go fak tycz ne go sta nu zdro wia,

w przy pad ku stwier dze nia u nie go no si ciel stwa wi -

ru sa HIV. Stwier dze nie no si ciel stwa wi ru sa po wo -

du je bo wiem cał ko wi tą nie zdol ność do służ by

(ka te go ria D), nie da jąc moż li wo ści przy zna nia ka -

te go rii C (zdol ny do służ by z ogra ni cze niem). 

Klu czo we dla roz strzy gnię cia TK by ło stwier dze -

nie, że za skar żo ne roz wią za nie sta no wi nie pro por -

cjo nal ne ogra ni cze nie pra wa do stę pu do służ by

pu blicz nej w Po li cji. Try bu nał Kon sty tu cyj ny za -

uwa żył, że cho ciaż ce lem par. 57 pkt 4 za łącz ni ka

nr 2 jest z pew no ścią ochro na in nej war to ści chro -

nio nej kon sty tu cyj nie, tj. zdro wia oraz wol no ści

i praw in nych osób, to jed nak wy ni ka ją cy z nie go

me cha nizm au to ma tycz ne go zwal nia nia z Po li cji, nie
jest naj mniej uciąż li wym środ kiem za po bie ga nia przy -
pad ko wym epi de miom. TK pod kre ślił, że wy star cza ją -
cą gwa ran cją ochro ny zdro wia pu blicz ne go by ło by
po zo sta wie nie moż li wo ści oce ny przy dat no ści do służ -
by po li cjan tów – no si cie li wi ru sa HIV ko mi sjom le -
kar skim, któ re po win ny uwzględ niać za rów no
ak tu al ny stan zdro wia da ne go funk cjo na riu sza, jak
i za kres czyn no ści zwią za nych ze sta no wi skiem,
na któ rym do tej po ry peł nił służ bę. 

Try bu nał zwró cił uwa gę na brak ela stycz no ści

w po dej ściu Po li cji do funk cjo na riu szy za ka żo nych

wi ru sem HIV. I wska zał miej sca służ by, gdzie no si -

ciel stwo wi ru sa HIV (w prze ci wień stwie do służb

pa tro lo wo -in ter wen cyj nych) nie ma więk sze go zna -

cze nia, np. pio ny ana li tycz ne, la bo ra to ria, ad mi ni -

stra cja, szkol nic two. 

Try bu nał Kon sty tu cyj ny za zna czył, że cho ciaż

kwe stio no wa ny prze pis do ty czy rów nież in nych

służb mun du ro wych – Stra ży Gra nicz nej, Służ by

Wię zien nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej – to roz -

strzy ga na spra wa od no si się tyl ko do po li cjan tów.
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Wal czyć do skut ku
10 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
uchylił decyzję o zwolnieniu ze służby policjanta – nosiciela
wirusa HIV. 23 listopada 2009 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, 
że przepis, na podstawie którego komisja lekarska orzekła
o niezdolności zakażonego funkcjonariusza do służby, 
jest niezgodny z Konstytucją RP.
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BĘ DZIE KA TE GO RIA C?
W roz pra wie przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym

uczest ni czył przed sta wi ciel mi ni stra spraw we -

wnętrz nych i ad mi ni stra cji, któ ry pod trzy mał sta no -

wi sko sze fa re sor tu wy ra żo ne w pi śmie

z 17 li sto pa da 2009 r. do TK: par. 57 pkt 4 do za łącz -
ni ka nr 2 roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We wnętrz -
nych z 9 lip ca 1991 r. w za kre sie, w ja kim stwier dze nie
u po li cjan ta no si ciel stwa wi ru sa HIV po wo du je uzna -
nie go za cał ko wi cie nie zdol ne go do peł nie nia służ by,
jest nie zgod ny z art. 32 i art. 60 w związ ku z art. 31
ust. 3 Kon sty tu cji RP. Zda niem mi ni stra spraw we -

wnętrz nych i ad mi ni stra cji za skar żo na re gu la cja jest

nie zwy kle sztyw na i nie bie rze pod uwa gę fak tu, że

no si ciel stwo wi ru sa HIV i zwią za ne z nim za ka że -

nie wi ru sem mo że mieć róż ny wpływ na stan zdro -

wia każ de go z no si cie li, nie uwzględ nia też róż ni cy

po mię dzy wi ru sem HIV a AIDS. Rów no cze śnie

w wy pad ku in nych prze wle kłych cho rób lub ułom -

no ści (cho ro ba po pro mien na, brak koń czy ny dol nej

lub gór nej) ist nie je zde cy do wa nie więk sza moż li -

wość oce ny sta nu zdro wia funk cjo na riu sza, któ ra

wy ra ża się m.in. w moż li wo ści przy zna nia ka te go rii

zdro wia C.

Przed sta wi ciel mi ni stra stwier dził przed Try bu -

na łem Kon sty tu cyj nym, że od po wied nia zmia na 

za skar żo ne go prze pi su mo gła by zo stać wpro wa dzo -

na w cią gu oko ło trzech mie się cy. Do tego cza su no -
si ciel stwo wi ru sa HIV bę dzie trak to wa ne ja ko czyn nik
„obo jęt ny, nie ma ją cy wpły wu na oce nę zdol no ści
do służ by – czy ta my w uza sad nie niu wy ro ku TK.

Obec nie w De par ta men cie Zdro wia MSWiA trwa -

ją pra ce le gi sla cyj ne zwią za ne z opra co wa niem pro -

jek tu no we go roz po rzą dze nia mi ni stra spraw

we wnętrz nych i ad mi ni stra cji w spra wie oce ny zdol -

no ści fi zycz nej i psy chicz nej do służ by w Po li cji. 

Zo sta nie on prze ka za ny do uzgod nień we wnątrz re -

sor to wych. 

– Do cza su wej ścia w ży cie no wych re gu la cji praw -

nych w za kre sie orze ka nia w spra wach zdol no ści

do służ by ko mi sje le kar skie MSWiA mo gą oce niać

wpływ no si ciel stwa wi ru sa HIV na zdro wie po li cjan -

ta i tym sa mym je go przy dat ność do służ by na pod -

sta wie ogól nych prze pi sów roz po rzą dze nia mi ni stra

spraw we wnętrz nych i ad mi -

ni stra cji z 9 lip ca 1991 r. –

mó wi Mał go rza ta Woź niak,

rzecz nik pra so wy MSWiA. 

– Za tem ko mi sja le kar ska,

sto su jąc wy kład nię TK, je że li

nie ma żad nych in nych prze -

ciw wska zań, mo że orzec ka te -

go rię C (zdol ność do służ by

w ogra ni czo nym za kre sie).

CHCĘ WRÓ CIĆ
Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra -

cyj ny w Gdań sku (w skła dzie

Ali na Dominiak, An na Or łow -

ska i Ma rek Gór ski) uchy lił

de cy zję o zwol nie niu po li cjan -

ta ze służ by, wy da ną za rów no

przez ko men dan ta wo je wódz -

kie go Po li cji oraz, po prze dza -

ją cą ją, de cy zję ko men dan ta

miej skie go Po li cji. Wy rok nie

jest pra wo moc ny. Stro ny mo gą

zło żyć skar gę ka sa cyj ną do

Na czel ne go Są du Ad mi ni stra -

cyj ne go.

– Cze ka my na uza sad nie nie

wy ro ku – mó wi mec. An na Ma ria Nie wia dom ska,

rad ca praw ny z KWP w Gdań sku. – Nie zna czy to

jed nak, że go kwe stio nu je my. Na pew no nie bę dzie -

my skła dać skar gi ka sa cyj nej do NSA.

Zgod nie z orze cze niem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -

go po li cjant po upra wo moc nie niu się wy ro ku są-

do we go po wi nien, w cią gu sied miu dni, zgło sić o go -

to wo ści przy stą pie nia do służ by.

– Aby po li cjant zo stał do pusz czo ny do służ by, ko -

niecz ne jest orze cze nie ko mi sji le kar skiej o sta nie

zdro wia – do da je mec. An na Ma ria Nie wia dom ska.

– Ta kie są pro ce du ry. 

Ja cek czu je się świet nie, ma bar dzo do bre wy ni ki

ba dań le kar skich, nie mu si na wet przyj mo wać le ków

an ty wi ru so wych. Jeź dzi na łyż wach, pły wa. Lu bi czy -

tać, słu chać mu zy ki, oglą dać do bre fil my. 

– Gdy do wie dzia łem się, że je stem no si cie lem, 

by ło mi bar dzo trud no – opo wia da. – Bar dzo prze ży -

łem też zwol nie nie ze służ by. Mia łem jed nak szczę -

ście w nie szczę ściu. Spo tka łem wie lu wspa nia łych

lu dzi, któ rzy po ma ga li mi, wspie ra li, do da wa li otu -

chy. Bez in te re sow nie. Prze ko ny wa li, że z wi ru sem

HIV moż na żyć, funk cjo no wać. Mie li ra cję. Ni gdy

nie moż na się pod da wać. I za wsze trze ba wal czyć

o swo ją god ność.

Ja cek zdo był no wy za wód. Pra cu je w du żej kor po -

ra cji, gdzie ce nią go za rów no prze ło że ni, jak i ko le -

dzy.

A jed nak na dal chce wró cić do Po li cji. Do ko men -

dan ta miej skie go Po li cji zło żył już ra port o przy wró -

ce nie do służ by. �

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Andrzej Mitura

(imię po li cjan ta zmie nio ne) 
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Art. 60 Kon sty tu cji RP
Oby wa te le pol scy ko rzy sta ją cy z peł ni praw 
pu blicz nych ma ją pra wo do stę pu do służ by 
pu blicz nej na jed na ko wych za sa dach.

Art. 31 pkt 3 Kon sty tu cji RP
Ogra ni cze nia w za kre sie ko rzy sta nia z kon sty tu -
cyj nych wol no ści i praw mo gą być usta na wia ne
tyl ko w usta wie i tyl ko wte dy, gdy są ko niecz ne
w de mo kra tycz nym pań stwie dla je go bez pie -
czeń stwa lub po rząd ku pu blicz ne go, bądź dla
ochro ny śro do wi ska, zdro wia i mo ral no ści 
pu blicz nej, al bo wol no ści i praw in nych osób.
Ogra ni cze nia te nie mo gą na ru szać isto ty wol no -
ści i praw. 

Lekarz
zakażony HIV
może
wykonywać
swój zawód, 
a policjantowi
odmawia się
takiego
prawa.

To okładka „Polcji 997”
ze stycznia 2008 r. 
Wtedy po raz pierwszy
pisaliśmy o sprawie
policjanta – nosiciela
wirusa HIV
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Olo sie ty się cy na szych ro da ków uzna nych przez

wła dze so wiec kie za „wro gów lu du” za de cy do wa -

no w Mo skwie 5 mar ca 1940 r. Do wo dem na to są

czte ry po żół kłe kart ki ma szy no pi su za pi sa ne graż dan -

ką. Na pierw szej stro nie, w le wym gór nym ro gu okrą gła

czer wo na pie częć z go dłem Kra ju Rad i na druk: Na rod -
nyj Kom mi sa riat Wnu trien nych Dieł. Po ni żej nu mer 

pi sma: 794/B i sie dzi ba nadaw cy: Mo skwa. Z pra wej

stro ny u gó ry czer wo nym dru kiem: Stro go se kret no (Ści -

śle taj ne), da ta: 5 mar ca 1940 r. oraz nadaw ca i ad re sat:

CK WKP(b) dla to wa rzy sza STA LI NA. 

O tym, że no tat ka Be rii tra fi ła do ge ne ra lis si mu sa i zo -

sta ła przez nie go za ak cep to wa na, świad czy za ma szy sty

au to graf dyk ta to ra na pierw szej stro nie do ku men tu.

Pod nim zło ży li rów nież swo je pod pi sy Wo ro szy łow, 

Mo ło tow i Mi ko jan, naj bliż si wów czas współ pra cow ni cy

Sta li na. Na mar gi ne sie wid nie je od ręcz ny do pi sek któ -

re goś z so wiec kich de cy den tów: tow. Ka li nin – za, 
Ka ga no wicz – za.

„NIE ZBĘD NIE ROZ STRZE LAĆ!”
Z no tat ki ko mi sa rza (mi ni stra) spraw we wnętrz nych

ZSRR Ław ren ti ja Be rii z 5 mar ca 1940 r., skie ro wa nej

do Sta li na: W obo zach NKWD ZSRR dla jeń ców wo jen -
nych i w wię zie niach za chod nich ob wo dów Ukra iny i Bia -
ło ru si w chwi li obec nej prze trzy my wa na jest wiel ka licz ba
by łych ofi ce rów ar mii pol skiej, by łych pra cow ni ków pol skiej
po li cji i or ga nów wy wia du, człon ków pol skich na cjo na li -
stycz nych kontr re wo lu cyj nych par tii, człon ków ujaw nio -
nych kontr re wo lu cyj nych or ga ni za cji po wstań czych,
zbie gów i in. (…).

W obo zach dla jeń ców wo jen nych prze trzy my wa nych jest
ogó łem (nie li cząc żoł nie rzy i ka dry pod ofi cer skiej) – 14.736
by łych ofi ce rów, urzęd ni ków, ob szar ni ków, po li cjan tów,
żan dar mów, służ by wię zien nej, osad ni ków i agen tów wy -
wia du we dług na ro do wo ści: po nad 97 proc. Po la ków.
Wśród nich jest: ge ne ra łów, puł kow ni ków i pod puł kow ni -
ków – 295, ma jo rów i ka pi ta nów – 2080, po rucz ni ków,
pod po rucz ni ków i cho rą żych – 6049, ofi ce rów i młod szych
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Nieosądzona zbrodnia

Katyń przez blisko 50 lat był w Polsce tematem tabu. 
Mimo potworności popełnionej tam zbrodni ludobójstwa
rodziny ofiar do dziś nie doczekały się sprawiedliwości.
Sprawcy kaźni na polskich jeńcach nigdy nie zostali osądzeni. 
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do wo dzą cych po li cji, stra ży gra nicz nej i żan dar me rii –
1030, sze re go wych po li cjan tów, żan dar mów, służ by wię -
zien nej i agen tów wy wia du – 5138 (…).

W wię zie niach za chod nich ob wo dów Ukra iny i Bia ło -
ru si prze trzy my wa nych jest ogó łem 18.632 aresz to wa nych
(wśród nich 10.685 Po la ków), w tej licz bie: by łych ofi ce -
rów – 1207, by łych po li cjan tów, agen tów wy wia du i żan -
dar mów – 5141 (…).

Bio rąc pod uwa gę, że wszy scy oni są za twar dzia ły mi, nie
ro ku ją cy mi po pra wy wro ga mi wła dzy so wiec kiej, NKWD
ZSRR uwa ża za nie zbęd ne:

I. Po le cić NKWD ZSRR:
1) spra wy znaj du ją cych się w obo zach dla jeń ców wo -

jen nych 14.700 osób, by łych pol skich ofi ce rów, urzęd ni ków,
ob szar ni ków, po li cjan tów, agen tów wy wia du, żan dar mów,
osad ni ków i służ by wię zien nej,

2) jak też spra wy aresz to wa nych i znaj du ją cych się
w wię zie niach w za chod nich ob wo dach Ukra iny i Bia ło -
ru si 11.000 osób, człon ków róż no ra kich kontr re wo lu cyj -
nych, szpie gow skich i dy wer syj nych or ga ni za cji, by łych
ob szar ni ków, fa bry kan tów, by łych pol skich ofi ce rów, urzęd -
ni ków i zbie gów – roz pa trzyć w try bie spe cjal nym, z za -
sto so wa niem wo bec nich naj wyż sze go wy mia ru ka ry
– roz strze la nie (podkr. mo je – J. Pac.).

II. Spra wy roz pa trzyć bez wzy wa nia aresz to wa -
nych i bez przed sta wia nia za rzu tów, de cy zji o za koń -
cze niu śledz twa i ak tu oskar że nia (…) (podkr. mo je

– J. Pac.).

III. Roz pa trze nie spraw i po wzię cie uchwa ły zle cić trój -
ce w skła dzie: Mier ku łow, Ka bu łow i Basz ta kow (na czel -
nik I -go Spec -wy dzia łu NKWD ZSRR).

Na koń cu pod pis au to ra pi sma: Ł. Be ria, Lu do wy Ko -
mi sarz Spraw We wnętrz nych Związ ku SRR oraz od ręcz -

ny do pi sek: Wyk [onać?] i jesz cze raz: Be ria.
Te go sa me go jesz cze dnia Biu ro Po li tycz ne KC

WPK(b) wy da ło de cy zję nr P13/144 z za pro po no wa ną

przez Be rię tre ścią. W ty dzień póź niej w ga bi ne cie Ka -

bu ło wa, sze fa Głów ne go Za rzą du Go spo dar cze go

NKWD, od by ła się na ra da z udzia łem sze fów za rzą dów

NKWD ob wo dów smo leń skie go, ka li niń skie go i char -

kow skie go, ich za stęp ców oraz ko men dan tów woj sko -

wych za rzą dów ob wo do wych NKWD. Oma wia no plan

li kwi da cji obo zów z pol ski mi jeń ca mi, szyb ką ich eks -

ter mi na cję oraz ukry cie zwłok. 22 mar ca Be ria pod pi sał

roz kaz nr 00350 „O roz ła do wa niu wię zień NKWD

w Ukra iń skiej SRR i Białoruskiej SRR”. Tym nie win nie

brzmią cym ter mi nem za ma sko wa no bar ba rzyń ską ak cję

wy mor do wa nia 21 857 pol skich jeń ców, prze trzy my wa -

nych w obo zach w Ko ziel sku, Sta ro biel sku i Ostasz ko -

wie oraz w wię zie niach Za chod niej Bia ło ru si i Ukra iny.

ZA GŁA DA
„Roz ła do wa nie” obo zów roz po czę to od Ko ziel ska (oko -

ło 250 km na po łu dnio wy wschód od Smo leń ska), gdzie

w po klasz tor nych bu dyn kach wię zio no po nad 4,5 tys. 

ofi ce rów woj ska pol skie go. Od 3 kwiet nia do 14 ma ja

1940 r. w co dzien nych trans por tach prze wo żo no jeń ców

ko le ją do sta cji Gniaz do wo, skąd au to bu sa mi trans por -

to wa no ich na miej sce kaź ni – do la su ka tyń skie go. Tam,

po uprzed nim skrę po wa niu rąk i za rzu ce niu płasz cza

na gło wę ofia ry, en ka wu dzi ści strze la li w tył czasz ki

z nie miec kich pi sto le tów Walther. W ten spo sób uśmier -

ci li 4421 osób! Zwło ki ofiar spo czy wa ją w ośmiu zbio ro -

wych mo gi łach. 

W po ło żo nym oko ło 230 km na po łu dnio wy wschód

od Char ko wa Sta ro biel sku prze trzy my wa no bli sko 4 tys.

pol skich jeń ców, głów nie ofi ce rów woj ska. Od 5 kwiet -

nia do 12 ma ja 1940 r. prze wo żo no ich na eg ze ku cję

do Char ko wa. Do ko ny wa no jej w miej sco wym wię zie -

niu NKWD wy pró bo wa ną już me to dą – strza łem z pi -

sto le tu w tył gło wy. Zwło ki (3820) wy wo żo no no ca mi

do zbio ro wych mo gił w kom plek sie le śnym ko ło wsi Pia -

ti chat ki, pod Char ko wem.

Naj więk szym obo zem spe cjal nym, pod le głym Za rzą -

do wi ds. Jeń ców Wo jen nych NKWD, był obóz w Ostasz -

ko wie (oko ło 250 km na pół noc ny za chód od Twe ru).

Uwię zio no w nim oko ło 6500 funk cjo na riu szy Po li cji

Pań stwo wej, Po li cji Wo je wódz twa Ślą skie go, Stra ży 

Gra nicz nej, Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza, Stra ży Wię -

zien nej, Żan dar me rii Woj sko wej oraz pra cow ni ków są -

dow nic twa, wy wia du i księ ży. „Roz ła do wa nie” te go

obo zu trwa ło od 4 kwiet nia do 19 maja 1940 r. Jeń ców

trans por to wa no ko le ją do sie dzi by ob wo do we go NKWD

w Ka li ni nie (obec nie Twer), gdzie w piw ni cach do ko -

ny wa no eg ze ku cji strza łem z pi sto le tu w po ty li cę. Zwło -

ki za mor do wa nych funk cjo na riu szy wrzu ca no na stęp nie

na cię ża rów ki i wy wo żo no do od le głej o 32 km miej sco -

wo ści Mied no je nad rze ką Twier cą. Tam na te re nie let -

ni sko wym ka li niń skie go NKWD, na skra ju la su

wrzu ca no je ni czym pa dli nę do wy ko pa ne go przez ko -

par kę głę bo kie go do łu. W tak przy go to wa nej mo gi le

grze ba no oko ło 250 ciał. Ope ra tor ko par ki za sy py wał je

zie mią, wy rów ny wał te ren, ugnia tał ko ła mi, po czym

brał się za ko pa nie ko lej ne go do łu. Mu siał być go to wy

na dzień na stęp ny, o świ cie.

Na ob sza rze o po wierzch ni 1,7 ha

pod czas prac eks hu ma cyj nych

w 1991 r. zlo ka li zo wa no 25 ma so wych

mo gił, w któ rych spo czy wa ją szcząt -

ki 6311 jeń ców obo zu ostasz kow skie -

go. 2 wrze śnia 2000 r. otwar to tu

Pol ski Cmen tarz Wo jen ny. W je go

cen trum – po dob nie jak w Ka ty niu

i Char ko wie – znaj du je się oł tarz i ta -

bli ca z na zwi ska mi po mor do wa nych.

Na mo gi łach usta wio no 8-me tro we

że liw ne krzy że. Wo kół cmen ta rza

bie gnie ale ja, wzdłuż któ rej umiesz -

czo no ta blicz ki in skryp cyj ne z na zwi -

ska mi za mor do wa nych po li cjan tów.

Już nie są bez i mien ny mi ofia ra mi

sta li now skie go to ta li ta ry zmu. 

Przez pół wie ku treść no tat ki
Be rii do Sta li na z pro po zy cją roz -
wią za nia kwe stii pol skich jeń ców
by ła naj ści ślej strze żo ną ta jem ni cą pań stwo wą
ZSRR. Praw da nie mia ła ni gdy uj rzeć świa tła
dzien ne go. Usi ło wa no ją za trzeć, szer mu jąc na co
dzień ha sła mi o nie ro ze rwal nej przy jaź ni pol sko -
-ra dziec kiej. Za po mnia no jed nak, że na kłam -
stwach przy jaź ni się nie zbu du je. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. Paweł Chojecki
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Notatka Berii
do Stalina z wnioskiem
o rozstrzelanie
polskich jeńców.
Na pierwszej stronie
podpisy sowieckich
przywódców
akceptujących ten
pomysł (źródło: portal
wikipedia.pl)
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9 kwietnia (piàtek)
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach –
X Spotkanie z historià – konferencja naukowa 
„Gdy wszyscy bracia milczà”

13 kwietnia (wtorek)
Warszawa – Centralne uroczystoÊci Dnia Pami´ci
Ofiar Zbrodni Katyƒskiej

9 maja (niedziela) 
godz. 9.00 – Uroczysta msza radiowa w
Bazylice Êw. Krzy˝a w Warszawie poÊwi´cona
pami´ci pomordowanych policjantów

14 maja (piàtek) 
Poznaƒ – Odsłoni´cie Pomnika Policjantów
Województwa Wielkopolskiego – Ofiar II wojny
Êwiatowej, w tym zamordowanych na Wschodzie

2 wrzeÊnia (czwartek)
UroczystoÊci na Polskim Cmentarzu Wojennym
w Miednoje w 10. rocznic´ jego otwarcia

17 wrzeÊnia (piàtek)
UroczystoÊci przy Grobie Policjanta Polskiego
w Katowicach

26 wrzeÊnia (niedziela)
Cz´stochowa – Jasna Góra. IX Jasnogórskie
Spotkania Ârodowiska Policyjnego. Pielgrzymka
poÊwi´cona jest upami´tnieniu ofiar zbrodni
katyƒskiej, a szczególnie policjantów II RP,
w programie m.in.: Apel Pami´ci Ofiar Zbrodni
Katyƒskiej przed Grobem Nieznanego ˚ołnierza

Paêdziernik 2010 r. 
OkolicznoÊciowa publikacja w miesi´czniku
POLICJA 997, poÊwi´cona obchodom 70. rocznicy
zbrodni katyƒskiej i uroczystoÊciom organizowanym
przez Policj´

Cały rok 2010
Objazdowa wystawa fotograficzna pt. „Miednoje”,
autorstwa Aleksandra Zał´skiego (autor wystawy 
był uczestnikiem zespołu, który wykonywał prace
ekshumacyjne w Miednoje). Wystawa b´dzie
pokazywana w jednostkach Policji i szkołach Policji

70. rocznica zbrodni katyƒskiej (kalenda
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R o sja mia ła czas do 19 mar ca i w cza sie się zmie -

ści ła. Eu ro pej ski Try bu nał Praw Czło wie ka

w Stras bur gu jest in sty tu cją Rady Eu ro py,

do któ rej na le ży tak że Fe de ra cja Ro syj ska. Mimo róż -

nych spe ku la cji trud no wy obra zić so bie, że by pań stwo,

któ re chce po zo stać w gre mium eu ro pej skim, igno ro -

wa ło je go za le ce nia. Czy od po wiedź Ro sji ozna cza ja kiś

prze łom w po dej ściu do zbrod ni ka tyń skiej? Trud no

po wie dzieć, gdyż nie zna my tre ści od po wie dzi, ale 

mi mo ogrom ne go ła dun ku emo cjo nal ne go, ja ki nie sie

ta spra wa, na le ży za cho wać ostroż ność. 

BĘ DZIE RI PO STA 
– Po twier dzam, że Fe de ra cja Ro syj ska od po wie dzia -

ła na na szą skar gę – mó wi Ire ne usz Ka miń ski z In sty -

tu tu Na uk Praw nych PAN, peł no moc nik krew nych

ofiar za mor do wa nych na Wscho dzie. – Jej treść 

do trze do mnie praw do po dob nie w cią gu dzie się ciu

naj bliż szych dni (czy li w pierw szych dniach kwiet -

nia, już po za mknię ciu te go nu me ru mie sięcz ni ka –

przyp. P. Ost.). Nie ma ona cha rak te ru po uf ne go.

Bę dzie my mie li osiem ty go dni na przed sta wie nie 

na sze go sta no wi ska praw ne go, ale zro bi my to bły ska -

wicz nie. 

Od po wiedź zo sta nie tak że prze ka za na rzą do wi pol -

skie mu, któ ry rów nież przy stą pi do po stę po wa nia. Try -

bu nał po otrzy ma niu wszyst kich sta no wisk mo że

roz strzy gnąć spra wę na pod sta wie po sia da nych in for -

ma cji, ale mo że tak że za rzą dzić śledz two. 

CHCĘ WIE DZIEĆ 
Trzy na ście osób, któ re wy stą pi ły ze skar gą prze ciw Ro -

sji, do ma ga się m.in. ujaw nie nia peł nej in for ma cji o lo -

sie po mor do wa nych oj ców, mę żów i bra ci. 
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Po li cjan ci – ofia ry
zbrod ni ka tyń skiej

5 mar ca br., w 70. rocz ni cę po wsta nia do ku -

men tu NKWD, któ ry zde cy do wał o zbrod ni

ka tyń skiej, w Wyż szej Szko le Po li cji

w Szczyt nie od by ła się kon fe ren cja na uko wa

po świę co na pa mię ci ofiar so wiec kie go to ta li -

ta ry zmu, a w szcze gól no ści po mor do wa nych

na Wscho dzie funk cjo na riu szy Po li cji Pań -

stwo wej. Ho no ro wy pa tro nat nad kon fe ren -

cją ob ję li Adam Ra pac ki, pod se kre tarz sta nu

w MSWiA, oraz gen. insp. An drzej Ma te juk,

ko men dant głów ny Po li cji. 

W przed sta wio nych pod czas ob rad re fe ra -

tach przy po mnia no m.in. ge ne zę zbrod ni

katyńskiej oraz mo ty wy pod ję cia de cy zji o za -

gła dzie pol skich jeń ców. Prof. An drzej Mi siuk

szu kał od po wie dzi na py ta nie, czym „za słu -

ży li” na eks ter mi na cję funk cjo na riu sze Po li cji

Pań stwo wej? Dla cze go ów cze sne wła dze

ZSRR uzna ły ich za „wro gów lu du”, ska zu jąc

na śmierć?

Po szu ki wa nie praw dy o zbrod ni ka tyń skiej

by ło te ma tem wy stą pie nia dr. hab. Pio tra Ma -

je ra. Ksiądz dr hab. Ed mund Wi szo wa ty przy -

po mniał syl wet kę ks. pra ła ta Zdzi sła wa

Pesz kow skie go, ka pe la na „Ro dzin Ka tyń -

skich”, więź nia Ko ziel ska, cu dem ura to wa ne -

go z ka tyń skie go po gro mu.

W kon fe ren cji wzię li udział człon ko wie Sto -

wa rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na 1939, przed sta -

wi cie le Ko men dy Głów nej Po li cji i ko mend

wo je wódz kich Po li cji, stu den ci i słu cha cze

WSPol. – za rów no cy wil ni, jak i mun du ro wi –

oraz mło dzież szczy cień skich szkół śred nich. �

J. Pac.

Msza świę ta ka tyń ska
W rocz ni cę wy da nia wy ro ku śmier -

ci przez kie row nic two ZSRR na pol -

skich jeń ców 5 mar ca br. w Ba zy li ce

św. Krzy ża w War sza wie od pra wio no

na bo żeń stwo w in ten cji ofiar. 

Eu cha ry stia zgro ma dzi ła nie tyl ko

krew nych za mor do wa nych jeń ców,

ale tak że mło dych lu dzi, nie zwią za -

nych bez po śred nio z ofia ra mi zbrod -

ni ka tyń skiej. Był wśród nich po czet

sztan da ro wy ze szko ły pod sta wo wej

w Sa do wej ko ło War sza wy, przy któ -

rej po sa dzo no dąb upa mięt nia ją cy

przed wo jen ne go po li cjan ta asp. Mi -

cha ła Adam czy ka (o szko le i jej bo -

ha te rze pi sa li śmy w lip cu ub.r.

i w lu tym br.). �

P. Ost.

Katyń w StrasburguRosja w terminie
wyznaczonym
przez trybunał
w Strasburgu
odpowiedziała
na skargę
krewnych ofiar
zbrodni katyńskiej.
Następny ruch
należy do strony
polskiej.

Jed ną ze skar żą cych jest Kry sty na Krzysz ko wiak, cór -

ka przed wo jen ne go po li cjan ta Mi cha ła Adam czy ka, ko -

men dan ta po ste run ku w Sar na kach, jeń ca Ostasz ko wa,

za mor do wa ne go w Ka li ni nie (obec nie Twer) i po grze ba -

ne go w Mied no je. O przed wo jen nym funk cjo na riu szu

Po li cji Pań stwo wej i je go cór ce pi sa li śmy w lu to wym nu -

me rze „Po li cji 997” w ar ty ku le „Aspi rant Adam czyk i

je go ro dzi na”. 

– Chcę znać wszyst kie oko licz no ści śmier ci mo je go 

oj ca – pod kre śla Kry sty na Krzysz ko wiak. – Chcę 

wie dzieć, dla cze go funk cjo na riu sze ob ce go pań stwa za -

mordo wa li mo je go oj ca, któ ry był pol skim funk cjo na riu -

szem, i dla cze go utaj nio no de cy zję o umo rze niu śledz twa

w spra wie zbrod ni ka tyń skiej, pro wa dzo ne go przez 

Ro sję. Dla cze go mi mo upły wu sie dem dzie się ciu lat 

Ro sja cią gle chce coś ukry wać w tej spra wie? Tu nie 

cho dzi o ze mstę, ale o praw dę. 

Krew ni ofiar do ma ga ją się od stro ny ro syj skiej sym bo -

licz ne go jed ne go eu ro zadośćuczynienia, ale przede

wszyst kim peł nej in for ma cji o lo sach bli skich. 

TA KA PRAK TY KA 
Głów ne ob cho dy 70. rocz ni cy zbrod ni ka tyń skiej zbli ża -

ją się wiel ki mi kro ka mi (ka len da rium uro czy sto ści po li -

cyj nych na str. 26–27). 

Nie któ rzy ob ser wa to rzy su ge ru ją, że w Ka ty niu pre -

mier Pu tin prze ka że Po la kom bra ku ją cą cią gle bia ło ru -

ską li stę ka tyń ską. Czy po wie coś prze ło mo we go niż

tyl ko ogól ne sfor mu ło wa nia? Już nie dłu go się prze ko na -

my. Le onid Mle czin, ro syj ski pu bli cy sta, au tor fil mu

o Ka ty niu, na ma wia, że już czas, aby Ro sja sta wi ła czo ła

swo jej hi sto rii i przy zna ła, że mord ka tyń ski był zbrod nią

lu do bój stwa. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
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Naj waż niej sze pod sta wy praw ne, na któ rych opie ra się

po bie ra nie ma te ria łu w po sta ci od ci sków pal ców oraz wy -

ko nu je fo to gra fię, to:

� art. 74 k.p.k.

„Par. 1. Oskar żo ny nie ma obo wiąz ku do wo dze nia swej

nie win no ści ani obo wiąz ku do star cza nia do wo dów na swo -

ją nie ko rzyść.

Par. 2. Oskar żo ny jest jed nak obo wią za ny pod dać się:

1) oglę dzi nom ze wnętrz nym cia ła oraz in nym ba da niom

nie po łą czo nym z na ru sze niem in te gral no ści cia ła; wol no

tak że w szcze gól no ści od oskar żo ne go po brać od ci ski,

fotografować go oraz oka zać w ce lach roz po znaw czych

innym oso bom,

2) ba da niom psy cho lo gicz nym i psy chia trycz nym oraz

ba da niom po łą czo nym z do ko na niem za bie gów na je go

cie le, z wy jąt kiem chi rur gicz nych, pod wa run kiem że do -

ko ny wa ne są przez upraw nio ne go do te go pra cow ni ka

służ by zdro wia z za cho wa niem wska zań wie dzy le kar skiej

i nie za gra ża ją zdro wiu oskar żo ne go, je że li prze pro wa dze -

nie tych ba dań jest nie odzow ne; w szcze gól no ści oskar żo -

ny jest obo wią za ny przy za cho wa niu tych wa run ków

pod dać się po bra niu krwi, wło sów lub wy dzie lin or ga ni -

zmu, z za strze że niem pkt 3,

3) po bra niu przez funk cjo na riu sza Po li cji wy ma zu ze

ślu zów ki po licz ków, je że li jest to nie odzow ne i nie za cho -

dzi oba wa, że za gra ża ło by to zdro wiu oskar żo ne go lub in -

nych osób.

Par. 3. W sto sun ku do oso by po dej rza nej moż na do ko nać

ba dań lub czyn no ści, o któ rych mo wa w par. 2 pkt 1, a tak -

że, przy za cho wa niu wy ma gań okre ślo nych w par. 2 pkt 2

lub 3, po brać krew, wło sy, wy maz ze ślu zów ki po licz ków

lub in ne wy dzie li ny or ga ni zmu.

Par. 4. Mi ni ster Spra wie dli wo ści w po ro zu mie niu z mi -

ni strem wła ści wym do spraw zdro wia okre śli, w dro dze

roz po rzą dze nia, szcze gó ło we wa run ki i spo sób pod da wa nia

oskar żo ne go oraz oso by po dej rza nej ba da niom, a tak że wy -

ko ny wa nia z ich udzia łem czyn no ści, o któ rych mo wa

w par. 2 pkt 1 i 3 oraz par. 3, ma jąc na uwa dze, aby gro ma -

dze nie, utrwa la nie i ana li za ma te ria łu do wo do we go by ły

do ko ny wa ne zgod nie z ak tu al ną wie dzą w za kre sie kry mi -

na li sty ki i me dy cy ny są do wej”

oraz 

art. 20 ust. 2a, 2b usta wy z 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji

(Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.): 

2a. „Po li cja mo że pobierać, uzyskiwać, gro ma dzić, prze -

twa rzać i wy ko rzy sty wać w ce lu re ali za cji za dań usta wo -

wych in for ma cje, w tym dane oso bo we, (...) 

2b. In for ma cje, o których mowa w ust. 2a, mo gą obej mo -

wać: (...) od ci ski li nii pa pi lar nych (...) zdję cia, szki ce i opi -

sy wi ze run ku (...)”.

Z tych dwóch norm praw nych wy ni ka ją po zo sta łe prze -

pi sy:

� w par. 5 ust. 1 Roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw We -

wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 5 wrze śnia 2007 r. (Dz.U.

z 2007 r. nr 170, poz. 1203) w spra wie prze twa rza nia przez

Po li cję in for ma cji o oso bach ma my za pis: „Po bie ra ne i uzy -

ski wa ne przez Po li cję in for ma cje w for mie od ci sków li nii

pa pi lar nych prze twa rza się w cen tral nym zbio rze in for ma -

cji o na zwie Cen tral na Re gi stra tu ra Dak ty lo sko pĳ na

(CRD)”. Na to miast par. 6 ust. 1 te go roz po rzą dze nia sta -

no wi: „Po bie ra ne i uzy ski wa ne przez Po li cję in for ma cje

w for mie zdjęć osób lub szki ców i opi sów wi ze run ków

prze twa rza się w od po wied nio opi sa nych ze sta wach kart

al bu mo wych”;

� z ko lei par. 5 ust. 1 De cy zji nr 407 Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji z 3 li sto pa da 2009 r. w spra wie pro wa -

dze nia cen tral ne go zbio ru in for ma cji o na zwie „Cen tral -

na Re gi stra tu ra Dak ty lo sko pij na” sta no wi: „In for ma cje

w po sta ci ob ra zów od ci sków li nii pa pi lar nych, za war te

na kar tach dak ty lo sko pij nych gro ma dzo nych w pod zbio -

rach CRD (...) są prze twa rza ne w Au to ma tycz nym Sys -

te mie Iden ty fi ka cji Dak ty lo sko pij nej, zwa nym da lej

AFIS (...)”.

Kar ty dak ty lo sko pĳ ne zgro ma dzo ne w CRD spo rzą -

dza ne są przez upraw nio ne pod mio ty na pod sta wie:

I
a) art. 20 ust. 2b usta wy z 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji

(Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.),

b) art. 10a ust. 2 usta wy z 12 paź dzier ni ka 1990 r.

o Stra ży Gra nicz nej (Dz.U. z 2005 r. nr 234, poz. 1997

z późn. zm.),

c) art. 29 ust. 2 usta wy z 24 sierp nia 2001 r. o Żan dar -

me rii Woj sko wej i woj sko wych or ga nach po rząd ko wych

(Dz.U. nr 123, poz. 1353 z późn. zm.),

d) umów lub po ro zu mień mię dzy na ro do wych, w przy -

pad ku kart dak ty lo sko pĳ nych prze ka za nych przez or ga -

ny ści ga nia i wy mia ru spra wie dli wo ści in nych państw,

– gdy cho dzi o pod zbiór ory gi na łów kart dak ty lo sko pĳ -

nych spo rzą dzo nych w ce lach wy kryw czych i iden ty fi ka -

cyj nych – zbiór re je stra cji kry mi nal nych;

II
a) art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101

ust. 3 usta wy z 13 czerw ca 2003 r. o cu dzo ziem cach,

b) art. 29 ust. 1 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 1, art. 105 ust. 1

i art. 114 ust. 1 usta wy z 13 czerw ca 2003 r. o udzie la niu

cu dzo ziem com ochro ny na te ry to rium Rze czy po spo li tej

Pol skiej,

– gdy cho dzi o pod zbiór ory gi na łów kart dak ty lo sko pĳ -

nych spo rzą dzo nych w ce lach iden ty fi ka cyj nych – zbiór

re je stra cji ad mi ni stra cyj nych. �

na pod sta wie in for ma cji z Wy dzia łu Dak ty lo sko pii CLK KGP
opra co wał PRZE MY SŁAW KA CAK

Pytania i odpowiedzi (6)

– daktyloskopia
Jakie są podstawy
rejestracji 
kart
daktyloskopĳnych
w systemie AFIS
oraz 
rejestracji zdjęć
sygnalitycznych?

Uwagi do
zamieszczanych
w tym cyklu porad
o praktykę służby
prosimy kierować
pod adresem: 
p.kacak@policja.gov.pl
lub dzwonić
22 60 131 43
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Rajd ro we ro wy do Źró deł Kró lew skich, zor ga ni zo wa ny we współ -

pra cy z Li dią Za czyń ską z Nad le śnic twa Ko zie ni ce, od był się

22 wrze śnia ub.r. – wzię ła w nim udział spo ra gru pa gim na zja -

li stów z Ze spo łu Szkół w Je dl ni, gdzie mł. asp. Stę pień był dziel ni -

co wym. Był, po nie waż od stycz nia peł ni obo wiąz ki kie row ni ka

po ste run ku Po li cji w Je dl ni-Let ni sku. Na ra zie jest od de le go wa ny

na to sta no wi sko, ale ma na dzie ję, że z chwi lą przej ścia na eme ry tu -

rę do tych cza so we go kie row ni ka otrzy ma mia no wa nie. Po za tym nie -

dłu go ze służ by od cho dzi ich do cho dze nio wiec, więc pan Ra fał już

roz glą da się za je go na stęp cą.

WUL KAN PO MY SŁÓW
Je sie nią ze szłe go ro ku spo tka li śmy się w War sza wie – mł. asp. Stę -

pień brał udział w kon fe ren cji Bez pie czeń stwo dzie ci i mło dzie ży w In -
ter ne cie, o któ rej do wie dział się… z in ter ne tu. Oczy wi ście po je chał

tam w cza sie wol nym, bo o dwu dnio wej de le ga cji do War sza wy mógł

tyl ko po ma rzyć. Opo wia dał mi o nie daw nej wy ciecz ce ro we ro wej

i o tym, jak po ubie gło rocz nym fe sty nie z oka zji Dnia Dziec ka utknął

w pa pie rach. 

Fe styn się skoń czył i mu sia łem nad ro bić wszelkie za le gło ści.

Z te go wszyst kie go mł. asp. Stę pień za po mniał się po chwa lić:

od mi ni stra SWiA Grze go rza Sche ty ny do stał we wrze śniu ub.r. list,

w któ rym wi ce pre mier gra tu lu je dziel ni co we mu za an ga żo wa nia

w pra cę i po my sło wo ści (o czym, jak zo sta ło wspo mnia ne na sa mym

po cząt ku li stu, mi ni ster do wie dział się z ar ty ku łu w „Po li cji 997”). 

– Ro bię to, co lu bię i cie szę się, że mo ja pra ca przy no si efek ty –

mó wi by ły dziel ni co wy. – Chciał bym, że by zie lo na szko ła, któ rą pla -

nu ję na dru gi ty dzień czerw ca, też wy pa li ła. W lip cu Urząd Gmi ny

w Je dl ni-Let ni sku ma zor ga ni zo wać fe styn, a ja chcę tro chę po móc

i za pro sić na nie go Sie cia ki, czy li oso by two rzą ce por tal dla dzie ci

pro mu ją cy bez piecz ne ko rzy sta nie z in ter ne tu. 

ZA JĘ CIA Z PSZCZE LAR STWA
Czerw co wy wy jazd do Pszcze lej Wo li (woj. lu bel skie) ma być na gro -

dą dla gim na zja li stów: po ja dą ucznio wie wy róż nia ją cy się po pra wą

śred niej ocen na ko niec ro ku w sto sun ku do śred niej z pół ro cza. 

– Ja ko p.o. kie row ni ka po ste run ku mam zde cy do wa nie mniej cza -

su niż wte dy, gdy by łem dziel ni co wym – za uwa ża młod szy aspi rant.

– Te raz znacz nie trud niej ode rwać się od biur ka i le żą ce go na nim

sto su pa pie rów. Wpraw dzie od lu te go po ma ga nam sta żyst ka, ale ra -

zem z nią jest nas tu taj tyl ko dzie wię cio ro. Jed na oso ba jest po kur -

sie spe cja li stycz nym, resz ta ma tyl ko kurs pod sta wo wy. Dla te go

or ga ni zo wa niu zie lo nej szko ły nie mo gę po świę cić ty le cza su, ile bym

chciał.

Lecz, jak się wy da je, wszyst ko jest na do brej dro dze: gmi na za pro po -

no wa ła Stęp nio wi człon kostwo w ko mi sji ds. roz wią zy wa nia pro ble mów

al ko ho lo wych, więc wy jazd gim na zja li stów być mo że uda się zor ga ni -

zo wać w ra mach pro fi lak ty ki (i co za tym idzie, gmi na bę dzie mo gła go

do fi nan so wać). Dla cze go wy bór padł aku rat na Pszcze lą Wo lę?

– Tam jest tech ni kum pszcze lar stwa, w któ rym się uczy łem, mają

do brą i ta nią ba zę noc le go wą. Po za tym to dość bli sko Lu bli na, więc

moż na przy oka zji tro chę po zwie dzać. W dro dze po wrot nej my ślę

o nie spo dzian ce: wi zy cie na lot ni sku w Ra do miu, gdzie od by wa się

Air Show.

Po nie waż tym ra zem roz mo wa to czy się przez te le fon, pan Ra fał

sta ra się pla stycz nie opi sać pracowitość pszczół. 

– W Pszcze lej Wo li moż na obej rzeć szkla ną wer sję ula, któ ra po -

zwa la pod glą dać pszczo ły przy pra cy. Moż na też wziąć udział w za -

ję ciach z pszcze lar stwa. 

Kie dy tak go słu cham, mam wra że nie, że aspi ran to wi w znacz nym

stop niu udzie li ła się pra co wi tość tych owa dów… �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Ra fał Stę pień

U NAS Policjant, któremu się chce POLICJA 997       kwiecień 2010 r.30

Awans i co da lej?

Gimnazjaliści z Jedlni
odwiedzili królewskie źródła
z mł. asp. Rafałem Stępniem

O mł. asp. Rafale Stępniu, dzielnicowym KP w Pionkach (woj. mazowieckie), który zorganizował
festyn dla ponad 750 uczniów, pisaliśmy w lipcu ubiegłego roku. Artykuł kończył się tak:
Po wakacjach pan Rafał chce zorganizować wycieczkę rowerową, a na przyszły rok marzy mu się
zielona szkoła. Część z tych planów już doczekała się realizacji.
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W 2006 r. po wstał pro gram edu ka cyj ny

Or kie stry Ra tu je my i uczy my ra to wać
(RUR) skie ro wa ny do na uczy cie li 

ze szkół pod sta wo wych. 150 in struk to rów

WOŚP pro wa dzi dla nich kur sy do ty czą ce naj -

prost szych za sad udzie la nia pierw szej po mo -

cy. Prze szko le ni na uczy cie le do sta ją póź niej

ma te ria ły dy dak tycz ne do prze pro wa dze nia

ta kich za jęć ze swo imi ucznia mi. 

W li sto pa dzie ub.r. do pro gra mu RUR

przy łą czy ła się ma zo wiec ka dro gów ka. 

DO DAT KO WA ATRAK CJA
Wo lon ta riu sze Or kie stry prze szko li li już

30 po li cjan tów rd z gar ni zo nu ma zo wiec kie go:

uczy li ich m.in. uży wa nia au to ma tycz ne go

de fi bry la to ra ze wnętrz ne go (AED) oraz

pokazywali, jak pro wa dzić re su scy ta cję 

krą że nio wo -od de cho wą nie mow ląt, dzie ci

i do ro słych. Oprócz te go od Fun da cji WOŚP

ma zo wiec cy po li cjan ci otrzy ma li tre na że ry

(czy li de fi bry la to ry tre nin go we) i fan to my,

na któ rych bę dą mo gli ćwi czyć udzie la nie

pierw szej po mo cy. 

W tym ro ku prze szko le ni przez Or kie strę

ma zo wiec cy na uczy cie le i po li cjan ci po łą czy -

li si ły: od stycz nia w wy bra nych szko łach

pod sta wo wych wo je wódz twa ru szył cykl

szko leń, pod czas któ rych naj młod si jed no -

cze śnie uczą się udzie la nia pierw szej po mo -

cy i po zna ją za sa dy bez pie czeń stwa w ru chu

dro go wym. 

– Po ja wie nie się na ta kich za ję ciach po li -

cjan ta w mun du rze jest dla dzie ci do dat ko wą

atrak cją – mó wi asp. sztab. Jan Bo row ski

z WRD KWP w Ra do miu. – Do wia du ją się,

jak po win ny za cho wy wać się na dro dze oraz

jak mo gą po móc oso bie ran nej w wy pad ku.

Do koń ca mar ca w ra mach te go cy klu ma zo -

wiec cy po li cjan ci od wie dzi li już 14 szkół

pod sta wo wych z na sze go wo je wódz twa.

Do dat ko wo Or kie stra, za pie nią dze uzy -

ska ne z 1 pro cen ta za lata 2005–2006, ku pi -

ła 220 pół au to ma tycz nych de fi bry la to rów

AED – wie le z nich tra fi ło do jed no stek

Policji w ca łej Pol sce. 

WSPAR CIE ME DIAL NE
Wśród mło dych lu dzi Je rzy Owsiak, twór ca

WOŚP, cie szy się ogrom nym au to ry te tem 

– dla te go sierż. Piotr Chwa stow ski z opol -

skiej KMP, po my sło daw ca kam pa nii 

Stop ustaw kom (pi sa li śmy o niej w po przed -

nim nu me rze „Po li -

cji 997”), po pro sił

go o wspar cie.

– Na pi sa łem do nie -

go e -ma il, w któ rym przed sta wi łem za ło że -

nia kam pa nii i za pro si łem go do na szej

ko men dy – opo wia da opol ski dziel ni co wy.

I tak pod ko niec lu te go Je rzy Owsiak, wraz

z eki pą Owsiak TV, od wie dził Pu blicz ne

Gim na zjum nr 7 oraz Ze spół Szkół Tech nicz -

nych i Ogól no kształ cą cych w Opo lu, gdzie

uczą się twór cy i ak to rzy hi pho po we go te le -

dy sku pro mu ją ce go ak cję Tak so bie ży cia nie
usta wisz. Po obej rze niu wi de okli pu Ju rek

Owsiak był pe łen po dzi wu dla pra cy mło -

dych lu dzi i ich za an ga żo wa nia. W roz mo wie

z kie row nic twem opol skiej KMP obie cał

wspar cie dzia łań ca łej Po li cji – zwłasz cza

tych, któ re za po bie ga ją nar ko ma nii, al ko ho li -

zmo wi i prze mo cy wśród mło dzie ży. Do brą

oka zją do ta kiej współ pra cy bę dzie naj bliż -

szy XVI Przy sta nek Wo od stock, któ ry od bę -

dzie się na prze ło mie lip ca i sierp nia

w Ko strzy nie nad Od rą. �

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. KWP w Ra do miu, KMP w Opo lu 

Z Or kie strą przez ca ły rok
Podziękowania dla

WRD radomskiej
KWP od samego

Jurka Owsiaka

Mazowiecka drogówka dostała od Orkiestry defibrylatory treningowe... a wolontariusze WOŚP pokazali, jak reanimować poszkodowanego

Sierż. Piotr Chwastowski z opolskiej KMP
z dyrygentem WOŚP

Na początku marca poznaliśmy kwotę, jaką zebrano podczas XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy: 42 877 958 zł (i sześć groszy). Ale działania WOŚP nie ograniczają się tylko do kwestowania

w styczniową niedzielę – jej wolontariusze m.in. uczą policjantów udzielania pierwszej pomocy.
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„Do bre prak ty ki w za po bie ga niu pa to lo -

giom w Po li cji” – to pro jekt, któ ry jest czę -

ścią pro gra mu „Ucze nie się przez ca łe ży cie

– Le onar do da Vin ci”, fi nan so wa ne go przez

Ko mi sję Eu ro pej ską. Przy stą pi ła do nie go

gdań ska KWP i za pro si ła do udzia łu Wy dział

Kon tro li i Wy dział w Gdań sku Za rzą -

du I BSW KGP. Na prze ło mie stycz nia i lu te -

go gdań scy po li cjan ci by li go ść mi po li cjan tów

zwal cza ją cych ko rup cję i in ne nie etycz ne za -

cho wa nia w sze re gach Po li cji Li ver po olu

i bry tyj skie go hrab stwa Mer sey si de. 

Go spo da rze przed sta wi li pro ble my, z ja ki -

mi bo ry ka się po li cja hrab stwa Mer sey si de.

Pol scy go ście po zna li or ga ni za cję ko mó rek

zwal cza ją cych prze stęp czość w sze re gach po -

li cji oraz dba ją cych o wy so kie stan dar dy

etycz ne funk cjo na riu szy, me to dy ich pra cy

oraz na rzę dzia, ja ki mi dys po nu ją. 

RE ALIA
Głów nym mia stem re gio nu jest Li ver po ol,

na te re nie któ re go znaj du ją się mię dzy na ro -

do we lot ni sko, port mor ski, pierw szo li go we

klu by pił kar skie Ever ton i Li ver po ol, tor wy -

ści gów kon nych An tree Ra ce Co ur se oraz na -

brze że wpi sa ne na Li stę Dzie dzic twa

Kul tu ro we go UNE SCO. W 2008 ro ku Li ver -

po ol był Eu ro pej ską Sto li cą Kul tu ry. Jesz -

cze 100 lat te mu port te go mia sta był

jed nym z naj więk szych w Eu ro pie. Był też

por tem ma cie rzy stym Ti ta ni ca. Obec nie

udział por tu w mię dzy na ro do wej wy mia nie

han dlo wej jest nie znacz ny. 

W mie ście znaj du je się naj star sza na Wy -

spach Bry tyj skich dziel ni ca chiń ska, jest rów -

nież znacz na po pu la cja afro ame ry ka nów,

Ara bów i So ma lĳ czy ków. Są dziel ni ce bar dzo

bo ga te i bied ne. 

Prze stęp cy w Li ver po olu są do brze zor ga -

ni zo wa ni i spra wia ją pro ble my w ca łej Eu ro -

pie. W Mer sey si de Po li ce pra cu je 4500

po li cjan tów i 3000 pra cow ni ków cy wil nych

od po wia da ją cych za dzia ła nia po li cyj ne

w hrab stwie Mer sey si de o po pu la cji 1,4 mi -

lio na osób. 

SYS TEM ZA PO BIE GA NIA
Pro ble ma ty ką ko rup cji w Po li cji Mer sey si de

zaj mu je się Wy dział dw. z Ko rup cją (An ti -

-Cor rup tion Unit), któ ry jest od po wied ni -

kiem Wy dzia łu Biu ra Spraw We wnętrz nych

KGP, oraz Wy dział ds. Ety ki Za wo do wej

(Pro fes sio nal Stan dards Unit), któ ry zaj mu -

je się roz pa try wa niem skarg na dzia ła nia po -

li cji. W 2008 ro ku w PSU od no to wa no 906

skarg na po li cjan tów. Tyl ko 2 proc. skarg zo -

sta ło po twier dzo nych, wska zu jąc na nie wła -

ści we za cho wa nie po li cjan tów. 

War to do dać, że Wiel ka Bry ta nia zaj mu je

13. miej sce na li ście naj mniej sko rum po wa -

nych kra jów, nie wie le ustę pu jąc pań stwom

skan dy naw skim, No wej Ze lan dii czy Au -

stra lii.

Waż nym ele men tem sys te mu prze ciw -

dzia ła nia ko rup cji jest do bór pra cow ni ków.

W ra mach Wy dzia łu dw. z Ko rup cją od pię ciu

lat dzia ła spe cjal na ko mór ka zaj mu ją ca się

do kład nym spraw dza niem kan dy da tów

do pra cy w po li cji oraz osób, któ re ma ją zaj -

mo wać klu czo we sta no wi ska po li cyj ne.

Pierw szym py ta niem sta wia nym po li cjan -

tom, wo bec któ rych wy to czo no za rzu ty

o cha rak te rze ko rup cyj nym, jest: „jak zo sta -

łeś po li cjan tem i kto cię przy jął do pra cy

w po li cji?”. 

Stwier dzo no, że wła ści wy do bór jest pod -

sta wą do brze funk cjo nu ją cej or ga ni za cji

i pierw szą li nią obro ny przed ko rup cją.

Wszyst kich kan dy da tów do pra cy w po li cji

pod da je się te stom na za war tość nar ko ty ków.

Okre so wo po dob nym ba da niem ob ję ci są

rów nież lo so wo wy bra ni po li cjan ci w służ bie.

ŚWIAT Wielka Brytania POLICJA 997       kwiecień 2010 r.32

Jak wal czą z ko rup cją

Liverpool – tutaj Beatlesi są wiecznie żywi

W brytyjskiej policji od wielu lat istnieje system zapobiegania korupcji wśród policjantów. Opiera się on
przede wszystkim na stabilnych i wysokich zarobkach policyjnych oraz akcjach społecznych
nakłaniających do informowania o wszelkich nieprawidłowościach.
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Wy nik po zy tyw ny jest rów no znacz ny z usu -

nię ciem z sze re gów po li cji. Od mo wa pod da -

niu się ba da niu jest trak to wa na jak wy nik

po zy tyw ny. 

CZYM DYS PO NU JĄ
Wy dział dw. z Ko rup cją ma wła sny bu dżet,

któ re go dys po nen tem jest na czel nik wy dzia -

łu. Sie dzi ba wy dzia łu jest nie jaw na. Jest wy -

po sa żo ny we wła sną tech ni kę ope ra cyj ną,

po li cjan ci z te go wy dzia łu mo gą pro wa dzić

ob ser wa cję i za kła dać pod słu chy. W ra mach

pro wa dzo nych po stę po wań i zgod nie z obo -

wią zu ją cym pra wem mo gą też spraw dzać sta -

ny kont ban ko wych po li cjan tów. No we li za cję

pra wa w tej kwe stii, uprasz cza ją cą pro ce du -

ry do stę pu do in for ma cji ban ko wej, uchwa -

lo no w ro ku 2002 i od tąd wpły wy do bu dże tu

z ty tu łu za bez pie czo ne go mie nia w pro wa -

dzo nych po stę po wa niach kar nych w ca łej

Wielkiej Brytanii wzro sły o 70 proc. 

Do za dań wy dzia łu an ty ko rup cyj ne go

należy także pro wa dze nie roz po zna nia pod -

mio tów go spo dar czych współ pra cu ją cych

z po li cją. Funk cjo na riu sze ACU pro wa dzą

rów nież na słuch ra dio wy i te le fo nicz ny

w sie ciach służ bo wych. Czyn no ści te nie

wy ma ga ją zgo dy sądu. 

Szcze gól ne zna cze nie ma wy ko rzy sta nie

opro gra mo wa nia kom pu te ro we go po zwa la ją -

ce go na mo ni to ro wa nie ak tyw no ści na każ -

dym kom pu te rze po li cyj nym. Wszyst kie

kom pu te ry użyt ko wa ne przez po li cjan tów

i pra cow ni ków cy wil nych po li cji w hrab stwie

Merseyside dzia ła ją we wspól nej sie ci 

i ko rzy sta ją z opro gra mo wa nia sie cio we go.

Roz wią za nie po le ga ją ce na udo stęp nia niu

opro gra mo wa nia przez sieć jest obec nie tren -

dem świa to wym, zna nym pod na zwą Sa aS –

Software as a Se rvi ce (opro gra mo wa nie ja ko

usłu ga). Da je to wie le ko rzy ści: niż sze 

kosz ty – nie trze ba ku po wać ty się cy jed no -

sta no wi sko wych sys te mów ope ra cyj nych,

brak kło po tów z in sta la cją i ser wi sem opro -

gra mo wa nia, nie za leż ność opro gra mo wa nia

od sprzę tu i je go lo ka li za cji, bez piecz ne

prze cho wy wa nie da nych – prze cho wy wa ne

są na jed nym ser we rze, a nie ty sią cach dys -

ków twar dych, ła twa kon tro la nad do stę pem

do da nych i edy cją tych da nych itp. Nie ma

po trze by prze miesz cza nia się mię dzy jed -

nost ka mi po li cji w ce lu za po zna nia się z ak -

ta mi. Są do stęp ne z każ de go kom pu te ra. 

NA TRO PIE WA TER SA
Po li cjan ci z hrab stwa Mer sey si de ko rzy sta ją

z dwu dzie stu baz da nych, gro ma dzą cych in -

for ma cje do ty czą ce wszyst kich czyn no ści po -

li cji za rów no o cha rak te rze pro ce so wym,

ad mi ni stra cyj nym, jak i ope ra cyj nym. Da ne

te są szy fro wa ne i prze cho wy wa ne przez sie -

dem lat. Nie któ re z do ku men tów nie ma ją

swo je go pa pie ro we go od po wied ni ka, a in ne

są dru ko wa ne do pie ro z chwi lą prze ka za nia

spra wy do sądu. Do stęp do róż ne go ro dza ju

in for ma cji okre śla ją sto sow ne upraw nie nia

po dzie lo ne na dzie więć po zio mów. Ta kie

roz wią za nie da je spore moż li wo ści wy kryw -

cze po li cji ca łe go hrab stwa. Zbiór da nych jest

ogrom ny i kom plet ny, a spraw ny me cha nizm

wy szu ki wa nia po zwa la od na leźć do wol ne sło -

wo w każ dym tek ście. 

By zo bra zo wać funk cjo nal ność te go roz -

wią za nia, po słu żę się przy kła dem: je że li pan

Smith prze słu chi wa ny w cha rak te rze świad -

ka w ro ku 2005 wy mie nił na zwi sko Wa ters,

to po li cjant szu ka ją cy in for ma cji o pa nu

Waters usta li ten fakt w cią gu kil ku mi nut

i uzy ska treść prze słu cha nia na ekra nie swo -

je go kom pu te ra. Po dob nie jest z ko mu ni ka -

tem spo rzą dzo nym z ob ser wa cji. Wszyst ko

za le ży od upraw nień użyt kow ni ka. 

Tyl ko po zaz dro ścić. Po łą cze nie wszyst kich

kom pu te rów za pew nia kom plet ność wpro wa -

dza nia da nych (nie ma wer sji pa pie ro wej

i elek tro nicz nej) oraz to tal ną kon tro lę nad 

ni mi. Sto so wa ne opro gra mo wa nie umoż li wia

sta łe mo ni to ro wa nie nie tyl ko lo go wań w sys -

te mie po szcze gól nych użyt kow ni ków, ale

rów nież stwier dze nie, ja kie pro gra my są wy -

ko rzy sty wa ne przez da ne go użyt kow ni ka, 

ja kie do ku men ty i ja kie go ty pu zo sta ły spo -

rzą dzo ne, co było ich tre ścią, czy na stą pi ła ich

edy cja lub ko pio wa nie, a je że li ta k, to czy

użyto urzą dze nia ty pu pen dri ve. Ochro ną

wraż li wych da nych czy wy kry wa niem fał -

szerstw w do ku men ta cji służ bo wej zaj mu je

się ad mi ni stra tor sys te mu, bę dą cy pra cow ni -

kiem cy wil nym ACU. Opro gra mo wa nie

sporzą dza tak że w od stę pach kil ku na sto-

se kun do wych zrzu ty ekra no we ze wszyst kich

mo ni to rów kom pu te ro wych i za pi su je je

na cen tral nym ser we rze. Ad mi ni stra tor sys -

te mu, po za da niu od po wied nich py tań, mo że

wy ge ne ro wać od po wie dzi na in te re su ją cy te -

mat, np. wpi sa nie da nych oso by po zwa la

na uzy ska nie wszyst kich wpi sów jej do ty czą -

cych, do ko na nych w do ku men tach i sys te -

mach po li cyj nych w ostat nich sied miu la tach.

Sieć ta ma po łą cze nie z in ter ne tem. Sto su -

je się za bez pie cze nia ty pu fi re wall za rów no

sprzę to we, jak i pro gra mo we, a sku tecz ność

za bez pie cze nia jest co rocz nie we ry fi ko wa -

na przez spe cja li stycz ną fir mę ze wnętrz ną.

Po zo sta łe me to dy dzia ła nia sto so wa ne przez

bry tyj ską po li cję są bar dzo po dob ne do tych,

ja kie wy ko rzy sty wa ne są w pol skiej Po li cji.

Ogrom ne zna cze nie ma ją rów nież dzia ła nia

zwią za ne z pro fi lak ty ką. W po li cji hrab stwa

Mer sey si de prak tycz nie nie spo ty ka ne jest zja -

wi sko ko rup cji na dro dze. Na to miast po ja wia -

ją się pro ble my z prze ka zy wa niem przez

po li cjan tów do grup prze stęp czych in for ma cji

o pla no wa nych dzia ła niach po li cji oraz z udzia -

łem po li cjan tów w sze ro ko ro zu mia nym pro -

ce de rze ob ro tu nar ko ty ka mi. 

W trak cie po by tu stro nie bry tyj skiej

przed sta wio no pro ble ma ty kę ko rup cji w pol -

skiej Po li cji. 

Spo tka nia umoż li wi ły wy mia nę do świad -

czeń i po zna nie spo so bu pa trze nia na co -

dzien ne pro ble my za wo do we na szych

bry tyj skich ko le ża nek i ko le gów. Roz mo wy

o pra cy i o ży ciu co dzien nym sprzy ja ły za cie -

śnie niu no wych zna jo mo ści, pod niosły po -

ziom zna jo mo ści języka, co by ło tak że

jed nym z ce lów tej wi zy ty. �

tekst i zdjęcia 
LE SŁAW SKO CZYŃ SKI, JA RO SŁAW GOC KOW SKI

(wy dział BSW w Gdań sku)
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Wymiana pamiątkowych emblematów.
Od lewej John Roberts, szef Wydziału 
dw. z Korupcją policji Merseyside, 
mł. insp. Lesław Skoczyński, naczelnik
Wydziału w Gdańsku Zarządu I BSW

Goście z Polski podczas konferencji w Liverpoolu

32-33.04:Layout 6  3/25/10  9:13 AM  Page 33



POLICYJNY PITAWAL Czarne owce POLICJA 997       kwiecień 2010 r.34

Sto sun ko wo szyb ko po ra dzo no so bie z ty fu sem, który

za ata ko wał kom pa nie po li cji gra nicz nej zi mą 1924 r.

Epi de mia wy bu chła w przy gra nicz nym po wie cie

bra cław skim i zwa li ła z nóg kil ku dzie się ciu po ste run ko -

wych, łącz nie z sze fem izby cho rych w Du ksztach dr. So -

brań skim. Przy pad ków śmier tel nych, na szczę ście, nie

od no to wa no. Prze pro wa dzo na póź niej in spek cja z KG PP

wy ka za ła, że źró dła cho ro by by ły po chod ną wa run ków so -

cjal no -by to wych, w ja kich eg zy sto wa li wów czas po li cjan -

ci kre so wi, a tak że: cięż ka służ ba war tow ni cza, wa dli wość
po miesz czeń oraz nie do sta tecz ność za opa trze nia funk cjo na -
riu szów po li cji gra nicz nej na wio snę w nie prze ma kal ne buty
i płasz cze, na zi mę w cie płe odzie nie.

Do te go wszyst kie go z po wo du trud no ści ko mu ni ka -

cyj nych (du że prze strze nie, fa tal ny stan dróg) oraz bra -

ku środ ków lo ko mo cji moc no utrud nio na by ła po moc

le kar ska. W tej sy tu acji KG PP po le ci ła uru cho mić w każ -

dym z po wia tów gra nicz nych po dwie izby cho rych, wy -

łącz nie dla po li cjan tów oraz ich ro dzin. Wszyst kie

od dzia ły po li cji gra nicz nej wy po sa żo no w ap tecz ki, a te

w le kar stwa i ma te ria ły opa trun ko we nie zbęd ne w nie -

sie niu pierw szej po mo cy w na głych wy pad kach. Do każ -

dej jed nost ki przy dzie lo no też sa ni ta riu sza, któ ry miał

czu wać nad kon dy cją funk cjo na riu szy.

BAN DY CI NA SŁUŻ BIE
O ile epi de mię ty fu su w gar ni zo nie wi leń skim uda ło się

zwal czyć do syć szyb ko, o ty le z czar ny mi owca mi w po li -

cyj nych mun du rach spra wa wy glą da ła znacz nie po waż niej.

Po śpiech, z ja kim w 1923 r. for mo wa no od dzia ły po li cji

gra nicz nej, i znacz ne trud no ści z wer bun kiem utrud nia ły

ści słą se lek cję kan dy da tów. Nic więc dziw ne go, że w sze -

re gi for ma cji do sta ło się wów czas wie lu przy pad ko wych

lub wręcz wro go na sta wio nych do Pol ski lu dzi (np. agi ta -

to rów ko mu ni stycz nych, agen tów wy wia du itp.), któ rych

głów nym ce lem by ły dzia ła nia de struk cyj ne w sa mej po -

li cji, jak i zwy kła gang ster ka ze służ bo wą bro nią w rę ku. 

Ta ką wła śnie ge ne zę mia ła zor ga ni zo wa na wio sną

1924 r. w pow. wi lej skim (dziś Bia ło ruś) ban da ter ro ry -

stycz no -ra bun ko wa, zło żo na z funk cjo na riu szy 31. i 32.

kom pa nii gra nicz nych PP. Jej or ga ni za to ra mi by li aspi rant

Ma rian Ko tar biń ski z 32. kom pa nii oraz przo dow nik Piotr

Ka nia, ko men dant po ste run ku w Za ci szu. 

Nie wie le wię cej moż na o nich po wie dzieć, po za tym,

co na pi sa ła „Ga ze ta Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej”:

Ka nia jest ty pem zde mo ra li zo wa nym, dla któ re go mord, ra -
bu nek i ucie chy są ko niecz no ścią ży cia. Dla te go też z ła two -
ścią uległ wpły wom ko mu ni stycz nym i pod jął się
zor ga ni zo wa nia ban dy z po li cjan tów (…). Wie dząc, że agi -
ta cja je go nie ła two znaj dzie po słuch wśród ogó łu po li cjan -
tów, wy szu ki wał i zbli żał do sie bie spo śród funk cjo na riu szów
PP jed nost ki naj gor sze, czę sto kroć ka ra ne, oraz wszel kich
mal kon ten tów, któ rzy naj ła twiej ulec mo gli je go wpły wo wi.
Z ta kich to jed no stek, czę ścio wo swych pod ko mend nych, stop -
nio wo zor ga ni zo wał Ka nia od dział, któ re go człon ko wie
pod groź bą śmier ci przy się ga li po słuch i do trzy ma nie ta jem -
ni cy. Jed no cze śnie roz po rzą dzał i sza fo wał Ka nia znacz ne -
mi fun du sza mi, po cho dzą ce mi od in spi ra to rów ca łej ak cji.

Ty mi in spi ra to ra mi, jak ła two się do my ślić, by li wy -

szko le ni funk cjo na riu sze ra dziec kie go GPU (Pań stwo wy

Za rząd Po li tycz ny), któ rzy bez więk szych trud no ści prze -

do sta wa li się do Pol ski przez sła bo za bez pie czo ną gra ni -

cę i tu szu ka li kon tak tów. Jak świad czy przy kład Ka ni

i Ko tar biń skie go, cza sa mi uda wa ło im się prze nik nąć

nawet w sze re gi służb pań stwo wych. 

Za sta na wiać mu si jed no: sko ro – jak po da je „Ga ze ta

Ad mi ni stra cji i PP” – Ka nia był ty pem zde mo ra li zo wa nym
i w ogó le ka na lią (tak wy ni ka z je go cha rak te ry sty ki), to

dla cze go po wie rzo no mu funk cję ko men dan ta po ste run -

ku, za miast na tych miast zde gra do wać i wy rzu cić z po li cji.

Prze cież nie uległ de mo ra li za cji w cią gu jed ne go dnia.

Jego roz wią zły tryb ży cia mu siał rzu cać się w oczy, zwra -

cać uwa gę za rów no pod ko mend nych, jak i miesz kań ców

Za ci sza. Opi nie o nim mu sia ły też do cie rać do bez po śred -

nie go prze ło żo ne go, czy li ko men dan ta po wia to we go PP.

Czy przo dow nik Piotr Ka nia aż tak do brze się ma sko wał,

czy ra czej za wio dły ogni wa kon tro li we wnętrz nej Po li cji

Pań stwo wej Okrę gu Wi leń skie go?

Aspi rant Ma rian Ko tar biń ski, jak po da je wy mie nio ny

ty go dnik MSW, miał mniej szczę ścia. Je go dni w po li cji

by ły już po li czo ne. Ko men da Głów na PP szy ko wa ła mu

zwol nie nie z art. 116 usta wy o służ bie cy wil nej. Li kwi da -

cja ban dy przy spie szy ła tyl ko je go roz sta nie z mun du rem.

PLAN NA 1 LIP CA
Ka nia i Ko tar biń ski nie by li zwy kły mi rze zi miesz ka mi.

Nie in te re so wa ły ich drob ne na pa dy, roz bo je i kra dzie że.

Pla no wa li jed ną, du żą ak cję, ob ło wie nie się i uciecz kę

Ciemne chmury
nad Wilią

Banda rabunkowa w garnizonie wileńskim, dwie afery łapówkarskie w komisariatach Wilna, a na dodatek epidemia
tyfusu plamistego wśród funkcjonariuszy, to plagi, które w latach 1924–1925 dotknęły Policję Państwową
XVI Okręgu Wileńskiego. Dwie pierwsze mocno nadwerężyły jej dobre dotąd imię. 
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na wschod nią stro nę. Prze pro wa dze nie jej pla no wa li

wstęp nie na 1 lip ca. Na ten dzień bo wiem w ko men dach

po wia to wych za wsze szy ko wa no wy na gro dze nie dla

funk cjo na riu szy z jed no stek te re no wych, ka sa by ła więc

peł na. 

Plan był ta ki: Ka nia ze swo imi ludź mi oczy ści ko men -

dę po wia to wą w Wi lej ce z go tów ki i ma ga zyn bro ni 

z ka ra bi nów ma szy no wych. Aby uda rem nić po ścig, wy -

pro wa dzi ze staj ni wszyst kie ko nie i jak naj szyb ciej ru szy

w kie run ku gra ni cy. W tym sa mym cza sie Ko tar biń ski

et con sor tes ster ro ry zu je po li cjan tów z 32. kom pa nii gra -

nicz nej, od bie rze im broń służ bo wą, ogra bi też jed nost -

kę z ka ra bi nów i amu ni cji, po czym za ła do waw szy łu py

na fur man ki, po mknie na wschód. Ban dy ci mie li być bez -

względ ni dla swo ich ko le gów. Wszyst kim prze szka dza ją -

cym i sta wia ją cym opór gro zi ła na tych mia sto wa śmierć.

Po dro dze do gra ni cy obie gru py mia ły się po łą czyć i –

je śli nie by ło by żad nych kom pli ka cji – wspól nie od wie -

dzić jesz cze re al ność pa na Bo row skie go, bo ga te go zie -

mia ni na i wła ści cie la du żej stad ni ny. Nie cho dzi ło,

oczy wi ście, o wi zy tę kur tu azyj ną, ale o kla sycz ny na pad

z bro nią w rę ku i po zba wie nie dzie dzi ca kil ku dzie się ciu

wierz chow ców. To wa ru bar dzo ce nio ne go w tam tych

czasach.

Ten plan na szczę ście nie po wiódł się. Dzię ki uczci wo -
ści i pa trio ty zmo wi sa mych po li cjan tów oraz czuj no ści or ga -
nów Ko men dy Po wia to wej PP zdra da zo sta ła wy kry ta,
uni ce stwio na i bar dzo su ro wo uka ra na – pi sa ła z sa tys fak -

cją w koń cu lip ca 1924 r. „Ga ze ta Ad mi ni stra cji i PP”.

Kon kret nie jed nak wy kry cie spi sku za wdzię cza no jed ne -

mu z po ste run ko wych, któ ry po zor nie dał się wcią gnąć
do zbrod ni czej ak cji, lecz na stęp nie za wia do mił o wszyst -
kim ko men dę po wia to wą. Ko men dant po wia to wy pod kom.
Wi told Li cho dziejew ski na tych miast ob my ślił plan dzia ła -
nia, na za sa dzie któ re go ów po ste run ko wy po zo stał fik cyj nie
w or ga ni za cji i ko mu ni ko wał o za mia rach Ka ni.

We dług dzi siej szej no men kla tu ry ten ano ni mo wy po -

li cjant dzia łał pod tzw. przy kry ciem. Po zo sta jąc w ści -

słym kon tak cie z po wo ła ną gru pą re ali za cyj ną, któ rą

kie ro wa li ofi cer in spek cyj ny ko men dy okrę go wej w Wil -

nie kom. Jó zef Munk oraz na czel nik Urzę du Śled cze go

tej ko men dy nad kom. J. Jan czew ski, uczest ni czył w bar -

dzo nie bez piecz nej grze ope ra cyj nej. Cho dzi ło bo wiem

nie tyl ko o uda rem nie nie spi sku, lecz rów nież o schwy -

ta nie wszyst kich win nych bez roz le wu krwi. 

UDA NA PRO WO KA CJA
Się gnię to do wy pró bo wa nej me to dy pro wo ka cji. W tym

ce lu kom. Jó zef Munk wy dał ko men dan to wi 31. kom pa -

nii gra nicz nej w Łu kaw cu, asp. Woj cie chow skie mu, pi -

sem ny roz kaz na tych mia sto we go zor ga ni zo wa nia

od dzia łu kon ne go, uza sad nia jąc to wzmo żo ną ak cją dy -

wer syj ną na po gra ni czu. Ust nie zaś po le cił mu, aby do -

wo dze nie tym od dzia łem po wie rzył przodownikowi

Ka ni, prze wi du jąc, że ten wy bie rze do nie go swo ich

ludzi. Cho dzi ło o to, aby wszyst kich spi skow ców zgro -

ma dzić w jed nym miej scu. 

Na czel nik Jan czew ski wpadł na in ny jesz cze po mysł.

Za mie rza jąc umoż li wić Ka ni przy spie sze nie ter mi nu roz -

po czę cia ak cji spi sko wej o je den dzień, po sta no wił

30 czerw ca de le go wać go wraz z ca łym od dzia łem do

Wilna po od biór pie nię dzy prze zna czo nych na wy na gro -

dze nie dla po li cjan tów. Na czel nik Jan czew ski słusz nie

przy pusz czał, że ta kiej oka zji Ka nia nie prze pu ści. Pie -

nią dze sa me prze cież pcha ły mu się do rę ki, bez po trze -

by ucie ka nia się do uży cia si ły. 

Ka nia nie po dej rze wał pod stę pu. Kie dy ran kiem

30 czerw ca 1924 r. wraz ze swy mi ludź mi sta wił się

przed sie dzi bą ko men dy po wia to wej w Wi lej ce po od biór

roz ka zu wy mar szu do Wil na, bły ska wicz nie zo stał oto -

czo ny przez od dział po li cji pod kom. Li cho dziej ewskie go.

Za sko cze nie by ło cał ko wi te. Spi skow ców roz bro jo no

i zakuto w kaj da ny. Po wstęp nym prze słu cha niu prze wie -

zio no ich do aresz tu w Wil nie. Wkrót ce do łą czył tam rów -

nież asp. Ko tar biń ski. 

W pierw szej fa zie śledz twa obaj pod ofi ce ro wie za prze -

cza li pla no wa nej zdra dzie, wy kręt nie tłu ma cząc, że w taki

spo sób chcie li je dy nie spraw dzić lo jal ność nie któ rych pod -

ko mend nych. Póź niej za czę li ob wi niać się na wza jem.

W koń cu lip ca 1924 r. nie do szli po li cyj ni de zer te rzy

sta nę li przed są dem do raź nym w Wi lej ce. Po dwu dnio wej

roz pra wie ogło szo no wy rok ska zu ją cy aspi ran ta Ko tar biń -

skie go na 15 lat cięż kie go wię zie nia, przo dow ni ka Ka nię

na 12 lat, a po ste run ko wych: Stry chac kie go, Ka ja na, Ja -

skul skie go, Fe lej ni cza kow skie go i Mich niew skie go na

8 lat rów nież cięż kie go wię zie nia. Ska za nych po zba wio -

no tak że „praw sta nu”. Wy rok ja ko osta tecz ny nie pod le -

gał za skar że niu. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Gazeta Administracji i Policji Państwowej”

Komenda 
31. kompanii
granicznej 
z jej dowódcą 
asp. Wojciechowskim. 
To jemu podlegał
przod. Kania 

Asp. Roch,
komendant 
32. kompanii PP, 
przy słupie
granicznym nr 523. 
W tej jednostce służył
asp. Kotarbiński 
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Nor bert Sta rę ga, ko or dy na tor cen trum in for ma-
cji o prze mo cy w ro dzi nie po go to wia „Nie bie ska 
Li nia”:

– Trwa trze cia edy cja kon kur su „Po li cjant, któ ry mi po -

mógł”. W pierw szych dwóch la tach do sta li śmy 129 zgło -

szeń na 82 kan dy da tów. Do te go rocz nej edy cji wpły nę ło

do tąd 14 zgło szeń pię ciu kan dy da tów. Za pew ne naj wię -

cej ich bę dzie w ostat nich trzech mie sią cach przed roz -

strzy gnię ciem. War to do dać, że kon kurs pro wa dzi my

w try bie cią głym. Kan dy da tu ry, któ rych nie zdą ży my roz -

pa trzyć w tym ro ku, przej dą na rok na stęp ny. Zgło sze nia

roz kła da ją się wy jąt ko wo de mo kra tycz nie: po ło wa po cho -

dzi od osób pry wat nych, po ło wa od or ga ni za cji i in sty tu cji,

głów nie sa mo rzą do wych. Zda rzy ło się, że te sa me oso by

zo sta ły zgło szo ne rok po ro ku. Na przy kład Jo an na Ci chla,

któ ra do sta ła na gro dę w 2008 ro ku, jest wciąż zgła sza na ja -

ko po li cjant, któ ry po mógł. To zna czy, że na gro da tra fi ła

w do bre rę ce.
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T rwa trze cia edy cja kon kur su „Po li cjant,

któ ry mi po mógł”. Or ga ni zu je ją Ogól no -

pol skie Po go to wie dla Ofiar Prze mo cy

w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia”, pod ho no ro -

wym pa tro na tem ko men dan ta głów ne go Po li -

cji. „Po li cja 997” pi sze o kon kur sie od po cząt ku

i jest jed nym z pa tro nów me dial nych trze ciej

edy cji.

Stróż pra wa – Anioł Stróż
Z dzie ciń stwa pa mię tam cią głe awan tu ry,

krzy ki, wy zwi ska, pod pa la nie. Strach przed
świę ta mi, któ re w dziw ny spo sób na si la ły agre -
sję oj ca. Dla są sia dów grzecz ny, nie pi ją cy,
w do mu wszyst ko by ło nie tak. Nie ta ka mi na,
nie tak uło żo ne, źle po sprzą ta ne. Płacz, nie -
pew ność. Pięt no, któ re do dziś od czu wam. Żad -
nych wi zyt ko le ża nek, oba wa, aby nie wstą pi ły
po mnie, idąc do szko ły, bo wte dy się wy da ta -
jem ni ca pa to lo gii. Za bu rzo ne re la cje z płcią
prze ciw ną za owo co wa ły dzi siej szym bra kiem
wła snej ro dzi ny. 

Za stra szo na by ła ca ła ro dzi na. Pró by wzy -
wa nia mi li cji koń czy ły się jesz cze więk szy mi
awan tu ra mi, a dziel ni co wy był zna jo mym 
oj ca, więc na szych zgło szeń po waż nie nie trak -
to wał. Po tem za miej sco wa szko ła, chwi la od -
de chu, i cią gły lęk o ma mę. Czy jesz cze ży je, czy

nie le ży gdzieś po tur bo wa na, nie mo gąc we zwać
po mo cy. 

La ta dzie więć dzie sią te. Po li cja. Do ro sły śmy.
Ko lej ne po bi cie nie mo gło po zo stać bez re ak cji.
DOŚĆ! I wte dy się za czę ło. Pierw sza in ter -
wen cja, po niej ko lej ne. Mia łam dwa dzie ścia
kil ka lat. Spo tka nie z dziel ni co wym; chło pak
nie wie le star szy ode mnie. WŁA ŚCI WY
CZŁO WIEK NA WŁA ŚCI WYM MIEJ -
SCU. Był jak pla ster na ra nę. Wy słu chał,
uspo ko ił, do ra dził. Prze pro wa dził przez ko lej -
ne pie kło – tym ra zem pro wa dzą ce do roz wią -
za nia spra wy, któ ra le ża ła cie niem na na szym
ży ciu, i któ ra na dal by ła ak tu al na. Ob cy czło -
wiek swo ją po go dą du cha po tra fił spra wić, że
ta naj trud niej sza roz mo wa w ży ciu by ła bal sa -
mem na obo la łą du szę. Jesz cze dziś, kie dy o tym
pi szę, łzy ci sną mi się do oczu. Ni by ro bił tyl ko
to, co do nie go na le ża ło. Dla nas to był no wy
świat. Pod po wie dział, jak na pi sać wnio sek
do są du, co zro bić, aby przy spie szyć spra wę. 

W tym ro ku mi ja 10 lat od upra wo moc nie -
nia wy ro ku. Dwa la ta w za wie sze niu na pięć
lat – sę dzia pod kre ślił, że za wie sze nie oj ciec za -
wdzię cza na szej proś bie. Nie cho dzi ło o ze mstę.
Nie cho dzi ło na wet o spra wie dli wość, bo nie ma
spra wie dli wej ka ry, któ rą od ku pić moż na czte -
ry zła ma ne ży cia. Cho dzi ło o spo kój, o prze rwa -
nie te go lę ku, o moż li wość bez piecz ne go po wro tu
do do mu. Uda ło się. 

Sta nął po stro nie pra wa. Wska zał dro gi, na -
kre ślił por tret psy cho lo gicz ny po dob nych przy -
pad ków. Wy tłu ma czył, że nie moż na od pu ścić.
Wsz czął po stę po wa nie i do pro wa dził je do koń -
ca. Tchnął w nas od wa gę, któ rej bez nie go by
nam nie star czy ło. Spra wił, że za ufa ły śmy 

Po li cji. Do dziś przy przy pad ko wych spo tka -
niach py ta, czy wszyst ko jest w po rząd ku.

Z mo jej stro ny ma wdzięcz ność do koń ca ży -
cia. Hi sto ria, któ ra jest w nas, któ ra nie ma
przedaw nie nia, i mi mo upły wu cza su przy
by le oka zji wy ry wa się wart kim stru mie niem
wspo mnień. Bo dziś wiem, że nie da się za po -
mnieć bó lu, ale nie moż na też za po mnieć słów
po dzię ko wa nia. 

Aspi rant szta bo wy Da riusz Jam bor ski pra -
cu je na dal w Ko men dzie Po wia to wej Po li cji
w Łu ko wie, w sek cji kry mi nal nej. Skrom ny,
spo koj ny czło wiek, któ re mu tak wie le za wdzię -
czam. I pew nie na wet nie zda je so bie spra wy
z te go, ile dla mnie zro bił.

Do ro ta B.

Kan dy da tów do ty tu łu „Po li cjant, któ ry mi

po mógł” mo gą zgła szać oso by i in sty tu cje

spo za Po li cji. 

An kie ta zgło sze nio wa po win na za wie rać 

– da ne kan dy da ta: imię i na zwi sko, sto -

pień, jed nost ka, miej sco wość 

– da ne oso by zgła sza ją cej: imię i na zwi sko

(na zwę in sty tu cji), ad res ko re spon den cyj ny,

nr te le fo nu, ad res e -ma ilo wy 

– krót kie uza sad nie nie do ty czą ce osią -

gnięć kan dy da ta w za kre sie prze ciw dzia ła nia

prze mo cy w ro dzi nie

– zgo dę na prze twa rza nie da nych oso bo -

wych (zgod nie z Usta wą o ochro nie da nych
oso bo wych z 29.08.1997 Dz.U. 02.101.926).

An kie ty na le ży nad sy łać pod ad re sem
„Nie bie skiej Li nii”, 02-121 War sza wa, 
ul. Ko ro tyń skie go 1, www.nie bie ska li nia.pl

Policjant, który mi pomógł

Insp. Mi chał Cze szej ko -So chac ki, dy rek tor Biu ra Pre wen cji KGP:
– Biu ro Pre wen cji KGP ko lej ny raz współ dzia ła z Ogól no pol skim Po go to -

wiem dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia” In sty tu tu Psy cho -

lo gii Zdro wia na rzecz kon kur su „Po li cjant, któ ry mi po mógł”, gdyż wła śnie

ta kie po sta wy i umie jęt no ści po li cjan tów słu żą cych po mo cą oso bom po -

krzyw dzo nym prze mo cą w ro dzi nie są god ne za uwa że nia i wy róż nie nia.

Chcę pod kre ślić, że to przed się wzię cie ma du żo głęb szy cel. Pu bli ku jąc in -

for ma cje na te mat in dy wi du al nych stu diów przy pad ku, chce my tak że przy -

po mi nać wszyst kim funk cjo na riu szom, jak ogrom na jest ro la po li cjan ta

w sys te mie prze ciw dzia ła nia prze mo cy. Dą ży my też do zwięk sza nia mo ty wa -

cji po li cjan tów do po dej mo wa nia co raz sku tecz niej szych dzia łań w oma wia -

nej dzie dzi nie. 

Do dam tyl ko, że dwie pierw sze edy cje kon kur su, tj. w latach 2008 i 2009,

po ka za ły, że po li cjan ci po tra fią wzo ro wo i z za an ga żo wa niem po dej mo wać

dzia ła nia zmie rza ją ce do sku tecz nej po mo cy oso bom krzyw dzo nym, cze go

świa dec two wy sta wi li im swo imi oce na mi za war ty mi w zgło sze niach oby wa -

te le.

Wszyst kim po li cjan tom re ali zu ją cym te za da nia dzię ku ję za do brą pra cę.
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Otwie ra my no wy cykl – „Bank do brych prak tyk pre wen cyj nych”.

Chce my w nim przed sta wiać spraw dzo ne i speł nia ją ce ocze ki wa nia

spo łecz no ści lo kal nych dzia ła nia, któ re przy czy ni ły się do ogra ni -

cze nia prze stęp czo ści i aspo łecz nych za cho wań. Mo gą one spraw dzić się

w in nych gmi nach, mia stach, po wia tach czy wo je wódz twach. Szcze gól nie

cen ne wy da ją nam się przed się wzię cia, któ re jed nost ki Po li cji re ali zu ją we

współ pra cy z in ny mi służ ba mi, in sty tu cja mi, or ga ni za cja mi po żyt ku pu -

blicz ne go, two rząc tym sa mym lo kal ne sys te my dzia łań na rzecz bez pie -

czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go. 

Pro si my o in for mo wa nie re dak cji o ini cja ty wach, któ re z uwa gi na czas

re ali za cji pod le ga ły już oce nie. 

Je że li prze ko na ni Pań stwo je ste ście, że ini cja ty wa, któ rą re ali zu je cie,

speł nia ocze ki wa nia spo łecz ne, wpły wa na po pra wę bez pie czeń stwa

miesz kań ców Wa sze go re gio nu, na pisz cie o niej kil ka słów. O szcze gó ły

za py ta my sa mi, je śli po da cie kon takt do au to ra/au to rów pro jek tu. 

Na in for ma cje o do brych prak ty kach pre wen cyj nych cze ka my pod ad -

re sem re dak cji: 02-514 War sza wa, ul. Do ma niew ska 36/38. i pod ad re -

sem elek tro nicz nym: ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl.

Zda niem eks per ta:
– Czę sto, od wie dza jąc naj mniej sze jed nost ki Po li cji i za po -

zna jąc się z efek ta mi dzia łań pra cu ją cych tam po li cjan tów, do -

cho dzi my do wnio sku: „Cu dze chwa li cie, swe go nie zna cie”

– mó wi nad kom. An na Kuź nia z Biu ra Pre wen cji KGP. – Jest

wie le cie ka wych pro jek tów re ali zo wa nych przez jed nost ki Po -

li cji w ca łym kra ju, któ re bez wąt pie nia są dzia ła niem, prak ty -

ką pre wen cyj ną god ną po wie le nia w in nych re gio nach, mia stach

i mia stecz kach. Do świad cze nia wska zu ją na wy jąt ko wy od biór

spo łecz ny tych ini cja tyw, przede wszyst kim z uwa gi na sys te -

ma tycz ne osią ga nie ich nad rzęd ne go ce lu, ja kim jest po pra wa

bez pie czeń stwa lo kal ne go, wi dzia ne go ja ko wspól ne do bro. 

Biu ro Pre wen cji KGP z prze ko na niem po pie ra ini cja ty wę ma -

ga zy nu „Po li cja 997” i włą czy się w pro ces roz po wszech nia nia

wie dzy na te mat spraw dzo nych pro jek tów pre wen cyj nych, o ja -

kich Pań stwo na pi sze cie. Za chę ca my rów nież do wpi sy wa nia

efek tyw nych ini cja tyw pre wen cyj nych do ist nie ją ce go Ban ku

Do brych Prak tyk do stęp ne go na www.po li cja.pl. Do dam tyl -

ko, że naj cie kaw sze pro jek ty ma ją szan sę za ist nieć na are nie

mię dzy na ro do wej, tj. w kon kur sie EC PA, or ga ni zo wa nym co -

rocz nie przez Eu ro pej ską Sieć Za po bie ga nia Prze stęp czo ści,

cze go przy kła dem jest pro jekt pre wen cyj ny z mia sta Cze ladź,

któ ry w 2008 ro ku zo stał oce nio ny ja ko naj lep szy eu ro pej ski

pro jekt pre wen cyj ny. �

IF

Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym!

Więcej na nowej stronie: www.pat.policja.pl

OLSZTYN – cykl programów PaT/M
CHORZÓW – Wyższa Szkoła Bankowa – podpisanie Deklaracji Akademickiej

UWAGA! Od 26 kwietnia do 7 czerwca przyjmujemy zgłoszenia do udziału 
w V Przystanku PaT! 
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PRZE ŁOM 
NA POL SKICH DRO GACH?
Już wie my na pew no, pol skie dro gi A.D. 2009

by ły naj bez piecz niej sze od 10 lat. Fakt, ta kie

stwier dze nie przy 4572 ofia rach śmier tel -

nych brzmi mo że jak szy der stwo al bo czar ny

hu mor, jed nak w na szych re aliach co rocz ny,

sys te ma tycz ny spa dek licz by ofiar ozna cza

nie wąt pli wy suk ces. Da le ko nam jesz cze, co

praw da, do szwedz kiej „wi zji ze ro”, ale za ob -

ser wo wa ny trend świad czy, że je ste śmy na

do brej dro dze do te go ce lu.

Przy po mnĳ my, dłu go fa lo wy pro gram po -

pra wy bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym

GAM BIT 2000 za kła dał do koń ca 2010 r.

zmniej sze nie licz by śmier tel nych ofiar wy -

pad ków dro go wych do 4 ty się cy. Pod jed nym

wszak że wa run kiem: że wszyst kie pod mio ty

dzia ła ją ce na rzecz bez piecz nych dróg skon -

cen tru ją swój wy si łek na czte rech głów nych

za da niach: prze ciw dzia ła niu nad mier nej

pręd ko ści, zwal cza niu zja wi ska nie trzeź wo -

ści za kie row ni cą oraz bra wu ry mło dych kie -

row ców, a tak że oto cze nia opie ką w ru chu

dro go wym tzw. nie chro nio nych użyt kow ni -

ków dróg, czy li pie szych i ro we rzy stów.

Rok 2010 do pie ro się za czął, dzia ła nia pro fi -

lak tycz ne idą peł ną parą (przy du żym za anga -

żo wa niu Po li cji), wo la po li tycz na za pew nie nia

po rząd ku i bez pie czeń stwa na uli cach i dro -

gach jest (do wo dem na to sta ła obec ność te -

ma ty ki dro go wej w Sej mie, Ra dzie Mi ni strów,

ko mi sjach mię dzy re sor to wych itp.), kli mat

spo łecz ny też sprzy ja (dzię ki m.in. me diom),

wy glą da więc na to, że sto imy dziś przed hi -

sto rycz ną nie mal że szan są prze ła ma nia ba -

rie ry nie moż no ści i wielo let nich za nie dbań

w dzie dzi nie bez pie czeń stwa dro go we go.

Na po cząt ku lat 90. lan so wa no te zę, że bez -

na dziej na sy tu acja na pol skich dro gach

(pod wzglę dem bez pie czeń stwa) jest wy ni -

kiem dy na micz ne go roz wo ju mo to ry za cji. Nic

bar dziej błęd ne go. Przy kła dy kra jów, po ten ta -

tów mo to ry za cyj nych, prze czą tej te zie. Zde -

cy do wa nie bar dziej prze ko nu ją ca jest dia gno za

po sta wio na przez prof. Ry szar da Kryst ka 

z Po li tech ni ki Gdań skiej (kie row ni ka ze spo łu

au tor skie go przy go to wu ją ce go Kra jo wy Pro -

gram Bez pie czeń stwa Ruchu Dro go we go

GAM BIT 2000): Wzro sto wi mo to ry za cji nie to -
wa rzy szy ły wła ści we dzia ła nia pre wen cyj ne. Nie
bu do wa no wy star cza ją cej ilo ści dróg dla ru chu
tran zy to we go, nie mo der ni zo wa no ist nie ją cej sie -
ci dro go wej w spo sób od po wied ni do wzro stu ru -

chu. Dzia łal ność edu ka cyj na tak że nie by ła do -
sto so wa na do po trzeb wy ni ka ją cych z ro sną ce go
za gro że nia na dro gach. Za sa dy kształ ce nia kie -
row ców zo sta ły ob ję te usta wą o dzia łal no ści go -
spo dar czej i pro ces ten wy mknął się spod kon tro li.

Symp to my po pra wy na pol skich dro gach

świad czą, że dia gno za ta by ła słusz na. Po ra

więc zin ten sy fi ko wać le cze nie.

UWA GA, DZIEC KO NA DRO DZE
W 2009 ro ku w Pol sce do szło do 5050 wy pad -

ków dro go wych z udzia łem dzie ci w wie ku

do 14 lat. W zda rze niach tych 128 dzie ci po -

nio sło śmierć, a 5058 do zna ło ob ra żeń. W sto -

sun ku do ro ku 2008 licz ba wy pad ków zma la ła

o 705 (tj. o 12,3 proc.), ran nych mniej by ło

o 695 dzie ci (tj. o 12,1 proc.), a za bi tych –

o 18 (tj. o 12,4 proc.). 

Ten den cja spad ko wa trwa już od dzie się -

ciu lat, co po ka zu je wy kres.

„ZE BRA W PA SKI 
TEŻ MA OD BLA SKI!” 
Po mysł tej kam pa nii spo łecz nej zro dził się

kil ka mie się cy te mu w Ko men dzie Miej skiej

Po li cji w Płoc ku. W jej re ali za cję za an ga żo -

wa ły się m.in. Płoc ki Ośro dek Kul tu ry i Sztu -

ki, Fun da cja Or len Dar Ser ca, miej sco we zoo,

fo to gra fi cy i agen cje re kla mo we. Spo łecz nym

sump tem agen cja Pro mo cja Via -Art. wzię ła

na sie bie za da nie wy ko na nia lo go, ma te ria -

łów re kla mo wych i od da ła do dys po zy cji swój

wiel ki ekran dio do wy za in sta lo wa ny na bu -

dyn ku w cen trum mia sta. Po ja wiać się

na nim bę dą spo ty i zdję cia zna nych miesz -

kań ców Płoc ka, lan su ją cych mo dę na od bla -

ski. Bo w tej kam pa nii wła śnie o od bla ski

cho dzi. O upo wszech nie nie wśród tzw. nie -

chro nio nych uczest ni ków ru chu dro go we go

naj prze róż niej szych świe cą cych ga dże tów,

któ re no szo ne wie czo rem i no cą, zwłasz cza

w te re nie nie za bu do wa nym, zde cy do wa nie

pod no szą bez pie czeń stwo pie szych.

Pod czas spo tkań po li cjan tów z naj młod -

szy mi użyt kow ni ka mi dróg ro ze szło się już

kil ka ty się cy spre zen to wa nych przez spon so -

rów od bla sko wych opa sek, ser du szek, na le -

pek. Po li cjan ci roz da wa li je też w cza sie

syl we stro wej za ba wy przed ra tu szem, po tem

w trak cie płoc kiej edy cji Wiel kiej Or kie stry

Świą tecz nej Po mo cy (ich od bla ski w cza sie

te le wi zyj nej re la cji miał na szyi Ju rek

Owsiak).

Od bla sko wa kam pa nia, choć nie jest prze -

cież ni czym no wym, w Płoc ku tra fi ła na po -

dat ny grunt. Przy łą cza ją się do niej co raz to

no wi en tu zja ści, ro dzą się no we po my sły.

Prosto z d       ogi 5

Wy pad ki dro go we z udzia łem dzie ci do 14 lat i ich skut ki 
w la tach 1999–2009

źr
ód

ło
: B

R
D

 K
G

P,
 M

i ro
 sła

 w
a 

Św
i d

zi
ń s

ka

38-39.04:Layout 6  3/24/10  12:07 PM  Page 38



kwiecień 2010 r.       POLICJA 997 Ruch drogowy  TYLKO SŁUŻBA 39

Policjanci z dro gów ki ma ją na dzie ję, że „ak -

cja z Ze brą” przy nie sie o wie le lep szy sku tek

niż ad mi ni stra cyj ne na ka zy i za ka zy. 

PO LI CYJ NE MO TO -RE TRO
O tym, że służ ba na dro gach do naj bez piecz -

niej szych nie na le ży, wie dzą wszy scy adep ci

po li cyj ne go rze mio sła. Ry zy ko ob ra żeń,

a cza sem i śmier ci w wy ni ku po trą ce nia czy

na je cha nia przez pę dzą ce au ta, po ja wi ło się

wraz z na ro dzi na mi au to mo bi li zmu. I prze -

trwa ło, nie ste ty, do dziś.

Sto lat te mu by ło ono, co praw da, znacz -

nie mniej sze, bo i sa mo cho dów by ło mniej,

i pręd ko ści nie ta kie jak dziś, ale ów cze sna

pra sa co rusz do no si ła o ja kiejś tra ge dii dro -

go wej z udzia łem stró ża pra wa. Gwo li praw -

dy trze ba jed nak po wie dzieć, że znacz nie

bar dziej nie bez piecz ne dla przed wo jen nych

po li cjan tów by ły po jaz dy szy no we, zwłasz cza

po cią gi, niż me cha nicz ne.

20 lu te go 1925 r., na przy kład, „Ku rier Wi -

leń ski” w no tat ce „Śmier tel ne prze je cha nie”

in for mo wał swo ich czy tel ni ków, że po przed -

nie go dnia, oko ło godz. 18, w za pa da ją cym

zmro ku i śnież nej za dym ce na sto ją ce go

na po ste run ku obok gma chu są do we go po li -

cjan ta Ka zi mie rza Stan kie wi cza na je chał

w roz pę dzie au to bus fir my „Au to pol”

nr 14114. Prze je cha ne go za bra ła ka ret ka po -

go to wia ra tun ko we go, lecz po 30 mi nu tach

zmarł w szpi ta lu. Szo fer tłu ma czył się, że

z po wo du śnie ży cy nie za uwa żył syl wet ki

sto ją ce go po ste run ko we go. Śp. Stan kie wicz

osie ro cił żo nę i dziec ko.

Aby prze ciw dzia łać m.in. ta kim zda rze -

niom, KG PP przy go to wa ła spe cjal ną in -

struk cję do ty czą cą sy gna łów uży wa nych

przez po li cję przy re gu lo wa niu ru chu ko ło -

we go, któ rą opu bli ko wa no w nr. 28 „Ga ze ty

Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej” w 1925 r.

Oto jej frag men ty: Ce lem za trzy ma nia po jaz -
dów zbli ża ją cych się jed no cze śnie z przo du
i z ty łu na le ży wy cią gnąć obie dwie rę ce (rys. 3).
Z przo du – na le ży pod nieść le wą rę kę na ca łą
dłu gość, po wy żej le we go ra mie nia, z dło nią
zwró co ną do zbli ża ją ce go się po jaz du. Z ty łu –
na le ży wy cią gnąć pra wą rę kę po zio mo, na wy -
so kość ra mie nia, z wierz chem dło ni zwró co nym
do po jaz du. 

Za trzy mu jąc po jazd zbli ża ją cy się z ty łu, po -
ste run ko wy mu si się upew nić, czy sy gnał zo stał
za uwa żo ny, za nim się od wró ci ty łem do nad jeż -
dża ją ce go, a to ce lem unik nię cia wy pad ków.

Ce lem pusz cze nia po jaz du za trzy ma ne go sy -
gna łem „Stop” (le wa rę ka pio no wo w gó rze),
ski nąć na le ży pro wa dzą ce mu rę ką bliż szą po -
jaz du (rys. 4). W ra zie po trze by od wró cić się
tro chę do po wo żą ce go, aby wie dział, że sy gnał
jest dla nie go prze zna czo ny. �

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Ga ze ta Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej”

Sygnały używane przez policjantów przy
regulowaniu ruchu kołowego
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Prze stęp stwo czyn nej na pa ści na funk cjo na riu sza

pu blicz ne go, któ rym bez wąt pie nia jest funk cjo -

na riusz Po li cji, za pew nia mu w obo wią zu ją cym

kodeksie kar nym naj więk szą ochro nę praw ną. Spe na li zo -

wa ne jest ono w art. 223 k.k.1.

Oma wia ne go prze stęp stwa do pusz cza się ten, kto
dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu z in ny mi oso ba mi lub
uży wa jąc bro ni pal nej, no ża lub in ne go po dob nie nie bez -
piecz ne go przed mio tu al bo środ ka obez wład nia ją ce go, do -
pusz cza się czyn nej na pa ści na funk cjo na riu sza pu blicz ne go
lub oso bę do po mo cy mu przy bra ną pod czas lub w związ ku
z peł nie niem obo wiąz ków służ bo wych, pod le ga ka rze po -
zba wie nia wol no ści od ro ku do lat 10.

ZNA MIO NA CZY NU
Zna mie niem czyn no ści wy ko naw czej jest więc do pusz -

cze nie się czyn nej na pa ści. Pod tym ter mi nem, zgod nie

z po wszech nie przy ję tym sta no wi skiem orzecz nic twa

i dok try ny, na le ży ro zu mieć każ de dzia ła nie pod ję te
w ce lu wy rzą dze nia krzyw dy fi zycz nej, cho ciaż by
ten cel nie zo stał osią gnię ty. Czyn na na paść jest więc

prze stęp stwem for mal nym. Dla je go do ko na nia nie jest

ko niecz ne po wsta nie żad nych ob ra żeń cia ła u funk cjo na -

riu sza pu blicz ne go. W dok try nie uzna je się, że jest to

prze stęp stwo abs trak cyj ne go na ra że nia na nie bez pie -

czeń stwo. Jest ono bo wiem do ko na ne już w chwi li pod -

ję cia dzia ła nia zmie rza ją ce go do wy rzą dze nia krzyw dy

fi zycz nej ofie rze. Wska za ny ele ment za mie rzo nej krzyw -

dy wy łą cza z za się gu po ję cia „czyn na na paść” ta kie po -

sta cie na ru sze nia nie ty kal no ści cie le snej, jak np.

ode pchnię cie funk cjo na riu sza, ob la nie go wo dą, oplu cie. 

Do pusz cze nie się czyn nej na pa ści mu si na stą pić

w prze wi dzia nych przez ko deks kar ny po sta ciach:

spraw ca mu si dzia łać wspól nie i w po ro zu mie niu z in ny -

mi oso ba mi lub też uży wać bro ni, no ża lub in ne go po -

dob nie nie bez piecz ne go przed mio tu al bo środ ka

obez wład nia ją ce go. 

Zgod nie z przy ję tą wy kład nią dok try ny, zna mię

„wspól nie i w po ro zu mie niu” to dzia ła nie co naj mniej

trzech osób (spraw ca ma dzia łać z in ny mi oso ba mi).

Każ da z nich mu si peł nić ro le spraw cze, tj. trzej współ -

dzia ła ją cy mu szą re ali zo wać zna mio na współ spraw stwa

(tzw. współ spraw stwo ko niecz ne). 

Ko lej ne zna mię, tj. broń pal na, na le ży do ję zy ka spe -

cja li stycz ne go i w pra wie kar nym za cho wu je zna cze nie

nada ne jej w usta wie z 12 ma ja 1999 r. o bro ni i amu ni -

cji. W ro zu mie niu wspo mnia nej usta wy bro nią pal ną jest

nie bez piecz ne dla ży cia lub zdro wia urzą dze nie, któ re

w wy ni ku dzia ła nia sprę żo nych ga zów, po wsta ją cych

na sku tek spa la nia ma te ria łu mio ta ją ce go, jest zdol ne

do wy strze la nia po ci sku lub sub stan cji z lu fy al bo z ele -

men tu za stę pu ją ce go lu fę, a przez to do ra że nia ce lów na

od le głość, z za strze że niem ust. 22, bro nią pal ną bę dzie

więc każ de urzą dze nie speł nia ją ce wska za ne wy mo gi,

bez zna cze nia w ja ki spo sób zo sta ło wy ko na ne – fa brycz -

nie czy sa mo dzia ło wo3. Do dać przy tym na le ży, że po -

mi mo od mien nych i czę sto sprzecz nych ze so bą

sta no wisk dok try ny i orze czeń, w tym Są du Naj wyż sze -

go, broń ga zo wa jest bro nią pal ną w ro zu mie niu prze pi -

sów ko dek su kar ne go4. (O pro jek cie no we li za cji usta wy

o bro ni i amu ni cji pi sze my na str. 12–16 – red.)

Ter min „nóż” na le ży in ter pre to wać ja ko wszel kie go

ro dza ju przed mio ty skła da ją ce się z ostrza, z re gu ły osa -

dzo ne go na trzon ku. 

Po ję cie „in ny po dob nie nie bez piecz ny przed miot” po -

sia da róż ną wy kład nię. Uży te w nim sło wa „po dob nie

nie bez piecz ny…” orien tu ją go ja ko przed miot po dob nie

nie bez piecz ny do bro ni pal nej, no ża. Prak tyk ma ją cy do -

ko nać oce ny, czy da ny śro dek obez wład nia ją cy po sia da

ce chę „nie bez piecz no ści”, ma przed so bą za da nie nie -

ła twe. Mu si bo wiem do ko nać wy bo ru po mię dzy czę sto

bar dzo skraj ny mi sta no wi ska mi dok try ny w tej kwe stii. 

Środ kiem obez wład nia ją cym jest każ dy śro dek, któ -

re go uży cie zgod nie z prze zna cze niem i wła ści wo ścia mi

pro wa dzi do po zba wie nia ofia ry moż li wo ści swo bod ne go

po ru sza nia się w ogó le lub unie ru cho mie nia tyl ko nie -

któ rych czę ści jej cia ła5. Środ ka mi obez wład nia ją cy mi

bę dą więc przed mio ty w po sta ci bro ni obez wład nia ją cej,

ręcz nych mio ta czy ga zu, pa ra li za to rów czy też sub stan -

cji, np. środ ków odu rza ją cych. 

Wy ra że nie „uży wa” wy stę pu ją ce w dys po zy cji prze stęp -

stwa czyn nej na pa ści ozna cza za sto so wa nie przed mio tu

zgod nie z je go prze zna cze niem, z wy ko rzy sta niem 

je go spe cy ficz nych wła ści wo ści. Nie jest on toż sa my ze

zwro tem „po słu gu je się”, któ ry usta wo daw ca za sto so -

wał np. w dys po zy cji prze stęp stwa roz bo ju kwa li fi ko -

wa ne go – art. 280 par. 2 k.k. Ter min „po słu gu je się”

jest po ję ciem szer szym i obej mu je swo im zna cze niem

nie tyl ko za da nie cio su, od da nie strza łu lub usi ło wa nie

od da nia strza łu, lecz rów nież każ de ma ni pu lo wa nie

PRAWO Prawnokarna ochrona funkcjonariusza Policji POLICJA 997       kwiecień 2010 r.40

Czyn na na paść 
na funk cjo na riu sza Po li cji

W demokratycznym państwie prawa działalność funkcjonariuszy
publicznych wykonujących zadania w imieniu instytucji
państwowych podlega szczególnej ochronie prawnej. Ochrona ta
ma na celu zapewnienie bezpiecznego, wolnego od ataków
i zgodnego z założonymi celami, działania tych instytucji. 
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nie bez piecz nym na rzę dziem sta no wią ce groź bę je go

uży cia6. 

Jak wy ni ka z dys po zy cji art. 233 k.k., czyn nej na pa ści

na funk cjo na riu sza Po li cji moż na do pu ścić się pod czas

lub w związ ku z peł nie niem przez nie go obo wiąz ków

służ bo wych. Mo że do niej dojść w cza sie wol nym

od służ by, gdy po li cjant nie po dej mu je żad nych obo wiąz -

ków służ bo wych, np. gdy jest na urlo pie. Wska zu je na to

uży ty przez usta wo daw cę spój nik al ter na ty wy „lub”. Na -

paść mu si mieć jed nak miej sce w związ ku z obo wiąz ka -

mi służ bo wy mi, tj. gdy spraw ca ma świa do mość, że

ata ku je funk cjo na riu sza Po li cji.

PRO JEKT MI NI STER STWA SPRA WIE DLI WO ŚCI
Zgod nie z pro jek tem zmian w ko dek sie kar nym prze -

stęp stwo czyn nej na pa ści ma otrzy mać brzmie nie:

art. 223 par. 1. Kto, dzia ła jąc wspól nie i w po ro zu mie niu
z in ną oso bą lub uży wa jąc bro ni pal nej, no ża lub in ne go po -
dob nie nie bez piecz ne go przed mio tu al bo środ ka obez wład -
nia ją ce go, do pusz cza się czyn nej na pa ści na funk cjo na riu sza
pu blicz ne go lub oso bę do po mo cy mu przy bra ną pod czas lub
w związ ku z peł nie niem obo wiąz ków służ bo wych, pod le ga
ka rze po zba wie nia wol no ści od ro ku do lat 10.

par. 2. Je że li skut kiem czyn nej na pa ści jest cięż ki uszczer -
bek na zdro wiu czło wie ka, spraw ca pod le ga ka rze po zba -
wie nia wol no ści na czas nie krót szy od lat 37.

Isto ta prze stęp stwa czyn nej na pa ści w przed sta wio -

nym pro jek cie nie ule gła zmia nie. Nie zmie ni ły się rów -

nież je go pod sta wo we zna mio na. W myśl pro po no wa nych

roz wią zań zmia na do ty czy ła by tyl ko jed ne go ele men tu,

tj. dzia ła nia wspól nie i w po ro zu mie niu z in ny mi oso ba -

mi. Od po wie dzial ność kar na za czyn ną na paść w wy pad -

ku prze stęp ne go współ dzia ła nia spraw ców mia ła by

miej sce już w przy pad ku, gdy wspól nie i w po ro zu mie niu

dzia ła ło by już dwóch spraw ców. Dru ga zmia na w ob rę -

bie art. 223 k.k. po le ga na wpro wa dze niu no we go ty pu

prze stęp stwa, ma ją ce go cha rak ter ty pu kwa li fi ko wa ne -

go. No wy prze pis, ozna czo ny ja ko art. 223 par. 2 k.k.,

przy bie rał by po stać prze stęp stwa ma te rial ne go, zna -

mien ne go tyl ko jed nym skut kiem w po sta ci cięż kie go

uszczerb ku na zdro wiu. Po nad to wska za ny prze pis za -

ostrza od po wie dzial ność kar ną, prze wi du jąc, że ta ki czyn

sta no wił by zbrod nię.

Do dat ko wo usta wo daw ca w myśl pro po no wa nych

zmian art. 10 par. 2 k.k. wpro wa dził do tre ści wska za ne -

go prze pi su typ kwa li fi ko wa ny prze stęp stwa czyn nej na -

pa ści. To też nie let ni, któ ry po ukoń cze niu 15 lat

do pu ścił by się czy nu za bro nio ne go okre ślo ne go

w art. 223 par. 2 k.k., mógł by od po wia dać na za sa dach

ogól nych prze wi dzia nych w ko dek sie kar nym. 

W pro po no wa nym pro jek cie zmian ko dek su kar ne go

usta wo daw ca wpro wa dza dwa no we ty py kwa li fi ko wa ne

zbrod ni za bój stwa. Mia no wi cie:

art. 148 par. 3. Kto za bi ja czło wie ka
5) w ce lu uda rem nie nia lub utrud nie nia po stę po wa nia

kar ne go, kar no -skar bo we go, cy wil ne go, ad mi ni stra cyj ne go
lub in ne go po stę po wa nia pro wa dzo ne go na pod sta wie usta -
wy pod le ga ka rze 25 lat po zba wie nia wol no ści al bo ka rze
do ży wot nie go po zba wie nia wol no ści.

par. 4. Ka rze okre ślo nej w par. 3 pod le ga, kto jed nym czy -
nem za bi ja wię cej niż jed ną oso bę lub był wcze śniej pra wo -
moc nie ska za ny za za bój stwo oraz spraw ca za bój stwa

funk cjo na riu sza pu blicz ne go po peł nio ne go pod czas
i w związ ku z peł nie niem przez nie go obo wiąz ków służ bo -
wych zwią za nych z ochro ną bez pie czeń stwa lub po rząd ku
pu blicz ne go.

CZY TO PO TRZEB NE?
Czy wska za ne pro jek ty zmian są po trzeb ne i wy star cza ją -

ce? W środ kach ma so we go prze ka zu pod no szą się gło sy,

że praw no kar na ochro na funk cjo na riu szy pu blicz nych nie

mu si być roz sze rza na. Wie lu oby wa te li nie ro zu mie, dla -

cze go ist nie je i cze mu słu ży. Zda niem wie lu osób po li cjan -

ci za wia da mia ją o do ko na niu na ich oso bie prze stęp stwa

czyn nej na pa ści, gdy tyl ko oso ba zło ży na nich skar gę.

Na le ży od rzu cić ab sur dal ne twier dze nia, że nie pro fe -

sjo nal ne za cho wa nie po li cjan ta nie mo że uspra wie dli wiać

na pa ści na nie go. Nie ma i nie po win no być za rów no

praw ne go, jak i mo ral ne go uspra wie dli wie nia dla za ma -

chu na ży cie lub zdro wie funk cjo na riu sza pu blicz ne go.

Każ dy z oby wa te li po wi nien ro zu mieć, że spraw ca ta kie -

go za ma chu go dzi w au to ry tet i bez pie czeń stwo pań stwa,

w któ re go imie niu dzia ła każ dy po li cjant. Bio rąc

pod uwa gę od czu cia funk cjo na riu szy Po li cji, jak i re gu la -

cje praw ne za sto so wa ne w in nych kra jach, stwier dzić na -

le ży, że zmia ny w aspek cie wzmoc nie nia praw no kar nej

ochro ny funk cjo na riu szy pu blicz nych są ko niecz ne i uza -

sad nio ne. Jed nak sa mą su ro wo ścią pra wa nie za pew ni my

im bez pie czeń stwa. Po trzeb ne są in ne dzia ła nia w ce lu

pod nie sie nia pre sti żu in sty tu cji pań stwo wych, w tym

funk cjo na riu szy Po li cji. Ko niecz na jest przy tym edu ka -

cja spo łe czeń stwa, by na le ży cie poj mo wa ło ro lę i za da -

nia po li cjan tów. By nie przy glą da ło się bier nie na pa ści

na in nych, ale współ pra co wa ło z or ga na mi ści ga nia

na rzecz wspól ne go do bra, ja kim jest bez pie czeń stwo

oby wa te li.

Funk cjo na riu sze Po li cji wy ko nu ją cy swo je obo wiąz ki

służ bo we chcą czuć, że pań stwo, w któ re go imie niu dzia -

ła ją, za pew nia im na le ży tą ochro nę praw ną. Ochro nę,

któ ra bę dzie od po wia da ła za kre so wi ich od po wie dzial -

no ści i na ło żo nym obo wiąz kom. Każ de go prze cież dnia

po li cjan ci zo bo wią za ni są chro nić po rzą dek praw ny,

strzec bez pie czeń stwa pań stwa i oby wa te li, na wet z na -

ra że niem ży cia. W aspek cie ostat nich tra gicz nych wy da -

rzeń nie są to pu ste sło wa. Wzmo żo na ochro na kar na

funk cjo na riu szy pu blicz nych po win na być więc poj mo -

wa na nie ja ko przy wi lej, ale ja ko za dość uczy nie nie za gro -

żą ce funk cjo na riu szo wi nie bez pie czeń stwa. �

EDY TA KI ME RA
asy stent Wy dzia łu Kry mi nal ne go KMP w Su wał kach, 

dok to rant ka Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu w Bia łym sto ku

kwiecień 2010 r.       POLICJA 997 Prawnokarna ochrona funkcjonariusza Policji  PRAWO 41

1 Ko deks kar ny – usta wa z 06.06.1997, Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.
2 Art. 7 usta wy z 21.05.1999 r. o bro ni i amu ni cji, tekst jedn. Dz.U. nr 52 z 2004 r., poz. 525

ze zm.
3 S. Maj, Usta wa o bro ni i amu ni cji. Ko men tarz, War sza wa 2010, s. 86–89
4 Uchwa ła Są du Naj wyż sze go z 29.01.2004 r., I KZP 39/03, OSNKW 2004, nr 2, poz. 13
5 B. Mi chal ski, Prze stęp stwa prze ciw ko mie niu. Roz dział XXXV Ko dek su kar ne go. Ko men -

tarz, War sza wa 1999, s. 137
6 Por. wy rok Są du Naj wyż sze go z 7.04.1971 r., IV KR 22/71, NP. 1972, nr 4, s. 671, wy rok

Sądu Naj wyż sze go z 30.09.1975 r., VI KRN 33/75, OSNKW 1976, nr 1, poz. 3
7 W pu bli ka cji przed sta wio no pro jekt zmia ny usta wy Ko deks kar ny z 3.03.2010 r. za miesz -

czo ny na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści; www.ms.gov.pl
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Pro jekt re ali zo wa ny jest ze środ ków Nor we skie go

Me cha ni zmu Fi nan so we go (NMF) w ra mach Prio -

ry te tu Wdra ża nie prze pi sów Schen gen, Wspie ra nie
Na ro do wych Pla nów Dzia ła nia Schen gen, jak rów nież
wzmacnianie są dow nic twa.

Łącz na war tość pro jek tu: 6 556 082 eu ro, w tym:

do fi nan so wa nie z Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so -

we go: 5 572 670 eu ro, współ fi nan so wa nie: 983 412 eu ro.

Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny w Cen tral nym La bo ra to -

rium Kry mi na li stycz nym Ko men dy Głów nej Po li cji oraz

w la bo ra to riach kry mi na li stycz nych ko mend wo je wódz -

kich Po li cji w Gdań sku, Olsz ty nie, Lu bli nie, Ka to wi -

cach, Wro cła wiu i Po zna niu.

Przed mio tem pro jek tu bę dzie:
– za kup i ze sta wie nie sta no wisk do od zy ski wa nia

i prze twa rza nia da nych po cho dzą cych z elek tro nicz -

nych (cy fro wych) no śni ków in for ma cji (np. dys ków

kom pu te ro wych, pa mię ci ze wnętrz nych, te le fo nów

ko mór ko wych, dyk ta fo nów cy fro wych itp.), w tym

za pi sów au dio i wi deo (np. mo ni to rin gu prze my sło -

we go, miej skie go i sta dio no we go). Pro jekt prze wi -

du je ze sta wie nie w każ dej bio rą cej w nim udział

ko men dzie czte rech wie lo funk cyj nych, in dy wi du -

al nych, ob słu gi wa nych przez tzw. tech ni ków la bo -

ra to ryj nych sta no wisk (łącz nie 28), umoż li wia ją cych

prze pro wa dza nie ana liz zwią za nych z od zy ski wa -

niem utra co nych da nych cy fro wych, prze twa rza -

niem sy gna łów aku stycz nych i wi zyj nych,

wy ko ny wa niem ko pii do star cza nych ma te ria łów do -

wo do wych, za bez pie cza niem da nych oraz przy go to -

wy wa niem ma te ria łów do wo do wych do dal szych

ba dań prze pro wa dza nych przez eks per tów. Po nad to

ze spo ły tech ni ków w każ dej ko men dzie, która

bierze udział w projekcie, wy po sa żo ne zo sta ną

w spe cja li stycz ne mo du ły umoż li wia ją ce np. za -

awan so wa ną cy fro wą ko rek cję sy gna łów aku stycz -

nych, a w sy gna łach wi zyj nych pro wa dze nie

ka mu fla żu za re je stro wa nych osób i przed mio tów,

a tak że ob rób kę ob ra zów za re je stro wa nych przez

sys te my mo ni to rin gu; 

– za kup i ze sta wie nie sta no wisk do ba dań kom pu te -

ro wych fo no sko pĳ nych i an tro po sko pĳ nych. Pro jekt

prze wi du je ze sta wie nie w każ dej ko men dzie bio rą -

cej w nim udział dwóch in dy wi du al nych spe cja li -

stycz nych sta no wisk do prze pro wa dza nia ba dań

kom pu te ro wych, dwóch sta no wisk do pro wa dze nia

ba dań fo no sko pĳ nych w peł nym za kre sie, tj. ba dań

od słu cho wych au dio do ku men tów, in dy wi du al nych

ba dań iden ty fi ka cyj nych wy po wia da ją cych się osób

oraz ba dań au ten tycz no ści do wo do wych na grań,

a tak że jed ne go spe cja li stycz ne go sta no wi ska dla

eks per ta an tro po sko pii, któ re to sta no wi sko umoż -

li wi opra co wy wa nie eks per tyz z za kre su iden ty fi ka -

cji osób i zwłok na pod sta wie wi ze run ków, oraz

pro gre sję i re gre sję wie ko wą;

– za kup i ze sta wie nie prze no śnych ze sta wów do za -

bez pie cza nia da nych cy fro wych na miej scu zda rze -

nia. Za ku pio nych zo sta nie sie dem ze sta wów,

po jed nym dla każ dej ko men dy bio rą cej udział

w pro jek cie. Umoż li wią one tech ni kom kry mi na li -

stycz nym pra wi dło we za bez pie cze nie ma te ria łów

do wo do wych w po sta ci da nych cy fro wych na miej -

scu zda rze nia. Dzia ła nia ta kie ma ją na ce lu przede

wszyst kim za bez pie cze nie ma te ria łów do wo do wych

przed ewen tu al ną ich utra tą, np. w trak cie trans por -

tu do la bo ra to rium, a tak że za pew nie nie nie po gor -

sze nia ja ko ści za bez pie cza nych ma te ria łów, co

mo gło by się przy czy nić do ob ni że nia ich przy dat no -

ści do dal szych ba dań kry mi na li stycz nych;

– szko le nie eks per tów; 

– współ pra cę z nor we ską Po li cją, w tym wi zy ty de le -

ga cji. Po li cja nor we ska bę dzie peł ni ła funk cję kon -

sul tan ta (wspól na oce na i mo ni to ro wa nie pro jek tu).

Moż li wy bę dzie rów nież udział nor we skich po li -

cjan tów w szko le niach or ga ni zo wa nych w ra mach

pro jek tu NMF. 

Pro jekt przy czy ni się do:
– stwo rze nia ogól no kra jo wej sie ci no wych, rów no -

rzęd nych kom pe ten cyj nie, ze spo łów re ali zu ją cych

ba da nia kry mi na li stycz ne;

– roz sze rze nia kom pe ten cji Po li cji w roz wo ju sys te -

mów mo ni to rin gu (au dio -wi deo, np. miej skie go,

prze my sło we go, ko mu ni ka cyj ne go, sta dio no we go,

te le in for ma tycz ne go itp.), a na stęp nie po wią za nia

ich z kry mi na li stycz ny mi sys te ma mi ana li zy otrzy -

my wa nych da nych oraz kry mi na li stycz ny mi sys te -

ma mi iden ty fi ka cji osób i rze czy;

– po pra wy sku tecz no ści pro ce dur kar nych po przez

speł nie nie wa run ku na tych mia sto wo ści i nie uchron -

no ści ka ra nia, uzy ska ne na dro dze sko or dy no wa nia

i skró ce nia pro ce su wy ko rzy sta nia po zy ski wa nych

da nych;

– wy ko rzy sta nia za awan so wa nych tech no lo gii w ba da -

niach kry mi na li stycz nych z za kre su iden ty fi ka cji

osób i rze czy. �

Wydział Funduszy Pomocowych Biura Finansów KGP

TYLKO SŁUŻBA Kryminalistyka POLICJA 997       kwiecień 2010 r.42

Ze spo ły wspar cia
5 stycznia 2010 r. pomiędzy ministerstwem spraw wewnętrznych i administracji a komendantem głównym Policji
zostało podpisane Porozumienie finansowe dla projektu Komendy Głównej Policji pn. Utworzenie kryminalistycznych
zespołów wsparcia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu przestępczości.

Wsparcie udzielone przez Norwegię
poprzez dofinansowanie w ramach

Norweskiego Mechanizmu
Finansowego
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Po my sło daw cą tre nin gów był sierż. Mi -

chał Kę dzia, któ ry na co dzień ćwi czy

w Uni ted Gym w Ło dzi. Ra zem z trze -

ma po li cjan ta mi, tre nu ją cy mi w innych

łódzkich klubach, wy szli z pro po zy cją na uki

i do sko na le nia tej sztu ki wal ki wśród funk -

cjo na riu szy OPP w Ło dzi. Do wódz two się

zgo dzi ło, do sta li do dys po zy cji sal kę, zna leź -

li tre ne ra i ćwi czą, kie dy mo gą. 

SRE BRO MIĘ DZY NOC KA MI 
Naj bar dziej uty tu ło wa nym za wod ni kiem

wśród łódz kich pre wen cju szy jest Mi chał Kę -

dzia. Ma 25 lat, słu ży od trzech i pół ro ku,

a BJJ tre nu je od pię ciu. 

Za czy nał od tra dy cyj ne go ka ra te, po tem

był kick bo xing, ale tak że boks i ju do. Pró bo -

wał też ama tor skich walk MMA (Mi xed

Mar tial Arts – mie sza ne sztu ki wal ki) i grap -

plin gu (wal ka opar ta na chwy tach, w któ rej

za bro nio ne są ude rze nia). 

– Przed Po li cją ćwi czy łem du żo wię cej –

przy zna je sierż. Kę dzia. – Tre no wa łem dwa

ra zy dzien nie przez sześć

dni w ty go dniu. Tyl ko

nie dzie le ro bi łem

sobie wol ne. Te -

raz, gdy pra cu ję

na trzy zmia ny,

trud no to wszy-

st ko po go dzić.

Cza sa mi uda mi się pójść pięć ra zy w ty go -

dniu do klu bu, a cza sem nie ma mnie tam

przez dwa ty go dnie. 

Mi mo tych ogra ni czeń Mi chał Kę dzia zdo -

był na ubie gło rocz nych Mi strzo stwach Pol -

ski BJJ w Koź mi nie Wiel ko pol skim trze cie

miej sce w ka te go rii nie bie skich pa sów w wa -

dze do 76 kg. 

Nie ogra ni cza się do spor tu. Stu diu je pe da -

go gi kę ze spe cja li za cją wy cho wa nie fi zycz ne

na łódz kiej Aka de mii Hu ma ni stycz no -

-Eko no micz nej. W 2010 r. zo stał zresz tą wy -

bra ny spor tow cem ro ku tej uczel ni. Na ty tuł

zło ży ło się m.in. zdo by cie dru gie go miej sca

na Otwar tych Aka de mic kich Mi strzo stwach

Wo je wódz twa Łódz kie go w Ju do. Suk ces to

tym więk szy, że sier żant Kę dzia wi ce mi strzo -

stwo wy wal czył mię dzy czwar tą a pią tą noc -

ką służ by. 

PRZED AL BO PO SŁUŻ BIE 
W od dzia le pre wen cji du że go po la ma new ru

z cza sem tre nin gu nie by ło. 

– Kil ka osób miesz ka na wet 100 km od Ło -

dzi – wy ja śnia sierż. Ka mil To mes. – Wszy scy

pra cu je my na trzy zmia ny. Zor ga ni zo wa li śmy

to więc tak, że je że li ma my służ bę po po łu -

dniu, tre ning za czy na my trzy go dzi ny wcze -

śniej, je że li koń czy my o 16.00, to sta ra my się

zo stać, aby wspól nie po ćwi czyć. Przed noc -

ka mi też or ga ni zu je my ćwi cze nia, ale nie jest

ła two, bo ma my róż ne gra fi ki służb. 

Za ję cia pro wa dzi Do rian Styrcz, któ ry ma

czar ny pas jiu-jitsu. 

Po li cjan tom, szcze gól nie tym pra cu ją cym

w sys te mie zmia no wym, trud no po go dzić

służ bę z re gu lar nym tre nin giem. Za ję cia

w klu bach or ga ni zo wa ne są prze waż nie po -

po łu dnia mi lub wie czo ra mi, a te po li cjan ci

nie wszyst kie ma ją wol ne. 

– Tym bar dziej cie szy po sta wa na szych

prze ło żo nych – mó wi sierż. Ma ciej Kar piń -

ski. – Ma my gdzie po ćwi czyć, a od wrze śnia

sa la ma być w peł ni przy sto so wa na do tre nin -

gów BJJ. Do bu do wy wa na jest tak że si łow nia. 

Po dzię ko wa nia na le żą się szcze gól nie pod -

kom. Mar ko wi Włu dar czy ko wi, kie row ni ko -

wi sa li, któ ry w peł ni za apro bo wał po my sły

mło dych po li cjan tów. 

– Z BJJ ze tkną łem się do pie ro tu taj –

mówi 32-let ni sierż. Mar cin Gra czyk, od pię -

ciu lat słu żą cy w Po li cji. – Uczęsz czam na

SPORT Brazylĳskie jiu-jitsu POLICJA 997       kwiecień 2010 r.44

BJJ
OPP Silna grupa pod wezwaniem. Od lewej, wszyscy sierżanci: Michał Kędzia, 

Marcin Graczyk, Maciej Karpiński, Kamil Tomes, Tomasz Nowak, Łukasz Rajewski

Sierż. Michał
Kędzia, brązowy

medalista
Mistrzostw Polski

w BJJ

Rozgrzewka Michała Kędzi

w

W łódzkim oddziale prewencji od trzech miesięcy grupka zapaleńców
trenuje brazylĳskie jiu-jitsu. Wszystko zaczęło się od czterech policjantów,
którzy ćwiczą w klubach. Teraz chętnych jest już dwunastu, choć z powodu
grafiku służb trudno im zebrać się jednocześnie na macie.

44-45.04:Layout 6  3/25/10  8:54 AM  Page 44



Trzeci w Europie
Już po raz ko lej ny w sło necz nej Li zbo -

nie od by ły się Otwar te Mi strzo stwa Eu -

ro py w Bra zy lĳ skim Jiu -Jit su. Star to wa ło

w nich pół to ra ty sią ca za wod ni ków z ca -

łe go świa ta. Są to naj waż niej sze te go

typu za wo dy na Sta rym Kon ty nen cie

i bio rą w nich udział naj lep si z naj lep -

szych. W tym za szczyt nym gro nie zna la -

zło się 50 Po la ków, a wśród nich po raz

ko lej ny młod szy wy kła dow ca Szko ły Po li -

cji w Pi le asp. sztab. Wal de mar Li jew ski.

Re pre zen tan ci na sze go kra ju zdo by li

łącz nie 33 me da le, a nasz mistrz wy wal -

czył 3. miej sce (dru gie go nie przy zna no)

w ka te go rii wa go wej do 100,5 kg. 

Do za wo dów tych Wal de mar Li jew ski

przy go to wy wał się oko ło pół ro ku, w tym

cza sie wy star to wał m.in. w 10. Ma ra to nie

Po znań skim, re gu lar nie pły wał, tre no wał

dwa ra zy dzien nie na ma cie. 

Pod czas za wo dów, mi mo wa gi 92 kg,

Li jew ski po sta no wił wy star to wać w wyż -

szej ka te go rii wa go wej – do 100,5 kg, oraz

w ka te go rii open. Pierw szą wal kę w swo -

jej ka te go rii sto czył z re pre zen tan tem

Fran cji, gdzie wy grał na punk ty 12 do 2.

W dru giej spo tkał się ze zna nym w świe -

cie jiu -jit su re pre zen tan tem Abu Dha bi

– Li fei Va li. Wal kę tę Po lak prze grał na

punk ty 2 do 0. Od nie sio ne wcze śniej

zwy cię stwo da ło mu brą zo wy me dal. 

W ka te go rii open po li cyj ny mistrz

prze szedł przez eli mi na cje i w ostat niej

run dzie spo tkał się po now nie z Li fei Vali,

ale wal ka zo sta ła prze rwa na ze wzglę du

na od nie sio ną kon tu zję Waldemara Li -

jew skie go. Po za wo dach obaj umó wi li się

na wspól ne wal ki, a Li fei Va li za pro sił

Po la ka na mi strzo stwa, któ re or ga ni zo -

wa ne bę dą w Abu Dha bi.

W mi strzo stwach wy star to wa ło tak że

dwóch in nych po li cjan tów: st. sierż. Pa -

weł „Pi cas so” Pi larz z OPP w Po zna niu,

któ ry za jął IV miej sce i st. asp. Ja cek

Wierz bic ki z KMP w Ło dzi, któ ry wy -

wal czył sre bro. �

AN NA FONS
zdj. z archiwum W. Lĳewskiego

wszyst kie tre nin gi. BJJ po zwa la po więk szyć

swo je moż li wo ści. Po le cam to wszyst kim po -

li cjan tom. 

– Ja też ni gdy wcze śniej nie tre no wa łem –

przy zna je sierż. To masz No wak. – Wcią gnę -

li mnie ko le dzy, ale by ło war to! 

KWADRANS W PEŁNYM
OPORZĄDZENIU 
Sport w Po li cji ku le je. Wie lu lu dzi wstę pu je

w nie bie skie sze re gi, wie rząc, że spraw ność

fi zycz na, któ rej nie moż na prze cież zdo być

ina czej niż przez re gu lar ne tre nin gi, na praw -

dę li czy się w tej służ bie. Po tem czę sto przy -

cho dzi roz cza ro wa nie, gdy trud no zna leźć

czas choć by na krót ką prze bież kę al bo gdy

trud no wy je chać na ja kieś za wo dy, je śli nie

ma się nad go dzin. 

– Oprócz te go, że in te re so wał mnie cha -

rak ter tej służ by, to są dzi łem, że w Po li cji

liczy się za mi ło wa nie do spor tu – mó wi sier -

żant Kę dzia. – Tre nin gi by ły na szą od dol ną

ini cja ty wą, ale na szczę ście do wódz two się

na nie zgo dzi ło, a róż nie z tym by wa. 

Mi chał Kę dzia ra zem z sierż. Łu ka szem

Ra jew skim, któ ry od pół to ra ro ku tak że ćwi -

czy bra zy lĳ skie jiu -jit su, zo stał w ubie głym

ro ku uho no ro wa ny przez mar szał ka wo je -

wódz twa na gro dą dla naj lep szych po li cjan -

tów w re gio nie w ka te go rii „Pa trol ro ku”. To

są wy mier ne efek ty, do któ rych tak że do cho -

dzi się przez tre ning. 

Po li cyj ny me da li sta przy zna je, że umie jęt -

no ści z ma ty BJJ jesz cze mu się pod czas służ -

by nie przy da ły. 

– Mun dur ra czej od stra sza – wy ja śnia. 

– Nikt nie ata ko wał mnie, gdy by łem na

służ bie. BJJ da je po czu cie pew no ści pod czas

pa tro lu. Wy tre no wa nie, kon dy cja bar dzo się

przy da ją, szcze gól nie w po ści gach pie szych.

Ostat nio przez pięt na ście mi nut go ni łem

chło pa ka. Mi mo dłu gich bu tów, opi na czy,

sprzę tu, bro ni i ton fy to ja by łem gó rą. Chło -

pak po kwa dran sie padł, a ja nie zdą ży łem się

jesz cze zmę czyć. �

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i Krzysz tof Chrza now ski (1) 
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Michał Kędzia i Kamil Tomes na macie

Trening policjantów z łódzkiego OPP

Waldemar
Lĳewski
(niebieski strój) 
z Lifei Vali
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20 lat te mu po wsta ła Po li cja. Mi li cja Oby wa tel ska
prze szła do hi sto rii. Wie lu czyn nych i eme ry to wa nych
po li cjan tów pa mi´ ta ten kwiet nio wy dzieƒ, kie dy trze -
ba by ło zmie niaç pie czàt ki i ta blicz ki. Czy tyl ko to? 
Na po czàt ku te go rocz ni co we go ro ku po pro si li Êmy Czy tel ni ków, by na pi sa li, co dla
nich ozna cza ła zmia na z kwiet nia 1990 ro ku. Oto pierw sza z opo wie Êci.

– CZE GOÂ TU CHCIAŁ?
Tak roz po czà łem słu˝ b´ w Po li cji 20 sierp nia 1990 r. Py -
ta nie, któ re pa dło z ust dy ̋ ur ne go ów cze snej Ko men dy
Re jo no wej Po li cji we Włosz czo wie, za sko czy ło mnie.
Wpraw dzie nie oczekiwałem, ˝e po wi ta jà mnie chle bem
i so là, ale spo dzie wa łem si´ kul tu ral niej sze go po trak to -
wa nia. Nie mniej jed nak nie zra ̋ o ny od po wie dzia łem:

– Ja mam tu pra co waç.
– To idê do za st´p cy ko men dan ta.
Za st´p ca był o wie le mil szy. Ka zał mi si´ zgło siç do

do wód cy dru ̋ y ny pa tro lo wej. Ten skie ro wał mnie do 
dy ̋ ur ne go. Pan Le szek, bo tak ka zał mó wiç do sie bie
dy ̋ ur ny, te˝ oka zał si´ mi łym fa ce tem. Oczy wi Êcie wy -
py tał mnie, skàd je stem, czym si´ zaj mo wa łem i czy nie
zna la złem lep sze go za j´ cia ni˝ pra ca w Po li cji. Pierw szy
dzieƒ mi nàł szyb ko i bez bo le Ênie. Na st´p ne dni mi ja ły
w po dob ny spo sób. W su mie po do ba ła mi si´ ta ka pra -
ca, nic nie ro bi łem i pła ci li mi za to. Sie lan ka by ła po -
dyk to wa na nie tym, ˝e by łem mło dy i nie do Êwiad czo ny,
ale wy ni ka ła z fak tu, ˝e nie mia łem mun du ru, a – co
gor sza – na wet le gi ty ma cji. Le gi ty ma cji nie do sta łem,
bo w ka drach stwier dzi li, ˝e b´ dà wy da wa ne no we do -
ku men ty i nie opła ca si´ im wy da waç sta rych dla no wo
przy j´ tych. 

DoÊç szyb ko prze ko na łem si´ na wła snej skó rze, jak
to jest nie mieç le gi ty ma cji słu˝ bo wej, kie dy mu sia łem
po je chaç do szpi ta la, by po braç krew od spraw cy wy -
pad ku dro go we go. Ko le ga, któ ry mnie za wiózł do szpi -
ta la z po dej rza nym, po zo sta wił nas na scho dach, a sam
gdzieÊ si´ ulot nił. Dziar sko wkro czy łem do izby przy j´ç,
Êci ska jàc am puł k´ na krew. Tam oznaj mi łem o ce lu swo -
je go przy by cia. Wte dy pie l´ gniar ka spy ta ła mnie, kim
wła Êci wie je stem. 

– Po li cjan tem – od po wie dzia łem, a mój za pał lek ko
ostygł.

– A ma pan ja kiÊ do ku ment? 

Nie po wiem, ˝e nie by ło mi głu pio. Na szcz´ Êcie
z opre sji wy ra to wał mnie po li cjant, z któ rym przy je cha -
łem, po ja wił si´ bo wiem w trak cie roz mo wy. Po zy tyw nà
stro nà te go zda rze nia by ło to, ˝e ni gdy wi´ cej w izbie
przy j´ç nikt mnie nie py tał, kim je stem. Tak do brze
mnie za pa mi´ ta li. 

PA TROL W BOM BOW CU
Pierw sze dni pra cy to ob ser wa cja, jak dzia ła in sty tu cja
zwa na Po li cjà bàdê, jak na zy wa jà jà sa mi po li cjan ci,
Firmà.

Pierw sze spo strze ̋ e nie by ło ta kie, ˝e po zmia nie Mi -
li cji Oby wa tel skiej na Po li cj´ bra ko wa ło po li cjan tów.
Wie lu ode szło w zwiàz ku z na by ciem praw eme ry tal -
nych, by ło to praw do po dob nie spo wo do wa ne oba wà
przed zmia na mi. Byç mo ̋ e nie któ rzy nie mo gli od na -
leêç si´ w no wej rze czy wi sto Êci. 

Dru ga spra wa to wy kształ ce nie. Usta wa o Po li cji
wpro wa dzi ła obo wià zek po sia da nia przez po li cjan tów
mi ni mum Êred nie go wy kształ ce nia. Z tym by wa ło ró˝ -
nie. Cz´Êç fak tycz nie ta kie mia ła, ale by ła gru pa osób,
któ ra mu sia ła si´ do kształ caç. 

Trze cia uwa ga do ty czy ła sprz´ tu, a wła Êci wie je go
bra ku. Ta bor sa mo cho do wy był sta ry i cz´ sto si´ psuł.
Łàcz noÊç dzia ła ła do cza su, kie dy wi daç by ło bu dy nek
ko men dy lub po ste run ku, po tem by wa ło ró˝ nie. Na ów -
cze sne ra dio wo zy pa trzy łem przez pry zmat czar ne go
hu mo ru. Do te go ro dza ju spoj rze nia skło nił mnie fakt,
kie dy pod czas pa tro lu w ra dio wo zie mar ki „Ny sa” za -
czà łem wy dłu by waç ja kàÊ ma s´ znaj du jà cà si´ po mi´ -
dzy ka ro se rià a przed nià szy bà. Wte dy oka za ło si´, ˝e
to pla ste li na, któ rà kie row ca pra co wi cie wy peł nił dziu -
r´, po czym jà za ma lo wał. Na to miast cha rak te ry stycz -
ne, a wła Êci wie ty po we, dla po li cyj nych nys by ły bocz ne
drzwi. Ow szem, prze su wa ne, ale by wa ło, ˝e trzy ma ły
si´ tyl ko gór nej pro wad ni cy, na to miast dol na al bo trzy -
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ma ła na sło wo ho no ru, al bo nie trzy ma ła wca le. Z tego
wzgl´ du przy, hmm... ostrej jeê dzie na za kr´ tach drzwi
od chy la ły si´ od pio nu. Wte dy sa mo chód prze kształ cał
si´ w bom bo wiec z od strze lo nym skrzy dłem. Na szcz´ -
Êcie nie zda rzy ło si´, by te drzwi od pa dły w cza sie jazdy.
Nie mniej jed nak pa trol zmo to ry zo wa ny był ra ry ta sem
w po rów na niu z sza rà co dzien no Êcià, gdy˝ naj cz´ Êciej
od by wał si´ per pedes, wła Ênie z po wo du bra ku sa mo -
cho dów.

KURS ZE RO WY
Po nie wa˝ nie mia łem ˝ad ne go prze szko le nia, zo sta łem
skie ro wa ny na tzw. kurs ze ro wy. Fak tycz nie, na zwa była
słusz na, gdy˝ był to kurs… po mie Êcie w cha rak te rze
pa tro lu pie sze go, na to miast w zni ko mym stop niu do -
ty czył kształ ce nia po li cyj ne go. Oczy wi Êcie mie li Êmy wy -
kła dy, któ re odby wa ły si´ w go dzi nach ran nych mi´ dzy
pa tro lem w no cy a przed zmia nà po po łu dnio wà. Za -
zwy czaj kur san ci o tej po rze za pa da li w le targ i ni cze -
go z na uki nie wy no si li. 

Na kur sie na uczy łem si´ jed ne go. Mia no wi cie, ˝e
w pa tro lu trze ba mieç part ne ra god ne go za ufa nia.
Prze ko na łem si´ o tym, gdy pod czas pa tro lu ra zem
z ko le gà za trzy ma li Êmy spraw c´ kra dzie ̋ y z wła ma -
niem do ap te ki. Oby dwaj by li Êmy „zie lo ny mi” po li cjan -
ta mi, mi mo to wspól nie uda ło si´ nam obez wład niç
zło dzie ja, któ ry by naj mniej nie miał za mia ru nam tego
uła twiaç. Za trzy ma li Êmy go, ale co da lej? ˚a den z nas
nie miał kaj da nek (bro ni i ga zu te˝). Bez rad ni pa trzy -
li Êmy na sie bie. Na szcz´ Êcie ra dio sta cja dzia ła ła, wi´c
we zwa li Êmy po moc. Po we zwa niu ko ło nas po ja wi ło si´
na gle kil ka po sta ci w cy wil nych ubra niach. Wszyst ko
by ło by do brze, gdy by nie to, ˝e jak szyb ko si´ po ja wi -
li, tak szyb ko znik n´ li. My na dal tkwi li Êmy w punk cie
wyj Êcia. W koƒ cu zna leê li si´ ch´t ni do prze wie zie nia
nas do ko men dy. Na miej scu dy ̋ ur ny rzu cił nam tyl ko:

– Wy peł nij cie kwi ty i na do łek z klien tem.
Su per by ło by jesz cze wie dzieç, co to za kwi ty (co to

do łek, wie dzie li Êmy). Po wie lu py ta niach do wie dzie li -
Êmy si´, ˝e kwi ty to pro to kół za trzy ma nia oso by i no -
tat ka urz´ do wa. Gdy czwar ta pró ba wy peł nie nia
rze czo nych kwi tów wy pa dła w oczach dy ̋ ur ne go na za -
li czo nà, prze ka za li Êmy za trzy ma ne go pro fo so wi i by li -
Êmy wol ni. 

Po po wro cie z kur su mia łem ju˝ ja kie ta kie po j´ cie
o mo jej pra cy, któ ra za cz´ ła przy po mi naç kie rat. Układ
słu˝ by: noc, po po łu dnie, dzieƒ i wol ne, ni czym nie przy -
po mi nał sie lan ki z pierw szych dni. Pra ca w pa tro lów ce
by ła o ty le lep sza, ˝e wiedziałem ju˝, jak wy glà da ta ka
ro bo ta i na czym ona z grub sza po le ga. Przy by ło tak ̋ e
po li cjan tów. Po kil ku mie sià cach tra fi łem do kry mi nal -
nych.

SZKO ŁA PRZE TRWA NIA
Na dzieƒ do bry do sta łem ma te ria ły do ty czà ce tzw. na -
głych zgo nów. Ni by pro ste, prze słu chaç Êwiad ków
i umo rzyç. Pro ste to by ło, ale dla ko goÊ, kto to ju˝ ro -
bił. Ja nie ste ty nie mia łem zie lo ne go po j´ cia, jak si´
do te go za braç. Wpraw dzie mia łem star szych i do -
Êwiad czo nych ko le gów, ale nie kwa pi li si´ do po mo cy.
Za to opo wia da li, jak to daw niej by wa ło z mło dy mi.
Zro zu mia łem, do cze go pi jà, a wła Êci wie co pi jà. Póê -

niej po szło jak z płat ka, nikt nie od ma wiał po rad. Pra -
ca do cho dze niow ca mnie nie po cià ga ła. Na to miast to,
co ro bił tech nik kry mi na li sty ki – bar dzo. Za czà łem ter -
mi no waç u nie go. Za nim za czà łem, sta˝ si´ skoƒ czył.
Tech nik wy là do wał na zwol nie niu le kar skim, a ja zo sta -
łem sam. Na szcz´ Êcie po ka zał mi, gdzie sà ksià˝ ki
o kry mi na li sty ce i z nich głów nie czer pa łem wie dz´, na -
to miast prak ty ki mi nie bra ko wa ło. Tra fi łem na ta ki
okres w dzie jach pol skiej prze st´p czo Êci, kie dy dzieƒ
bez wła ma nia lub po dob ne go zda rze nia był Êwi´ tem.
Wpraw dzie mój en tu zjazm do pra cy był od wrot nie pro -
por cjo nal ny do wie dzy, nie mniej jed nak po ja wi ły si´
efek ty w po sta ci po zy tyw nych eks per tyz kry mi na li stycz -
nych. W tzw. mi´ dzy cza sie za li czy łem kurs pod sta wo -
wy, któ ry ko ja rzył mi si´ z urlo pem, znalazłem si´
bo wiem tam pra wie po dwóch la tach słu˝ by i ni cze go
no we go na nim si´ nie do wie dzia łem. Wsku tek ró˝ nych
oko licz no Êci tra fi łem na wła snà proÊ b´ do ko mi sa ria tu
w Kra so ci nie. 

Pra ca w ko mi sa ria cie to by ła bar dziej szko ła prze -
trwa nia ni˝ słu˝ ba. Z re gu ły by li Êmy zda ni sa mi na sie -
bie. Po dział na pre wen cj´ i kry mi nal ny nie miał
˝ad ne go zna cze nia. Po li cjant mu siał umieç wszyst ko,
a jak nie umiał, to szyb ko si´ uczył. Mi mo tych nie do -
god no Êci two rzy li Êmy w mia r´ zgra ny ze spół, po tra fià -
cy wspól nie si´ do ga daç i współ pra co waç. Wy ni ka ło
to z fak tu, ˝e by li Êmy ró wie Êni ka mi o po dob nym sta -
˝u słu˝ by i do Êwiad cze niu po li cyj nym. Ba, na wet po -
dob nie wy glà da li Êmy. By ło to cza sa mi przy czy nà
hu mo ry stycz nych nie po ro zu mieƒ. Pew ne go dnia, gdy
za z´ bi ły si´ dwie zmia ny, przy szła do ko mi sa ria tu in -
te re sant ka.

– Chcia łam roz ma wiaç z po li cjan tem, któ ry był u mnie.
˚a den z nas nie mógł jej so bie sko ja rzyç. Wte dy Pa -

weł spy tał:
– A jak on wy glà dał?
– Był w mun du rze, ta ki wy so ki, szczu pły z wà sem.

Po czym po pa trzy ła na nas. Sta ło przed nià pi´ ciu
umun du ro wa nych fa ce tów, wy so kich, szczu płych i...
z wà sa mi. 

A jak wy glà da ła po moc ze stro ny ko men dy? Ha sło
„Umiesz li czyç – licz na sie bie” jest od po wie dzià na t´
kwe sti´. By łem sam w ko mi sa ria cie, kie dy dy ̋ ur ny ka -
zał mi je chaç na miej sce kra dzie ̋ y z wła ma niem i za -
zna czył, bym nie li czył na po moc. Na miej scu star szy
pan wska zał mi szo p´, gdzie w se kre cie przed ˝o nà
scho wał pie nià dze. Zło dziej wy ła mał de ski ze Êcia ny
i ulot nił si´ z for sà zgar ni´ tà z szaf ki. Wszyst ko mu
sprzy ja ło, oprócz fak tu zgu bie nia bu ta ko ło szo py. Sy tu -
acja jak z baj ki o Kop ciusz ku. DoÊç szyb ko zna la złem
te go „Kop ciusz ka”, któ ry ze sto ic kim spo ko jem fun do -
wał pi wo w ba rze. Był tyl ko w jed nym bu cie. 

Gdy za cz´ ła si´ no wa de ka da, wró ci łem do ko men dy,
do swo je go ulu bio ne go za j´ cia, czy li kry mi na li sty ki, ale
to ju˝ by ła in na, no wa Po li cja. �

asp. sztab. AN DRZEJ DU SZA
Ko men da Po wia to wa Po li cji we Włosz czo wie

Od re dak cji:
Cze ka my na na st´p ne opo wie Êci sprzed 20 lat. Pro si -

my, by nie by ły dłu˝ sze ni˝ 9 tys. zna ków ze spa cja mi.
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Po zmianie
Milicji
Obywatelskiej
na Policję
brakowało
policjantów.
Wielu odeszło
w związku
z nabyciem
praw
emerytalnych,
było to
prawdopodobnie
spowodowane
obawą
przed zmianami.
Być może
niektórzy nie
mogli odnaleźć
się w nowej
rzeczywistości.
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„Pra wo kar ne” Ka ta rzy ny Czaj kow skiej -

-Ma to siuk to no wo cze sny pod ręcz nik

do na uki pra wa. Ad re so wa ny jest do stu -

den tów pra wa i słu cha czy wszyst kich kie -

run ków, na któ rych wy kła da ne jest pra wo

kar ne, a tak że do kan dy da tów na apli ka cje

i apli kan tów praw ni czych.

Roz le gły ma te riał po da ny jest w bar dzo

przej rzy stej i przy stęp nej for mie uła twia ją -

cej na ukę, za pa mię ty wa nie i spraw dza nie

wie dzy, a zwłasz cza na do łą czo nej do książ -

ki pły cie CD, któ ra jest au dio bo okiem.

W książ ce stu dent znaj dzie wy czer pu -

ją ce omó wie nia z czy tel ny mi ha sła mi, pod -

kre śle nia mi, wy tłusz cze nia mi i du żą licz bą

wy kre sów oraz ta bel. Po prze ro bie niu każ -

de go za gad nie nia bę dzie mógł spraw dzić

swo ją wie dzę, od po wia da jąc na py ta nia te -

sto we i opi so we. Po zwo li mu to zde cy do -

wać, czy mo że już przejść do na uki

ko lej ne go za gad nie nia, czy też po wi nien

raz jesz cze po wtó rzyć ma te riał. For mat

i roz kład książ ki spra wia ją, że stu dent po -

czu je się, jak by pra co wał na swo im oso bi -

stym lap to pie. 

Pod ręcz nik obej mu je stan praw ny na

19 kwiet nia 2010 r. Su ple ment uwzględ -

nia zmia ny, ja kie ma ją na stą pić w naj bliż -

szym cza sie. 

Pły ta CD za wie ra: au dio po dręcz nik,

en cy klo pe dię pra wa kar ne go, słow nik wy -

ra żeń i sen ten cji ła ciń skich, pro gram te sto -

wy, ak ty praw ne, wzo ry pism pro ce so wych.

Au dio po dręcz nik za wie ra na gra nie eg -

za mi nu ust ne go z pra wa kar ne go ma te rial -

ne go, któ re wy czer pu je ca ły ma te riał

za war ty w książ ce. Stu dent mo że sko pio -

wać na gra nie na swój kom pu ter lub na mo -

bil ny od twa rzacz.

En cy klo pe dia pra wa kar ne go po ma -

ga szyb ko po wtó rzyć naj waż niej sze ha sła

z pra wa kar ne go i pod su mo wać wie dzę

„od A do Z”, a słow nik wy ra żeń i sen -
ten cji ła ciń skich z za kre su pra wa kar ne -

go po sze rza wie dzę, wzbo ga ca ję zyk

i po ma ga zro zu mieć na zwy naj waż niej -

szych in sty tu cji pra wa kar ne go.

Pro gram te sto wy za wie ra sy mu la cje

eg za mi nów te sto wych z pra wa kar ne go

za każ dym ra zem w in nym wa rian cie. Każ -

dy test skła da się ze 150 py tań, na któ rych

roz wią za nie wy zna czo ny jest okre ślo ny

czas. Moż na na stęp nie spraw dzić swój wy -

nik, po praw ne od po wie dzi oraz pod sta wę

praw ną wraz z au to ma tycz nym prze kie ro -

wa niem do jej tre ści.

Książ ka za wie ra ak ty praw ne – naj waż -

niej sze usta wy z za kre su pra wa kar ne go

zre da go wa ne w ta kiej for mie, aby szyb ko

na uczyć się ich tre ści, a tak że wzo ry pism
pro ce so wych.

Na uka pra wa kar ne go w opar ciu o tak

no wo cze sny pod ręcz nik sta je się prost sza

i przy jem niej sza. �

ELŻ BIE TA SI TEK 
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Dla przyszłych prawników

O nie let nich 
i mło do cia nych

Wi told Klaus: Dziec ko przed są dem.
Wy miar spra wie dli wo ści wo bec prze stęp -
czo ści młod szych nie let nich. Wy daw nic -
twa Aka de mic kie i Pro fe sjo nal ne,
War sza wa 2009, s. 414

Au tor, dok tor na uk praw nych i ad iunkt

w In sty tu cie Na uk Praw nych PAN, w swo jej

książ ce po sta wił dwa waż ne py ta nia: jak wy -

glą da prze stęp czość dzie ci

w Pol sce i kim są spraw cy

czy nów za bro nio nych. By

na nie od po wie dzieć, prze -

pro wa dził ana li zę 199

spraw z 2000 r. do ty czą -

cych 307 nie let nich spraw -

ców (nie ma ją cych w chwi li

po peł nie nia czy nu za bro nio ne go 13 lat),

a na stęp nie po czte rech la tach spraw dził, ilu

z ba da nych młod szych nie let nich mia ło póź -

niej po now ny kon takt z są dem ro dzin nym.

Oka za ło się, że ko lej ne spra wy są do we

w okre sie ka tam ne zy mia ło aż 117 osób.

Po za ana li zą kon kret nych spraw Wi told

Klaus zaj mu je się rów nież syl wet ka mi ba da -

nych nie let nich: są to prze waż nie oso by, któ -

re ma ją pro ble my w szko le i spra wia ją

kło po ty wy cho waw cze. Au tor za uwa ża, że

w ostat nich la tach wzro sła licz ba nie let nich

ma ją cych spra wy są do we w związ ku z nar ko -

ty ka mi oraz licz ba dziew cząt wcho dzą cych

w kon flikt z pra wem (naj czę ściej bio rą one

udział w kra dzie żach i bój kach).

Waż ną spra wą po ru szo ną w książ ce jest

też orzecz nic two są dów w spra wach nie let -

nich: au tor za uwa ża, że sku tecz ność na sze go

wy mia ru spra wie dli wo ści w sto sun ku do nie -

let nich jest nie wiel ka (zwłasz cza w od nie -

sie niu do tych bar dziej zde mo ra li zo wa nych).

Po nad to wie le moż li wo ści stwo rzo nych

przez prze pi sy jest nie wy ko rzy sta nych –

Sto wa rzy sze nie „Ro dzi na Po li cyj na” wraz z Nie za leż nym Sa mo rząd nym Związ kiem Za wo do wym Po li cjan tów oraz Sto wa rzy sze niem 
Eme ry tów i Ren ci stów Po li cyj nych 
za chę cają do prze ka zy wa nia 1% ze swo je go po dat ku do cho do we go (PIT) na rzecz Fun da cji 
„Dom Policyjnego Seniora” oraz do wszel kich do bro wol nych wpłat na jej kon to:
Bank PKO BP SA Od dział War sza wa
nr kon ta 53 1020 1068 0000 1702 0070 0765
Każ da Po moc się li czy! Każ da wpła ta jest waż na!
Fun da cja „Dom Po li cyj ne go Se nio ra” jest or ga ni za cją po żyt ku 
pu blicz ne go za re je stro wa ną w Kra jo wym Re je strze Są do wym pod poz. nr 0000222081 nr wpi su 4.

APEL
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Po zio mo: 1 – na nie bie i zie mi, 4 – pięć tu zi nów, 8 – du cho wa i ma te rial na, waż na też oso bi sta 
i fi zycz na, 12 – li nĳ ka np., 15 – krzew ozdob ny, 17 – na praw dę zim ny kon ty nent, 19 – czę sto ku po -
wa ne w pęcz ku, 20 – ru lo nik z mię sa, 22 – po mie czu lub po ką dzie li, 23 – krót sza od po mył ki, 
26 – w gnieź dzie z pi sklę ta mi, 29 – lek ki strój ko bie cy, 30 – za ro śla wierz bo we, 31 – na ry ce rzu, 
33 – kra ter wul ka nicz ny, za zwy czaj wy peł nio ny wo dą, 34 – my sie miesz ka nie, 37 – pra wy do pływ
Wi sły, 40 – słod ki, 41 – licz ne w sie ci, 43 – w czar nej ma sce, pe le ry nie i z sza blą, 44 – krąż ki np.
mar chew ki, 45 – skład nik ben zy ny, 46 – naj waż niej sze świę to, 47 – ra dio gra na je go fa lach.
Pio no wo: 1 – ta ostat nia da ła się nam we zna ki, 2 – ka mień pół sz la chet ny, 3 – syn De da la, 5 – płyn -
ny miód, 6 – bez piecz ne schro nie nie, 7 – trop, 8 – pi ta czar na, z mle kiem lub śmie tan ką, 9 – gra -
ne na trwo gę, 10 – in te lekt, 11 – Ma rek Gre chu ta i ze spół…, 13 – nie pro szo ny gość, 14 – skła da ny
prze ło żo ne mu, 16 – w mu zy ce: po wo li, 18 – gru ba li nia, 21 – przy szła do wo za, 23 – tu po pa sa ły
ka ra wa ny, 24 – pły nie przez Mel bo ur ne (Au stra lia), 25 – ko sze dla ko ko szek, 27 – stąd mą ka, 
28 – urok, po wab, 29 – sta now czy sta wia ny w spra wie, 32 – zbir, 33 – ko mi sarz z po pu lar nych 
kry mi na łów, 35 – dra pież nik z ro dzi ny del fi nów, 36 – mm, cm, m i…, 38 – msza po ran na, 
39 – ra do sna po ra ro ku, 41 – imię ksią żąt szcze ciń skich, 42 – głos ko bie cy.

Po roz wią za niu krzy żów ki na le ży od czy tać ha sło, któ re two rzą li te ry w krat kach ozna czo nych w pra -
wym dol nym ro gu cy fra mi od 1 do 21:

(…………….........),     (….…...................)    (….................................................................)!
1   2   3   4   5   6           7   8   9   10   11         12   13   14   15   16   17   18   19   20   21 

BOŻENA CHMIELEWSKA

Roz wią za nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych pod ad re sem re dak cji lub 
e -ma ilem (ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl) do 19 kwietnia 2010 r. W e -ma ilu pro si my o po da nie imie nia
i na zwi ska oraz ad re su za miesz ka nia. Wśród Czy tel ni ków, któ rzy na de ślą pra wi dło we roz wią za -
nia, roz lo su je my na gro dy: książki Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych.
Na de sła nie przez Czy tel ni ka roz wią za nia ozna cza, że wy ra ża on zgo dę na pu bli ka cję swo je go
imie nia i na zwi ska oraz miej sca za miesz ka nia w razie wy gra nej. Peł ny re gu la min do wglą du 
w re dak cji. 
Rozwiązanie krzyżówki z ha słem nr 3: „Przypadek najlepszym detektywem”. 
Na gro dę, książ ki Wy daw nic twa Dolnośląskiego, wy lo sowali: Grzegorz Gurczyński z Miechowa,
Agnieszka Domalewska z Nowego Targu i Mariusz Żukowski z Brodów.

cho ciaż od 2001 r. pol skie pra wo ze zwa la

na me dia cję mię dzy po szko do wa nym

a spraw cą, jest to śro dek bar dzo rzad ko

orze ka ny. Jak pi sze Klaus, sę dzio wie ro -

dzin ni ne ga tyw nie oce nia ją wpro wa dze nie

me dia cji do usta wy o po stę po wa niu w spra -

wach nie let nich. Jed nak, jak wy ni ka z ba -

dań, aż 95 proc. spraw ców czy nów

za bro nio nych, któ rzy bra li udział w me dia -

cji, po jej za koń cze niu de kla ro wa ło, że ża -

łu je po peł nio ne go czy nu i chce go

wy na gro dzić. I naj waż niej sze: ci spraw cy

o wie le rza dziej po peł nia li póź niej prze -

stęp stwa.

Pau li na Wik tor ska: Cze ka jąc na wo -
kan dę. Wa run ko we przed ter mi no we
zwol nie nie mło do cia nych. Wy daw nic -
twa Aka de mic kie i Pro fe sjo nal ne, War -
sza wa 2010, s. 324 

Pau li na Wik tor ska jest dok to rem na uk

praw nych i so cjo lo giem, ad iunk tem w Za -

kła dzie Kry mi no lo gii INP PAN. W swo jej

pra cy za na li zo wa ła ak ta ska za nych mło do -

cia nych z lat 1996, 1999

i 2002, prze by wa ją cych

w trzech za kła dach kar -

nych: w Ny sie, Iła wie

i Wło cław ku. W chwi li po -

peł nie nia czy nu za bro nio -

ne go nie ukoń czy li oni 21

lat, a w cza sie orze ka nia

w pierw szej in stan cji nie mie li 24 lat.

W 2006 r. au tor ka prze pro wa dzi ła ka tam ne -

zę tych spraw: w 80 proc. przy pad ków

z 1996 r. (czy li w pierw szej gru pie ba da -

nych akt) oka za ło się, że wa run ko we przed -

ter mi no we zwol nie nie by ło nie traf ne lub

do zór nad zwol nio nym wa run ko wo mło do -

cia nym oka zał się nie sku tecz ny. Jed nak

bar dziej opty mi stycz ne oka za ły się spra wy

z lat 1999 i 2002 – tu taj był wi docz ny wy -

raź ny wzrost po myśl nie za koń czo nych

okre sów pró by wa run ko wo zwol nio nych. 

Istot ny dla książ ki jest też ma te riał po -

rów naw czy: w jed nym z roz dzia łów Pau li na

Wik tor ska opi su je, jak wy glą da wa run ko we

zwol nie nie w sys te mach kar nych Da nii

i Wiel kiej Bry ta nii. W Da nii po wsta ły

tzw. do my przej ścio we, w któ rych oso by

wa run ko wo zwol nio ne z za kła dów kar nych

miesz ka ją przez pe wien czas przed wyj -

ściem na wol ność. Jed no ra zo wo w ta kim

do mu mo że prze by wać 21 osób: każ da ma

z nich swój po kój, któ ry za my ka na klucz,

wy cho dząc co dzien nie do pra cy lub szko ły.

To ro dzaj ho ste lu, któ ry po ma ga oswo ić się

z co dzien nym, nor mal nym ży ciem na wol -

no ści i po zwa la ła god nie przejść od ży cia

w izo la cji do nor mal ne go funk cjo no wa nia

wśród lu dzi. �

AW

2 3

4 5 6 7 8

19

21

23

26

20

27

3029

22

34

41 42 43

44

4746

45

35 36

40

37 38 39

31 32

33

28

24 25

9 10 11

1

12

17 18

13 14 15 16

18

10

3

20

6

15

17

11

12 4

5

7

9

14

21

19

8

16

13 1

2

KRZYŻÓWKA NR 4

zd
j. 

sx
c.

hu

48-49.04:Layout 6  3/25/10  9:28 AM  Page 49



ROZRYWKA Okiem satyryka POLICJA 997       kwiecień 2010 r.50

Adres redakcji: 
02-514 Warszawa 12, ul. Domaniewska 36/38

tel. 22 60-161-26, fax 22 60-168-67
www.gazeta.policja.pl
Łączność z czytelnikami:

gazeta.listy@policja.gov.pl (22 60-121-87)
Redaktor naczelny: Irena Fedorowicz

i.fedorowicz@policja.gov.pl (22 60-161-26)
Zastępca redaktora naczelnego: Klaudiusz Kryczka

k.kryczka@policja.gov.pl (22 60-161-26)
Sekretarz redakcji: Agata Guzdek-Wrotna
a.wrotna@policja.gov.pl (22 60-161-32)

Zastępca sekretarza redakcji: Małgorzata Boruta
m.boruta@policja.gov.pl (22 60-161-15)

Sekretariat: Karolina Targońska
gazeta@policja.gov.pl (22 60-161-26)

Zespół redakcyjny:
Grażyna Bartuszek  g.bartuszek@policja.gov.pl

Przemysław Kacak  p.kacak@policja.gov.pl
Anna Krawczyńska  a.krawczynska@policja.gov.pl
Tadeusz Noszczyński  t.noszczynski@policja.gov.pl
Paweł  Ostaszewski  p.ostaszewski@policja.gov.pl
Jerzy Paciorkowski  j.paciorkowski@policja.gov.pl

Elżbieta Sitek  e.sitek@policja.gov.pl
Aleksandra Wicik  a.wicik@policja.gov.pl

Dział foto:
Anna Michejda

a.michejda@policja.gov.pl (22 60-124-49)
Andrzej Mitura

a.mitura@policja.gov.pl (22 60-115-96)
Studio graficzne:

Krzysztof Zaczkiewicz, Krystyna Zaczkiewicz
gazeta.studio@policja.gov.pl (22 60-135-46)

Korekta: Elżbieta Mirowska (22 60-121-87)
Marketing: Karolina Targońska (22 60-115-69)

Reklama: Klaudiusz Kryczka
k.kryczka@policja.gov.pl (22 60-161-26)

Edyta Jaworowska 
e.sarna@policja.gov.pl (22 60-168-66)

Kolportaż: Krzysztof Chrzanowski (22 60-160-86)
Druk i oprawa: „Zapolex” Sp. z o.o.

Nakład: 30 000 egz.
Numer zamknięto: 25.03.2010 r.

Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 
za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia 

re dak cyj ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo
nie od płat ne go pu bli ko wa nia li stów.

Re dak cja za strze ga so bie rów nież moż li wość 
nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko wa nych 
ma te riałów na wła snej stro nie in ter ne to wej. 

Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów
i ma te riałów spon so ro wa nych re dak cja 

nie od po wia da.
Zamówienia na prenumeratę przyjmują: 

• jed nost ki kol por ta żo we „RUCH” SA wła ści we dla 
miej sca za miesz ka nia. In for ma cja pod nu me rem

in fo li nii 0-804-200-600
• (prenumerata zbiorowa) od działy fir my „Kol por ter”

na te re nie całe go kra ju pod nu me rem in fo li nii
0-801-205-555 lub na stro nie in ter ne to wej 

http://www.kol por ter -spo lka -ak cyj na.com.pl/pre nu me ra ta.asp

Miesięcznik wydawany jest przez 
Gospodarstwo Pomocnicze KGP ,,Karat’’.
Egzemplarze miesięcznika 

w policyjnej dystrybucji wewnętrznej
są bezpłatne.

miesięcznik KGP

Po dob no kil ka dzie siąt lat te mu ge ne rał

Kisz czak, któ ry wte dy był ka pi ta nem,

zwer bo wał do współ pra cy kontr wy wia -

dow czej ge ne ra ła Ja ru zel skie go, któ ry wte dy

był pod puł kow ni kiem. I te raz o sam ten fakt

(czy to praw da?) i je go zna cze nie bę dą się

po waż nie spie rać hi sto ry cy, po li ty cy, dzien -

ni ka rze i po li to lo dzy. A co w tej kwe stii mają

do po wie dze nia in ni koń czą cy się na „-ycy”,

„-arze”, i „-lo dzy”? Na przy kład mu zy cy,

pie ka rze i sto ma to lo dzy? Nie wiem. Ale

pew nie też bę dą się spie rać, bo jak jest oka -

zja, to cze mu się nie po spie rać? Na przy kład

na fo rach in ter ne to wych. Te raz bez wzglę -

du na to, czym czło wiek koń czy się za wo -

do wo, to zna czy kim jest w pra cy – pra wie

każ dy pry wat nie jest in ter nau tą i już nie

jako Ar tur An drus, ale ja ko Sza lo ny Wie siek,

Pa cy fi ka tor Ro zu mu, Bru ne t38Mą dry,

KoJ23 (czyt. Kojot dwa dzie ścia trzy), na

forach ty pu www.nieznaciesięwogóle.pl,

oznaj mia, tłu ma czy, pro stu je i de ma sku je. 

Wiem, co przy szło do gło wy koń czą ce mu

się na „drus”. Otóż po my śla łem so bie, że to

smut ne, że stan dar dy pra cy wy wia dow czej

kil ka dzie siąt lat te mu by ły za pew ne ta kie, że

Kisz czak Ja ru zel skie mu na wet bu kie tu kwia -

tów nie przy niósł. Że już o za pro sze niu

na dan cing i po pro sze niu do tań ca nie wspo -

mnę. Te raz jest ina czej – po wszech nie sto -

su je się me to dy daw no już opu bli ko wa ne

w fil mach o przy go dach agen ta Ja me sa Bon -

da. Przy szło do nas to, co na Za cho dzie daw -

no spraw dzo ne. Agent służb spe cjal nych

„roz pra co wu ją cy” oso bę po dej rza ną, bądź

chcą cy ko goś po zy skać do współ pra cy, dla

do bra mi sji nie cof nie się przed na wią za niem

bli skich kon tak tów emo cjo nal nych pro wa -

dzą cych na wet do in tym nych, przed ob sy pa -

niem „pod mio tu czyn no ści ope ra cyj nych”

kwia ta mi, pre zen ta mi, po ca łun ka mi. Sły sza -

łem nie daw no (bo naj pierw sam na pi sa łem,

a po tem sam so bie prze czy ta łem) tekst pio -

sen ki bę dą cej po łą cze niem dwóch zna nych

utwo rów: „Kar li ku, Kar li ku, co tam nie siesz

w ko szy ku?” i pio sen ki „Ser ce” Mar ka Gre -

chu ty:

– Agen cie, agen cie,
Co mi nie siesz w pre zen cie?
– Dam Ci ser ce szcze ro zło te,
Dam ko ni ka cu kro we go,
Weź to ser ce, wyjdź na dro gę

I nie py taj się: dla cze go?
Dam Ci rów nież mię sa kęs,
Krem do twa rzy, tusz do rzęs,
Dam Ci ze staw ori ga mi,
Re kla mów kę z bank no ta mi,
Dam Ci książ kę o pa pie żu,
Dam Ci wil lę w Ka zi mie rzu…
Sta ra ba ba za stra ga nem,
Wy rzu ci ła wiel ki kosz
I wy bu chła w krąg pa ni ka,
Bo w tym ko szu sie dział agent
Prze bra ny za Laj ko ni ka.

Zmie nia ją się cza sy, zmie nia ją się me to dy

pra cy ope ra cyj nej agen tów służb spe cjal nych.

Po ra wy ko nać ko lej ny ruch – do pro wa dzić

do sy tu acji, w któ rej taj ni agen ci sta ną się

wresz cie jaw ni. Niech służ by bę dą trans pa -

rent ne, niech każ dy oby wa tel ma pra wo roz -

po znać oso bę, do któ rej mo że po dejść na

uli cy z proś bą o „roz pra co wa nie”, o „po zy ska -

nie do współ pra cy”. Mo że to po mysł zbyt od -

waż ny, ale je śli my to za po cząt ku je my, za

kil ka set lat bę dzie się w świe cie mó wi ło, że

to stan dard usta lo ny w Pol sce na po cząt ku

XXI wie ku. Niech „dla po zna ki” agen ci po -

ru sza ją się w te re nie w stro jach Laj ko ni ka.

Na ple cach każ dy po wi nien mieć na szy tą

ma łą li ter kę „a”. To waż ne, bo uchro ni przed

przy pad ko wym kie ro wa niem próśb o „roz -

pra co wa nie” do in nych, nie zwią za nych ze

służ ba mi Laj ko ni ków – tych pry wat nych,

na przy kład ta kich, z któ ry mi la tem moż -

na się fo to gra fo wać w Miel nie. Ma łe „a” na -

szy te na stro ju su ge ro wa ło by, że to agent, ale

tak na praw dę nie zdra dza ło by ni cze go wię -

cej. Do pie ro po osią gnię ciu za mie rzo ne go

celu funk cjo na riusz mógł by od kryć resz tę

na pi su i wte dy oso ba roz pra co wy wa na 

do wie dzia ła by się, że to „a” po cho dzi od:

„CBa”, „aBW”, „PO LI CJa”, „UEFa”,”PLE -

BA NIa”, „ELEK TROW NIa”. �

ARTUR ANDRUS

zdj. A. Mitura

Laj ko nik 
z ma łym „a”
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