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Policyjna flota
Do różnych zadań – lancia delta 1.9 TwinTurbo MultiJet;
volkswagen passat CC, kia sorento 2.5 CRDI
Policjanci ratują
Wtorek na ulicy Sejneńskiej – suwalscy policjanci dwukrotnie
w ciągu jednego dnia uratowali życie młodym mężczyznom
Szybcy i skuteczni – dzięki włocławskim policjantom 56-letni
mężczyzna nie popełnił samobójstwa
Pożar, dziecko i królik – elbląscy policjanci wynieśli z płonącego
mieszkania 11-letniego chłopca
Zachować zimną krew – instrukcje telefoniczne policjanta ze
Zduńskiej Woli pomogły matce uratować trzytygodniowego synka

.DAWNO TEMU W POLICJI.
Mężni, odważni, z sercem na dłoni – każdy funkcjonariusz policji
powinien pamiętać, że obowiązkiem jego jest ochraniać
publiczność i pomagać jej w każdej potrzebie

.TYLKO SŁUŻBA.
Wątpliwości policjantów
Pytania i odpowiedzi – obniżenie dodatku służbowego

.Po EURO 2012.
Policjanci kibice – podsumowanie
Zdaliśmy egzamin na 5+ – refleksje policyjnych kibiców
po zakończonych mistrzostwach

.SPORT.
Rozmaitości
Pamięci generała Papały; Bieg po górach; Jubileuszowy „Wpław
przez Kiekrz”; Mistrzostwa w Turcji; Zmarł Jerzy Kulej; Sportowe
zapowiedzi

.PRAWO.
Zaginieni, nieustaleni
Zmiany w poszukiwaniach

.U NAS.
Dobry obyczaj w Policji
Oficjalne i robocze spotkania z udziałem policjantów

.POLICYJNY PITAWAL.
Teatralny zabójca
Śmierć w „Ananasie” – student zastrzelił artystkę, krwawy dramat
miłosny w garderobie teatrzyku

.TYLKO SŁUŻBA.
Komunikacja wewnętrzna
Wideokonferencje – nowoczesne narzędzie

.TYLKO SŁUŻBA.
Święto Policji

.KRAJ.
Rozmaitości
Dbam o bezpieczeństwo na drodze; Akcja policjantów
i strażników PSR; Wakacje z Policją; Psychologia w prawie
i kryminalistyce; 
Na górskich szlakach; Nad wodą 

.TYLKO SŁUŻBA.
Posterunki Policji
Reorganizacja sieci posterunków – proces ten budzi
kontrowersje, jednak zdaniem kierownictwa Policji powinien być
kontynuowany

.Po EURO 2012.
Łączność na Euro – podczas akcji HAT TRICK 2012 nie
odnotowano żadnych poważnych usterek w policyjnych
systemach teleinformatycznych
Podsumowanie
Co zyskaliśmy? – mówi nadinsp. Marek Działoszyński,
komendant główny Policji
Sukces zapewnili ludzie – mówi mł. insp. Dariusz Dymiński,
naczelnik Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji, który
podczas operacji HAT TRICK 2012, zabezpieczającej Turniej
Finałowy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
kierował Policyjnym Centrum Dowodzenia
Policja okiem dziennikarzy:
Grażyny Zawadki z „Rzeczpospolitej”, Piotra Machajskiego
z „Gazety Wyborczej”, Adama Godlewskiego z „Piłki Nożnej”
CBOS
Polacy są dumni z pracy Policji – wyniki sondażu

.TYLKO SŁUŻBA.
Policjant, który mi pomógł 
Laureaci 2012 – piątej edycji konkursu

.DYSKUSJA.
Świadek koronny – korzyści i zagrożenia
Sprawdziły się moje obawy – mówi Barbara Piwnik, sędzia Sądu
Okręgowego w Warszawie
Wariograf dla koronnego – rozmowa z Adamem Rapackim, byłym
wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, twórcą CBŚ
Podstawą jest weryfikacja – mówi Artur Kassyk, prokurator
Prokuratury Generalnej

.TYLKO SŁUŻBA.
Bezpieczeństwo imprez masowych
Odpowiedzialność organizatora – art. 5 ustawy z 20 marca 2009 r. zdjęcie na okładce Paweł Ostaszewski
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W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, centralne
obchody Święta Policji odbyły się w stolicy.
Warszawska Starówka znów zaroiła się niebieskimi
mundurami. 

U ro czy sto ści za czę ły się już w pią tek, 20 lip ca, kie dy to

w bu dyn ku KGP przy ul. Do ma niew skiej w War sza wie 

od by ła się uro czy stość wrę cze nia od zna czeń i ak tów no -

mi na cyj nych na wyż sze stop nie. 21 lipca o 9.00 kie row nic two

Po li cji przed ta bli cą w bu dyn ku KGP przy ul. Pu ław skiej od da -

ło hołd po le głym na służ bie po li cjan tom. Na stęp nie uro czy sto -

ści prze nio sły się przed gmach, gdzie zło żo no kwia ty ku czci

funk cjo na riu szy Po li cji Pań stwo wej, za mor do wa nych przez

NKWD pod czas II woj ny świa to wej. 

W Sa li Ge ne ral skiej sze fo wie MSW i Po li cji spo tka li się z lau -

re ata mi kon kur su „Po li cjant, któ ry mi po mógł”, or ga ni zo wa ne -

go przez po go to wie „Nie bie ska Li nia” i KGP. Pię ciu

wy róż nio nych ode bra ło sta tu et ki i dy plo my pod czas ga li na pla -

cu Zam ko wym. 

Uro czy sto ści ple ne ro we po prze dzi ła ce re mo nia na Zam ku

Kró lew skim w War sza wie, pod czas któ rej wrę czo no no mi na cje

i od zna cze nia. W tym cza sie na Ryn ku No we go Mia sta kon cer -

to wa ły or kie stry po li cyj ne z War sza wy, Wro cła wia, Ka to wic

i Ukra iny, a przed zam kiem ob lę że nie prze ży wa ły sto iska pro -

mo cyj ne Po li cji i wy sta wy sprzę tu służ bo we go. 

Zwień cze niem ob cho dów 93. rocz ni cy po wo ła nia Po li cji Pań -

stwo wej by ło ślu bo wa nie no wo przy ję tych po li cjan tów oraz pro -

mo wa nie przez ko men dan ta głów ne go nad insp. Mar ka

Dzia ło szyń skie go ab sol wen tów WSPol. w Szczyt nie na pierw szy

sto pień ofi cer ski. Po uro czy sto ści świe żo upie cze ni pod ko mi sa -

rze mo gli spo tkać się z pre mie rem Do nal dem Tu skiem, a na wet

zro bić so bie z nim pa miąt ko we zdję cia. 

Msza świę ta w nie dzie lę, 22 lip ca w Ba zy li ce Mniej szej

pod we zwa niem św. Krzy ża roz po czę ła ko lej ny dzień ob cho -

dów. Eu cha ry stii, od pra wio nej przez ka pe la nów po li cyj nych, 

prze wod ni czył bi skup po lo wy WP, kra jo wy dusz pa sterz Po li cji

ks. Jó zef Guz dek. Na bo żeń stwo trans mi to wa ne by ło przez Pol -

skie Ra dio. 

Przed po łu dniem po li cyj ne or kie stry za pre zen to wa ły się

przed pa ła cem w Wi la no wie, gdzie spo tka ły się z aplau zem

zwie dza ją cych. Po po łu dniu na bło niach sta dio nu Agry ko li od był

się fe styn ro dzin ny, gdzie moż na by ło wziąć udział w kon kur -

sach, obej rzeć re kon struk cje po li cyj ne, wal ki ry cer skie, sprzęt

służ bo wy i po sza leć na kon cer tach. 

Nie za bra kło rów nież spor to wych emo cji. Na bo isku ro ze gra -

no dwa me cze pił ki noż nej: „Przy ja cie le Po li cji” – Ogól no pol -

skie Sto wa rzy sze nie Sze fów Kuch ni i Cu kier ni kon tra Ar ty ści

Pol scy, któ ry za koń czył się re mi sem 1:1, oraz re pre zen ta cja 

Po li cji vs. dru ży na Żan dar me rii Wa ty kań skiej, któ ry pol scy funk -

cjo na riu sze wy gra li 7:1.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor (4) i An drzej Mi tu ra (4)
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Âwi´ to Po li cji 2012

Nadinspektor Marek Działoszyński, komendant główny Policji,
mianuje na pierwszy stopień oficerski absolwentki Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie

Nowo mianowani podkomisarze zakładają nowe pagony – 
to policyjna tradycja

Premier Donald Tusk nie szczędził czasu dla policjantów  – tu, 
w towarzystwie szefa Policji, rozmawia ze spottersami; 
obok premiera podkom. Tomasz Organek, który dla „Policji 997”
podsumowuje Euro 2012 na 37 stronie

04-05.08:Layout 6  7/26/12  8:38 AM  Page 4



sierpień 2012 r.       POLICJA 997

24 lipca, w dniu Święta Policji, przybyło sześciu nadinspektorów
Policji;  w Pałacu Prezydenckim stoją od lewej: 
Mariusz Dąbek – komendant wojewódzki Policji w Krakowie, 
Krzysztof Jarosz – komendant wojewódzki Policji w Poznaniu,
Sławomir Mierzwa – komendant wojewódzki Policji w Białymstoku,
Igor Parfieniuk – komendant wojewódzki Policji w Lublinie, 
Tomasz Połeć – główny inspektor transportu drogowego,  
Wojciech Sobczak – komendant wojewódzki Policji w Gdańsku

7:1 dla polskich policjantów – to wynik meczu z Żandarmerią
Watykańską, który rozegrano na boisku Agrykoli. Po tej akcji padł
jedyny gol dla gości z Watykanu

Świąteczny weekend na warszawskiej
Agrykoli i Starówce

Przed pałacem 
w Wilanowie 
w niedzielę 
22 lipca zagrały
policyjne orkiestry 
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Dbam o bez pie czeń stwo na dro dze
Do 30 sierp nia br. trwa kon kurs or ga ni zo wa ny przez ma zo wiec ką

KWP z sie dzi bą w Ra do miu, przy współ pra cy z Lesz kiem Ku za jem,

zna nym kie row cą raj do wym. Trze ba od po wie dzieć na 4 py ta nia i na -

pi sać, jak moż na po pra wić bez pie czeń stwo na na szych dro gach

(do 300 zna ków). 

Od po wie dzi na le ży prze słać do 30 sierp nia pod ad re sem: kon -
kurs@ma zo wiec ka.po li cja.gov.pl 

Uczest nik kon kur su po wi nien po dać swo je da ne (imię i na zwi sko,

miej sce za miesz ka nia, kon takt te le fo nicz ny).

Py ta nia kon kur so we (w opar ciu o obo wią zu ją ce w Pol sce
prze pi sy):

1. Z ja ką mak sy mal ną pręd ko ścią mo że je chać dro gą eks pre so wą

dwu jez dnio wą sa mo chód oso bo wy?

2. Dzie ci, do któ re go ro ku ży cia mu szą być prze wo żo ne w po jeź -

dzie sa mo cho do wym w fo te li ku ochron nym lub in nym urzą dze niu

do prze wo że nia dzie ci?

3. Ile punk tów kar nych gro zi kie ru ją ce mu za roz mo wę przez te le -

fon ko mór ko wy bez ze sta wu gło śno mó wią ce go? 

4. Któ rą stro ną dro gi, idąc po bo czem lub jezd nią, po wi nien po ru -

szać się pie szy? 

Ko mi sja oce nia ją ca wy bie rze jed ne go lau re ata na gro dy głów nej

i przyzna dwa wy róż nienia. Przy oce nie tre ści za da nia opi so we go ko -

mi sja bę dzie bra ła pod uwa gę in no wa cyj ność pro po no wa nych roz -

wią zań oraz moż li wość ich za sto so wa nia w prak ty ce. Pra ce lau re ata

na gro dy głów nej i dwóch wy bra nych wy róż nio nych osób zo sta ną opu -

bli ko wa ne na stro nie in ter ne to wej KWP zs. w Ra do miu.

Na gro dą głów ną w kon kur sie jest na wi ga cja sa mo cho do wa, na to -

miast w ra mach dwóch wy róż nień wrę czo ne zo sta ną ap tecz ki sa mo -

cho do we. Po nad to trój ka wy bra nych, na gro dzo nych w kon kur sie

osób otrzy ma ka mi zel ki od bla sko we oraz kub ki z au to gra fem Lesz -

ka Ku za ja. 

Ak cja po li cjan tów i straż ni ków PSR 
7 lip ca 2012 ro ku, w go dzi nach noc nych, na te re nie po wia tów gar -

wo liń skie go i ko zie nic kie go ma zo wiec cy po li cjan ci i straż ni cy z Pań -

stwo wej Stra ży Ry bac kiej roz po czę li wspól ną ak cję, w któ rej udział

wzię ło 15 po li cjan tów gar ni zo nu ma zo wiec kie go oraz 9 straż ni ków

PSR. Wy ko rzy sta no ra dio wo zy te re no we oraz ło dzie mo to ro we.

Funk cjo na riu sze spraw dza li, czy węd ka rze po sia da ją waż ne upraw -

nie nia. In ter we nio wa li tak że wo bec osób, któ re wjeż dża ły po jaz da -

mi me cha nicz ny mi na te re ny chro nio ne. Spraw dza no oso by

znaj du ją ce się na pra wym brze gu Wi sły na od cin ku Wró ble – Ru da

Tar now ska oraz le wym brze gu Wi sły na od cin ku Swier że – Lat ków.

Skon tro lo wa no rów nież po nad 20 in nych miejsc po ło wu ryb. 

Spraw dzo no upraw nie nia 103 osób, na ło żo no 9 man da tów kar nych.

Za bez pie czo no i prze ka za no PSR po rzu co ne na rzę dzia do po ło wu

ryb. Je den z pa tro li za trzy mał dwóch spraw ców kra dzie ży zło mu

z po bli skiej fa bry ki przy Elek trow ni Ko zie ni ce. 

asp. MA REK KRET, mł. asp. RA FAŁ SU ŁEC KI
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Wa ka cje z Po li cją
Dzie ci w Śro dzie Wiel ko pol skiej wa ka cje za czę ły... z Po li cją.

Pod czas czerw co we go fe sty nu na naj młod szych cze ka ły mię -

dzy in ny mi wa ta cu kro wa, ba lo ny, dmu cha ne zam ki i zjeż dżal -

nie, prze jażdż ka na ko niu i brycz ką, ścia na wspi nacz ko wa oraz

lo te ria z na gro da mi. Naj młod si mu sie li wy ka zać się wie dzą

na te mat bez piecz nych ką pie lisk, pra wi dło we go prze cho dze -

nia przez jezd nię, obo wiąz ko we go wy po sa że nia ro we ru czy

zna jo mo ści nu me rów alar mo wych. Sam Ko mi sarz Lew dbał

o to, aby żad ne dziec ko nie by ło smut ne. 

Po li cjan ci przy go to wa li rów nież pa miąt ko we kar ty, na któ -

rych każ de dziec ko mo gło od ci snąć swo je od ci ski pal ców. Po -

li cjan ci z Ko men dy Po wia to wej Po li cji w Śro dzie Ślą skiej te go

ro dza ju przed się wzię cie zor ga ni zo wa li z myślą o dzieciach już

po raz drugi. 

zdj. KPP w Śro dzie Ślą skiej

Psy cho lo gia w pra wie i kry mi na li sty ce
In sty tut Ba daw czy Cen tral ne La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne Po li cji

i Wy dział Psy cho lo gów Po li cyj nych Biu ra Kadr i Szko le nia Ko men dy Głów -

nej Po li cji wspól nie z Wy dzia łem Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu War -

szaw skie go i Sto wa rzy sze niem Ab sol wen tów Wy dzia łu Pra wa

i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu War szaw skie go or ga ni zu ją w paź dzier ni ku

i li sto pa dzie cykl pię ciu se mi na riów na uko wych po świę co nych psy cho lo gii

w pra wie i kry mi na li sty ce. 

Do wy gło sze nia re fe ra tów za pro sze ni zo sta li pol scy i za gra nicz ni psy cho -

lo go wie i praw ni cy.

Cykl se mi na riów jest ad re so wa ny do sę dziów, pro ku ra to rów, funk cjo na -

riu szy Po li cji i in nych in sty tu cji re ali zu ją cych za da nia z za kre su ochro ny

bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go. 

Se mi na ria od bę dą się 4, 17, 25 paź dzier ni ka oraz 13 i 14 li sto pa da 2012 r.

na Uni wer sy te cie War szaw skim, w pa ła cu Tysz kie wi czów -Po toc kich,

w War sza wie, przy ul. Kra kow skie Przed mie ście 32. 

Szcze gó ło we in for ma cje oraz for mu larz re je stra cyj ny – do stęp ne na stro -

nie in ter ne to wej: www.psy cho lo gia ipra wo 2012.edu.pl
IF

Uwaga Czytelnicy! Przypominamy – bieżące informacje zamieszczamy w „Aktualnościach” na www.gazeta.policja.pl
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Proces reorganizacji sieci placówek policyjnych
wzbudza kontrowersje, największe wśród władz
samorządowych, jednak zdaniem kierownictwa Policji
analiza zagrożenia przestępczością, kosztów,
efektywności i oczekiwań społecznych pokazuje, że ten
trwający od kilku lat proces powinien być
kontynuowany. 

R e or ga ni za cja sie ci po ste run ków to ostat ni etap pro ce su roz po -

czę te go w 2008 r. zmia na mi or ga ni za cyj ny mi w ko men dzie

głów nej, któ rą zmniej szo no o 75 sta no wisk kie row ni czych.

W dru gim eta pie po dob ne zmia ny wpro wa dzo no w ko men dach wo je -

wódz kich i KSP, zre or ga ni zo wa no rów nież ko men dy miej skie i po wia -

to we, spłasz cza jąc ich struk tu ry. Ostat ni etap zmian ma do ty czyć

głównie ma łych po ste run ków. Cen tral ne go pla nu re or ga ni za cji nie ma. 

W trak cie jed ne go z ostat nich po sie dzeń

sej mo wej Ko mi sji Ad mi ni stra cji i Spraw We -

wnętrz nych, na któ rym ta spra wa by ła oma -

wia na, ko men dant głów ny Po li cji nad insp.

Ma rek Dzia ło szyń ski pod kre ślał, że ko men -

dan ci po wia to wi i wo je wódz cy ma ją w za kre -

sie or ga ni za cji pod le głych im jed no stek

au to no mię, choć oczy wi ście ewen tu al ne

zmia ny mu szą być za twier dzo ne przez prze -

ło żo nych wyż sze go szcze bla. Mu szą też

uwzględ niać pew ne kry te ria, a jed nym z naj -

waż niej szych są ocze ki wa nia spo łecz ne.

Struk tu ra ma być tak zor ga ni zo wa na, by speł -

nia ne by ły one jak naj le piej.

ZA ŁO ŻE NIA
– Z ba dań prze stęp czo ści, ja kie ostat nio

prze pro wa dzo no, wy ni ka, że dla oby wa te li

naj waż niej sze jest szyb kie po łą cze nie się

z dy żu ru ją cym po li cjan tem i szyb kie do tar -

cie pa tro lu na miej sce zgło sze nia – mó wił po -

słom nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski. –

Prze my śla na re or ga ni za cja sie ci po ste run ków

wy cho dzi na prze ciw ta kim ocze ki wa niom. 

Zda niem ko men dan ta ma ły po ste ru nek,

a wła śnie ta kie ma ob jąć re or ga ni za cja, nie za -

spo koi tych ocze ki wań spo łecz nych, i nie tyl -

ko dla te go, że nu me ry alar mo we 997 i 112

łą czą tyl ko z ko men da mi miej ski mi i po wia -

to wy mi, ale głów nie z po wo du szczu pło ści

eta to wej ob sa dy po ste run ku. Że by przez ca -

łą do bę za pew nić tam dy żur choć jed ne go

po li cjan ta, to – bio rąc pod uwa gę zwol nie nia,

urlo py czy do sko na le nie za wo do we – po trze -

ba co naj mniej 5,1 eta tu. Że by za pew nić pa -

trol dwu oso bo wy, trze ba po nad 10 eta tów.

Tym cza sem, we dług sta nu na 1 ma ja 2012 r.,

więk szość spo śród pra wie 700 po ste run ków

Po li cji w Pol sce ma od 6 do 10 eta tów, po -

nad 250 po ste run ków – 5 eta tów. 

Moż li wość speł nia nia spo łecz nych ocze ki -

wań to ko rzyść nie ja ko fi nal na. Na nią skła da

się wie le ele men tów po pra wia ją cych pra cę

Po li cji. Naj waż niej sze to za pew nie nie cią gło -

ści służ by, lep sze za rzą dza nie pra cą po li cjan tów, co ma zwią zek z do -

pro wa dza niem Sys te mu Wspo ma ga nia Do wo dze nia do po zio mu

ko mend miej skich i po wia to wych. 

Li kwi da cja czę ści po ste run ków przez włą cze nie ich do ko mend

miej skich bądź po wia to wych, czy też po łą cze nie ich w je den więk -

szy po ste ru nek lub ko mi sa riat, spo wo do wać ma m.in. rów no mier ne

ob cią że nie za da nia mi po li cjan tów róż nych szcze bli we wszyst kich

jed nost kach i ko mór kach or ga ni za cyj nych. Ko lej na spo dzie wa na ko -

rzyść to moż li wość do sko na le nia za wo do we go, co te raz, przy szczu -

płej ob sa dzie ka dro wej po ste run ków, jest moc no utrud nio ne.

Na stęp na to lep szy nad zór, sku tecz niej sze przy dzie la nie za dań i

roz li cza nie z ich wy ko na nia funk cjo na riu szy. Nie bez zna cze nia są

też zmniej sze nie kosz tów sta łych i po pra wa wa run ków pra cy po li -

cjan tów.

– Po li cja dys po nu je dziś 1900 obiek ta mi i 5600 bu dyn ka mi – mó wił

po słom szef Po li cji. – Wśród nich zda rza ją się i ta kie, w któ rych wa run -

ki pra cy urą ga ją god no ści po li cjan tów. To się mu si zmie nić. I te raz ma -

my dwie moż li wo ści: al bo wszyst kie je wy re mon tu je my, uzy sku jąc
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Pro te stu ję 
w imie niu miesz kań ców
Krzysz tof No wak, bur mistrz mia sta 
Mia stecz ko Ślą skie, woj. ślą skie:

– De cy zje o li kwi da cji po ste run ków w gmi nie Mia stecz ko
Ślą skie i są sied niej gmi nie Świer kla niec za pa dły bez kon -
sul ta cji z wła dza mi sa mo rzą do wy mi. Po in for mo wa no nas,
że po wo dem pod ję cia tej de cy zji jest nie wy dol ność tych po ste run ków, któ re, war to
przy po mnieć, zo sta ły po wo ła ne w 2000 r. na proś bę miesz kań ców. Wiem, że kie -
row nic two Po li cji ma ba da nia spo łecz ne, z któ rych wy ni ka, że dla lu dzi naj waż niej -
sze są szyb ki kon takt te le fo nicz ny i przy jazd na in ter wen cję, ale ja też ze swo imi
miesz kań ca mi roz ma wiam i sły szę od nich, że ow szem, to jest waż ne, na wet bar -
dzo, ale dla nich rów nie waż na jest obec ność w ich gmi nie po ste run ku. Pó ki on jest,
miesz kań cy czu ją się po pro stu bez piecz niej, a po je go li kwi da cji to po czu cie zo sta -
nie za chwia ne. 
Nie za po mi naj my też, że w po wie cie tar no gór skim, w gmi nach, w któ rych są po ste -
run ki, od lat prze stęp czość ma le je, dla te go nie ro zu miem ar gu men tu o nie wy dol no -
ści. Co wię cej, ma jąc po ste ru nek w gmi nie, ja czu ję się wręcz zo bo wią za ny
wspo ma gać po li cjan tów tam pra cu ją cych. Ku pi li śmy sa mo chód, do tu je my te le fo ny
ko mór ko we, wsta wi li śmy no we okna. Chwi lę póź niej do wie dzie li śmy się, że po ste -
ru nek jest do li kwi da cji. 
Ja w imie niu miesz kań ców gmi ny Mia stecz ko Ślą skie prze ciw ko li kwi da cji po ste run -
ku pro te stu ję i jesz cze raz pro szę o roz wa że nie za sad no ści tej de cy zji.

Re or ga ni za cja 
sieci posterunków
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mi ni mal ny stan dard, al bo tych naj gor szych się po zbę dzie my. Wy bór

jest po zor ny, bo bu dże tu Po li cji na ich utrzy my wa nie i ko niecz ne re -

mon ty nie stać. To aspekt eko no micz ny re or ga ni za cji i choć nie naj -

waż niej szy to, bio rąc pod uwa gę, że Po li cja dys po nu je pu blicz ny mi

pie niędz mi, tak że istot ny. Li kwi da cja po ste run ku nie mu si ozna czać,

że z da ne go te re nu znik nie cał ko wi cie po li cyj na pla ców ka. W miej scu

sie dzi by po ste run ku moż na utwo rzyć punkt przyjęć in te re san tów,

w któ rym – po wcze śniej szym umó wie niu się na kon kret ny dzień i go -

dzi nę z dziel ni co wym lub po li cjan tem pio nu kry mi nal ne go – oby wa -

tel bę dzie mógł być prze słu cha ny lub bę dzie

mógł zło żyć za wia do mie nie, bez ko niecz no ści

po dró żo wa nia do ko men dy po wia to wej. 

DO ŚWIAD CZE NIA
Przy kła dem wo je wódz twa, w któ rym zba da -

no skut ki za koń czo nej w 2011 r. re or ga ni -

za cji, jest gar ni zon lu bel ski. Licz bę pla có wek

(w tym posterunków i komisariatów) zmniej -

szo no z 177 do 72. Zda niem nad insp. Da riu sza

Dzia ło, obec nie ko men dan ta wo je wódz kie go

w Ka to wi cach, a wcze śniej ko men dan ta wo je -

wódz kie go w Lu bli nie, to do pa so wa nie siat ki

obiek tów do po trzeb służ by po zwo li ło m.in.

skró cić czas re ak cji na zda rze nie w nie któ -

rych przy pad kach na wet o trzy mi nu ty,

zwięk szyć licz bę po li cjan tów skie ro wa nych

do służ by pa tro lo wej, i co naj waż niej sze,

zwięk szyć wy kry wal ność spraw ców prze -

stępstw. W Ko men dzie Miej skiej Po li cji

w Lu bli nie wy kry wal ność ta by ła po re or ga ni -

za cji więk sza o po nad 5 proc. 

Ko lej ne wo je wódz twa, w któ rych pro ces

już trwa lub la da chwi la ma się roz po cząć, to

mazowieckie, ślą skie, świę to krzy skie i pod -

kar pac kie. 

WĄT PLI WO ŚCI
Wpro wa dza ne zmia ny czę sto wy wo łu ją opór.

Gło sy sprze ci wu sły chać za rów no ze stro ny

pra cu ją cych w po ste run kach po li cjan tów, jak

i władz sa mo rzą do wych, któ re ich li kwi da cję

od bie ra ją ja ko za bra nie po li cji z ich te re nu. 

– Pro po no wa ne zmia ny ozna cza ją prze nie -

sie nie po li cjan tów w ra mach struk tur jed no -

stek Po li cji, a nie re duk cję eta tów – tłu ma czył w cza sie po sie dze -

nia ko mi sji sej mo wej ko men dant Dzia ło szyń ski. – Eta ty po li cyj ne

z li kwi do wa nych po ste run ków po zo sta ją w ma cie rzy stych jed nost -

kach Po li cji, któ re na dal za bez pie cza ją ob szar wła ści wy do tych cza -

so wym po ste run kom. To umoż li wia np. za stę po wa nie po li cjan ta

nie obec ne go w służ bie, co w re aliach po ste run ku czę sto by ło nie -

moż li we. 

Sa mo rzą dow cy pod kre śla ją, że li kwi do wa ne po ste run ki przed

la ty po wsta wa ły na proś bę miesz kań ców i spraw dzi ły się, cze go do -
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Nas nie py ta no
Łu kasz Sta che ra, wójt gmi ny Po raj 
w woj. ślą skim:

– Sprze ci wia łem się li kwi da cji Po ste run ku Po li cji w Po -
ra ju. Dla te go też zdzi wio ny by łem bra kiem kon sul ta cji
z sa mo rzą dem, któ ry moc no wspie rał nasz po ste ru -
nek. Tyl ko w ostat nim cza sie za ku pi li śmy sa mo chód
po li cyj ny, wy re mon to wa li śmy po ste ru nek we wnątrz,
prze pro wa dzi li śmy je go kom plek so wą ter mo mo der ni -
za cję. Czynsz, któ ry Po li cja pła ci ła Urzę do wi Gmi ny
za wy na jem po miesz czeń, wra cał do niej w po sta ci róż nych do ta cji i wspar cia. Pod -
kre ślam, że współ pra ca z Po li cją ukła da ła się bar dzo do brze. Wspól nie przy czy nia -
li śmy się do pod no sze nia po zio mu bez pie czeń stwa w gmi nie Po raj. Po wo ła li śmy
służ by za rzą dza nia kry zy so we go, mon tu je my mo ni to ring w gmi nie, po ło ży li śmy pro -
gi zwal nia ją ce przy obiek tach szkol nych. Dzię ki te mu u nas jest bez piecz niej, o czym
świad czą po li cyj ne sta ty sty ki, a na le ży wziąć pod uwa gę licz nie wy stę pu ją ce za gro -
że nia, z uwa gi na spe cy fi kę gmi ny. Znaj du je my się nad du żym zbior ni kiem wod nym
– Za le wem Po raj skim, gmi na jest w po nad 50 proc. za le sio na, prze bie ga przez nią
stra te gicz ny wę zeł ko lei war szaw sko -wie deń skiej, ma my trzy przy stan ki ko le jo we,
le ży my nad War tą, przy dro dze wo je wódz kiej DW 791, znaj du ją się tu set ki dom ków
let ni sko wych, la tem przy by wa ją do nas ty sią ce tu ry stów. 
Na bie żą co wspie ra my pre wen cyj ne dzia ła nia po li cji. Je ste śmy w sta nie da lej wspie -
rać po li cję, po ma gać, re ago wać w mia rę po sia da nych moż li wo ści i środ ków na jej
po trze by. Nie mo że być jed nak tak, że gdy ocze ku je się wspar cia od gmi ny dla 
po li cji, to kon tak ty są bar dzo do bre, od by wa ją się kon sul ta cje, okre śla my wza jem -
nie po trzeby, a gdy po dej mu je się de cy du ją ce roz mo wy na te mat li kwi da cji po ste run -
ku, to dla po li cji sa mo rząd gmin ny nie jest w nich part ne rem. Za le ży nam za rów no
na dal szej bar dzo do brej współ pra cy z po li cją, ja k i na wspól nych dzia ła niach ce lem
za pew nie nia bez pie czeń stwa miesz kań com na szej gmi ny. Uwa żam, że re for mo wać,
na pra wiać na le ży tam, gdzie coś nie funk cjo nu je do brze. Na to miast, je że li coś funk -
cjo no wa ło bar dzo do brze, to po co ma my to psuć?

822 – posterunki Policji w Polsce w 2008 r.

692 – posterunki Policji w Polsce 1 czerwca 2012 r. 

251 – posterunki, w których jest 5 etatów policyjnych

277 – posterunki, których likwidacja jest brana pod uwagę w ciągu kilku najbliższych lat

93 – posterunki Policji w woj. lubelskim w 2008 r.

36 – posterunki Policji w woj. lubelskim 1 czerwca 2012 r.

t
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Nikt nie stra ci
Nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski,
ko men dant głów ny Po li cji:

– Zmia na czę sto wy wo łu je oba wy
i rów nie czę sto zu peł nie nie po trzeb nie.
Po dob nie jest z re or ga ni za cją sie ci po -
ste run ków. No wa struk tu ra po zwo li
wresz cie wie lu po li cjan tom na roz sąd -
ne za pla no wa nie służ by, co w ma łych po ste run kach jest nie -
moż li we. Ła twiej bę dą mo gli za pla no wać urlop, co na pew no
ucie szy ich ro dzi ny. Funk cjo nu jąc w więk szej struk tu rze, bę dą
mo gli po cza sie wy tę żo nej służ by do stać czas wol ny bez oba -
wy, że zno wu za chwi lę zo sta ną we zwa ni. Bę dą też mie li w koń -
cu szan sę na do sko na le nie za wo do we. Te raz nie obec ność
jed nej oso by w pię cio eta to wym po ste run ku ozna cza dez or ga -
ni za cję pra cy pla ców ki. 
Pra ca w więk szej struk tu rze ozna cza też moż li wość wy mia ny
po glą dów, wie dzy i do świad czeń ze znacz nie szer szym gro -
nem ko le gów, a tak że do stęp do lep szej in fra struk tu ry. Nie jest
praw dą, że kom pe tent ne go po li cjan ta mo że przy go to wać tyl ko
po ste ru nek. Jed ną z waż niej szych ko rzy ści służ by w więk szej
jed no st ce jest do okre śle nie za kre su od po wie dzial no ści po li -

cjan ta. Dziś mó wi się, że kie row nik po ste run ku od po wia da
za te ren gmi ny. Jed nak moż li wo ści, ja ki mi ten kie row nik dys po -
nu je, nie da ją mu prak tycz nie żad nej szan sy, że by tej od po wie -
dzial no ści spro stać. Po li cjan ci zwra ca ją uwa gę na wa run ki
pra cy. Re or ga ni za cja po pra wi je, bo dziś na po zio mie mia sta
i po wia tu są one zde cy do wa nie lep sze niż na po zio mie gmi ny. 
Po li cjan ci oba wia ją się, że po re or ga ni za cji utra cą wy pra co -
wa ną przez la ta więź z ludź mi i roz po zna nie lo kal ne go śro do -
wi ska. Nic ta kie go się nie sta nie, bo bę dą na dal pra co wać
na tym sa mym te re nie, wśród tych sa mych lu dzi. Je śli oby wa -
tel bę dzie chciał np. zgło sić prze stęp stwo, to po li cjant przy je -
dzie do nie go. Te mu m.in. ma ją słu żyć punk ty przy ję ć
in te re san tów.
Nie zga dzam się z oba wa mi, że re or ga ni za cja wstrzy ma po -
moc gmin. Je śli gmi ny mia ły ocho tę ło żyć na po pra wę bez pie -
czeń stwa na swo im te re nie, bę dą mo gły czy nić to na dal. 
Z punk tu wi dze nia pra cy po li cjan ta nie zwy kle waż ne jest też
rów no mier ne ob cią że nie pra cą. W ko men dach po wia to wych
i miej skich, czy du żych ko mi sa ria tach jest ono nie po rów ny wal -
nie wyż sze niż w po ste run kach. To z punk tu wi dze nia tych
pierw szych jest bar dzo nie spra wie dli we, a z punk tu wi dze nia
ca łej for ma cji – bar dzo nie efek tyw ne. I to też się zmie ni. 
Nie zmie ni się na to miast upo sa że nie funk cjo na riu szy, któ rych
do tknie re or ga ni za cja. Na wet do tych cza so wych kie row ni ków
po ste run ków, któ rzy prze sta ną być kie row ni ka mi. 

wo dem jest spa da ją ca w gmi nach prze stęp -

czość. Bur mi strzo wie i wój to wie po dzie la ją

oba wy miesz kań ców, że wraz z re or ga ni za -

cją ten den cja ta zo sta nie od wró co na. Przy -

po mi na ją, że przez te wszyst kie la ta

in we sto wa li pie nią dze w coś, co ma zo stać

– we dług nich – za prze pasz czo ne, co im się

te raz od bie ra.

In ne wąt pli wo ści pod no szą sa mi po li cjan -

ci. Ich zda niem to po ste ru nek jest naj lep -

szą szko łą dla funk cjo na riu sza, bo tam każ dy

mu si ro bić wszyst ko, a więc tak że umieć

wszyst ko. Twier dzą też, że po li cjan ci z po -

ste run ków naj le piej zna ją miej sco we re alia

i lu dzi. Oba wia ją się, że miesz kań cy nie bę -

dą chcie li roz ma wiać z po li cjan ta mi, któ rych

nie zna ją, co za prze pa ści ko rzy ści, ja kie

przy no si po li cji do bre roz po zna nie lo kal ne -

go śro do wi ska. 

Po li cjan ci oce nia ją, że za mia na po pra wi

sta ty sty ki, ale po gor szy po czu cie bez pie -

czeń stwa lo kal nej spo łecz no ści. Ich zda -

niem lu dzie rza dziej bę dą zgła szać

prze stęp stwa i wy kro cze nia, bo trud niej im

bę dzie do trzeć do ko men dy miej skiej lub

po wia to wej.

Funk cjo na riu sze oba wia ją się tak że po gor -

sze nia wa run ków pra cy. Jak twier dzą, pra cu -

jąc w po ste run ku, mo gą li czyć na po moc

fi nan so wą ze stro ny władz sa mo rzą do wych,

po re or ga ni za cji ta po moc usta nie.

KLAU DIUSZ KRYCZ KA
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Jak to by ło w Lu bel skiem
Nad insp. Da riusz Dzia ło, 
ko men dant wo je wódz ki Po li cji 
w Ka to wi cach:

– Re or ga ni za cja po ste run ków to pro ces po trzeb ny – do wo dzą
te go licz ne ana li zy, ja kie prze pro wa dza li śmy – ale tak że pro ces
bar dzo trud ny, bu dzą cy wie le emo cji. Kie dy roz po czy na li śmy re -

or ga ni za cję w wo je wódz twie lu bel skim, na tra fi li śmy na sprze ciw i opór ze stro ny sa -
mo rzą dow ców. Wi docz ne by ło tak że nie za do wo le nie po li cjan tów. Ro zu miem to, bo
jest ono na tu ral ne w sy tu acji, kie dy na gle bu rzy się świat, do któ re go przez la ta służ -
by przy wy kli śmy. Ne ga tyw ne emo cje czę sto wy ni ka ły z bra ku in for ma cji o pro ce sie,
któ ry prze pro wa dza li śmy. Zda rza ło się, że ko men dan ci miej scy czy po wia to wi, wy -
cho dząc z za ło że nia, że or ga ni za cja Po li cji jest na szą we wnętrz ną spra wą, nie przy -
kła da li na le ży tej wa gi do roz mów z wój ta mi i bur mi strza mi czy, w ra mach ko mu ni ka cji
we wnętrz nej, z po li cjan ta mi, ci zaś na pod sta wie za sły sza nych i czę sto fan ta stycz -
nych plo tek oba wia li się na wet ta kich rze czy, jak zmniej sze nie upo sa że nia. 
Do pie ro zmia na po dej ścia i do sa mo rzą dów, i do po li cjan tów po zwo li ła na prze pro -
wa dze nie re or ga ni za cji w at mos fe rze współ pra cy i zro zu mie nia. Roz ma wia jąc z sa -
mo rzą dow ca mi, prze ko na li śmy ich, że po li cja nie mo że dzia łać ogra ni czo na
gra ni ca mi gmin. Ma py za gro żeń prze stęp czo ścią, któ re ana li zo wa li śmy na po trze by
re or ga ni za cji, udo wad nia ją, że dla prze stęp ców po dział ad mi ni stra cyj ny nie ma żad -
ne go zna cze nia. Rze czo wa ar gu men ta cja w po łą cze niu z przy kła da mi gmin, w któ -
rych li kwi da cja po ste run ku w ża den spo sób nie ogra ni czy ła obec no ści po li cjan tów
na jej te re nie, a wręcz prze ciw nie, po zwo li ła opór prze zwy cię żyć. 
Kie dy opusz cza łem gar ni zon lu bel ski i przy róż nych oka zjach roz ma wia łem z wój ta -
mi i bur mi strza mi, na te re nie któ rych re or ga ni za cja już się za koń czy ła, czę sto sły -
sza łem, że mie li śmy ra cję, a zgła sza ne oba wy by ły nie uza sad nio ne. Zda rzy ło się
na wet, że sa mo rzą dow cy pro te sto wa li, tym ra zem z po wo du zbyt czę stych od wie dzin
pa tro li na ich te re nie.

t
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Podczas operacji HAT TRICK 2012 nie odnotowano
żadnych poważnych usterek ani awarii w policyjnych
systemach teleinformatycznych, które mogły mieć
istotny wpływ na przebieg operacji. Zdarzyły się
incydenty związane z czasowym spadkiem wydajności
serwerów, z funkcjonowaniem klimatyzacji,
zakłóceniami w sieciach radiowych i uszkodzeniami
urządzeń końcowych. 

Wwo je wódz twach miast go spo da rzy nie za sto so wa no na

Eu ro 2012 sys te mu wspo ma ga nia do wo dze nia (SWD). 

Po wód: de cy zję o wy bo rze sys te mu trze ba by ło pod jąć

przed 14 ma ja, a do pie ro wte dy SWD osią gnął peł ną wy daj ność. 

– Za bez pie cze nie tur nie ju UEFA EU RO 2012 by ło naj więk szym

wy zwa niem dla pol skiej Po li cji na prze strze ni ostat nich dzie się cio -

le ci – mó wi asp. sztab. Ry szard Koz draś, za stęp ca dy rek to ra Biu ra

Łącz no ści i In for ma ty ki KGP. – W szcze gól no ści do ty czy ło to służb

łącz no ści i in for ma ty ki po li cyj nej. Przy go to wa nie sys te mów te le in for -

ma tycz nych na po trze by ope ra cji HAT TRICK 2012, jak rów nież jej

prze pro wa dze nie, wią za ło się z mak sy mal nym za an ga żo wa niem 

za rów no ka dry po li cyj nych in for ma ty ków, jak i z ko niecz no ścią opra -

co wa nia i zor ga ni zo wa nia współ pra cy mię dzy jed nost ka mi or ga ni za -

cyj ny mi Po li cji oraz służ ba mi i in sty tu cja mi od po wie dzial ny mi

za bez pie czeń stwo. BŁiI KGP by ło ko or dy na to rem wszyst kich dzia -

łań zwią za nych z or ga ni za cją i przy go to wa niem sys te mów, jed nak

fak tycz na re ali za cja za dań spo czy wa ła na wy dzia łach łącz no ści i in -

for ma ty ki (te le in for ma ty ki) w mia stach go spo da rzach oraz w mia -

stach de le gu ją cych si ły na po trze by ope ra cji. 

NO WY SPRZĘT
Osią gnię cie wła ści we go po zio mu przy go to wa nia do ob słu gi za bez -

pie cze nia tur nie ju moż li we by ło dzię ki od po wied nie mu wy po sa że niu

Po li cji. Po li cyj ne Cen trum Do wo dze nia w CSP w Le gio no wie wy po -

sa żo no w sprzęt i sys te my te le in for ma tycz ne wspo ma ga ją ce do wo -

dze nie pod le gły mi si ła mi w cza sie trwa nia ope ra cji oraz w na rzę dzia

do wy mia ny in for ma cji z pod mio ta mi po za po li cyj ny mi i służ ba mi

z in nych państw. Za pew nio no funk cjo no wa nie sys te mów łącz no ści

Po li cji na sta dio nach, uru cho mio no no we sys te my ra dio ko mu ni ka -

cyj ne DMR (Di gi tal Mo bi le Ra dio – no wy stan dard dla sys te mów

cy fro wych) w Gdań sku, Po zna niu i Wro cła wiu, za pew nio no ser wis

dla lo kal nych sys te mów TE TRA użyt ko wa nych w Po li cji. 

Do jed no stek Po li cji prze ka za no po nad 5,5 tys. kom ple tów ra dio -

te le fo nów, 3,5 tys. ze sta wów pod ka sko wych od bior czych oraz bli -

sko 400 nadaw czo -od bior czych, po nad 300 ra dio te le fo nów

prze woź nych, 7 tys. aku mu la to rów, 200 ła do wa rek po zy cyj nych

do ra dio te le fo nów no szo nych. Oprócz te go Ze spół Wspar cia Pro gra -

mi stycz ne go BŁiI KGP przy go to wał apli ka cję de dy ko wa ną do ob słu -

gi ca łej ope ra cji.

Po nad to wy dzia ły łącz no ści i in for ma ty ki (te le in for ma ty ki) w Ko -

men dzie Sto łecz nej Po li cji oraz w KWP w Gdań sku, Wro cła wiu i Po -

zna niu w ra mach re ali za cji wła snych pro jek tów na po trze by

EU RO 2012 ku pi ły mię dzy in ny mi: po nad 300 kom ple tów ra dio te -

le fo nów no szo nych pra cu ją cych w stan dar dzie TE TRA i EDACS, 50

kom ple tów ra dio te le fo nów biur ko wych pra cu ją cych w stan dar dzie

DMR i EDACS, trzy kom ple ty ra dio li nii, 51 kom ple tów prze mien -

ni ków ra dio wych pra cu ją cych w stan dar dzie DMR, wy po sa że nie do -

dat ko we w po sta ci ada pte rów, ła do wa rek i aku mu la to rów

do ra dio te le fo nów no szo nych, oraz an ten, za si la czy, re ge ne ra to rów

i urzą dzeń sie cio wych.

SER WE ROW NIA
Kie dy dru ku je my ten nu mer „Po li cji 997”, trwa pro ces uru cha mia nia

ser we row ni dla cen tral nych sys te mów in for ma tycz nych i służb BŁiI

KGP od po wie dzial nych za ob słu gę eks plo ata cyj ną. Do tych cza so we

Pod sta wo we Cen trum Prze twa rza nia Da nych (PCPD) w 2008 r. osią -

gnę ło kres swo ich moż li wo ści i po wsta ła ko niecz ność zbu do wa nia no -

we go. PCPD jest nie zbęd ne do nie za wod no ści dzia ła nia sys te mu

wspo ma ga nia do wo dze nia oraz do roz wa ża nej in te gra cji sys te mów in -

for ma tycz nych Po li cji z in ny mi służ ba mi. Naj istot niej szą funk cją

PCPD jest in te gra cja za so bów roz pro szo nych w ca łym kra ju. Do ty czy

to głów nie SWD oraz sys te mów umoż li wia ją cych wy mia nę da nych

w ob rę bie kra jów Unii Eu ro pej skiej w za kre sie Sys te mu In for ma cyj ne -

go Schen gen oraz Wi zo we go Sys te mu In for ma cyj ne go (SIS/VIS). 

Wy ma ga nia sta wia ne PCPD są bar dzo wy so kie, zwłasz cza w kwe -

stii nie za wod no ści i bez pie czeń stwa. Głów ny pa ra metr tech nicz ny

nie za wod no ści PCPD to współ czyn nik do stęp no ści, któ ry po wi nien

się kształ to wać na po zio mie 99,99 proc. Ozna cza to, że ewen tu al na

nie do stęp ność ośrod ka w sy tu acji kry tycz nej nie mo że być więk sza

niż 54 mi nu ty w ska li ro ku!

By za pew nić bez pie czeń stwo da nych i urzą dzeń do ich prze twa -

rza nia oraz skła do wa nia, wy ko rzy sta no elek tro nicz ną kon tro lę do stę -

pu, roz wią za nia bio me trycz ne oraz mo ni to ring wi zyj ny CCTV

(clo sed -cir cu it te le vi sion), zin te gro wa ny z sys te mem sy gna li za cji

wła ma nia i na pa du. Wszyst kie sys te my in fra struk tu ry mo ni to ro wa ne

są ca ło do bo wo przez służ by tech nicz ne i ochro ny z wy ko rzy sta niem

sys te mu BMS (Bu il ding Ma na ge ment Sys tems). 

Do tych cza so we cen trum zo sta nie zmo der ni zo wa ne i prze kształ co -

ne w Za pa so we Cen trum Prze twa rza nia Da nych, co ma za pew nić

nie za wod ną struk tu rę ser we ro wą dla po li cyj nych sys te mów in for ma -

tycz nych. 

TN
zdj. Paweł Ostaszewski
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Umiejętność
współpracy,
elastyczność i zdolność
szybkiego
podejmowania
właściwych decyzji to –
zdaniem ministra spraw
wewnętrznych Jacka
Cichockiego, który
uczestniczył w
odprawie kadry
kierowniczej Policji
podsumowującej Euro
2012 – najważniejsze
elementy, które
zdecydowały o
sukcesie Policji w
ramach zabezpieczenia
mistrzostw. Ale jego
zdaniem oprócz
poczucia dumy rodzi to
także zobowiązanie, bo
skutkiem sukcesu na
Euro są także
zwiększone
oczekiwania obywateli.
Przez kilka tygodni
widzieli oni policjantów
uśmiechniętych,
kompetentnych, a kiedy
trzeba zdecydowanych
i bezkompromisowych.
Polacy chcą takiej
Policji na co dzień. I to
jest wyzwanie, któremu
Policja musi sprostać.

Co zyskaliśmy?
Nadinsp. Marek Działoszyński, komendant główny Policji:

– Materialnie zyskaliśmy sporo nowego sprzętu. Niematerialnie – dobre
oceny i możliwość sprawdzenia działania Policji w bardzo wielu aspektach 
i współdziałania z bardzo wieloma podmiotami i instytucjami. Szczególnie
cenna była współpraca z prezydentami miast, wojewodami i ich służbami.
My w trakcie tej współpracy nauczyliśmy się bardzo dużo, ale też druga
strona, jak nigdy dotąd, miała okazję nauczyć się Policji. Będąc partnerami
przez wiele miesięcy, współpracowaliśmy na bardzo różnych poziomach:
poczynając od szczebla ministerialnego i międzynarodowego, a kończąc 
na poziomie gminy, na terenie której przebywali piłkarze. Te doświadczenia,
kontakty i wzajemne zrozumienie swojej roli, możliwości, ale także
ograniczeń, są bezcenną pozostałością po Euro 2012, która w przyszłości
pozwoli i Policji, i innym podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo,
lepiej wypełniać swoje obowiązki.

Na wy so ko ści
za da nia

To by ła wiel ka i naj trud niej sza ope ra cja
lo gi stycz na, z ja ką mie li śmy do tąd do czy nie -
nia – mó wi li po li cjan ci, kie dy po trzech ty -

go dniach spor to wych zma gań tur niej

do biegł koń ca. I mie li ra cję. Rze czy wi ście

Eu ro 2012 to przed się wzię cie in ne

od tych, któ re do tąd Po li cja mu sia ła za bez -

pie czać. Im pre za, wy jąt ko wo dy na micz na

– z tłu ma mi ki bi ców, wy ma ga ją ca spraw -

ne go kie ro wa nia i szyb kiej re ak cji na zmie -

nia ją cą się sy tu ację.

Po li cja sta nę ła na wy so ko ści za da nia.

Nie by ło za mie szek, po waż niej szych in cy -

den tów czy groź nych starć pseu do ki bi ców,

cze go wszy scy tak się oba wia li. Uda ło się

im za po biec rów nież 12 czerw ca, w naj bar -

dziej new ral gicz nym dniu, kie dy pró ba

kon fron ta cji pod czas prze mar szu w War -

sza wie ro syj skich ki bi ców na Sta dion Na -

ro do wy by ła cał kiem re al na. Do star cia

dą ży ły po nad stu oso bo we gru py ki bi ców

z obu dru żyn, ale dzię ki wy ła py wa niu tych

naj bar dziej agre syw nych nie do szło

do groź nych za mie szek i skoń czy ło się

na rzu ca niu bu tel ka mi. Po li cjan ci nie po -

zwo li li też chu li ga nom we drzeć się

do stre fy ki bi ca, od gra dza jąc ich szpa le -

rem. Do brze roz lo ko wa no si ły i oce nio no

za gro że nia, ścią ga jąc w tym dniu do War -

sza wy – spraw nie i szyb ko – aż 14 tys.

funk cjo na riu szy, pod czas gdy śred nio

w mia stach go spo da rzach tur niej za bez pie -

cza ło oko ło 6 tys. Rów nież we Wro cła wiu,

gdzie ro syj scy ki bi ce po bi li ste war dów,

wie lu z nich uda ło się zi den ty fi ko wać. 

Nie spraw dzi ły się oba wy, że z po wo du

bra ku ba zy cu dzo ziem ców ob ję tych za ka -

za mi sta dio no wy mi w swo ich kra jach zo -

sta ną do nas wpusz cze ni chu li ga ni. Wbrew

oba wom po la do po pi su nie mie li też kie -

szon kow cy – kra dzie ży by ło kil ka set mniej

niż rok te mu o tej sa mej po rze.

Ki bi ce czu li się bez piecz ni, a ci z za gra -

ni cy – we dług son da żu za pre zen to wa ne go

przez spół kę PL 2012 po pod su mo wa niu

mi strzostw – le piej oce ni li Eu ro 2012 niż

od by wa ją ce się wcze śniej w Au strii i Szwaj -

ca rii. Ich or ga ni za cję w Pol sce po zy tyw nie

oce ni ło 85 proc. ki bi ców. Wy jąt kiem mo gą

być je dy nie ci, któ rzy tra fi li do aresz tów

za pró by wy wo ła nia za mie szek.

Ale je śli po rów nać 600 za trzy ma nych

z po nad 3 mi lio na mi osób, któ re oglą da ły

me cze na sta dio nach i ba wi ły się w stre -

fach ki bi ca, to bi lans jest cał kiem do bry.

A za da nie by ło tym trud niej sze, że z Po li -

cji w związ ku z re for mą eme ry tur mun du -

ro wych ode szło w tym

i ubie głym ro ku po nad

7 tys. lu dzi.

GRA ŻY NA ZA WAD KA 
„Rzecz po spo li ta”
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By li tam, gdzie 
po win ni

Ta ki ob ra zek nie pręd ko się po wtó rzy:

uśmiech nię ci po li cjan ci na tle ty się cy ki bi ców

po pi ja ją cych pi wo na uli cach. 

W Pol sce przy ję te jest, że funk cjo na riu sze

nie uśmie cha ją się. Po tra fią być uprzej mi, ale

naj waż niej sze, by wzbu dza li re spekt, nie sym -

pa tię. Trze ba by ło do pie ro mię dzy na ro do wej

or ga ni za cji pił kar skiej i usta leń na sa mych

szczy tach wła dzy, o tym jak ma wy glą dać po -

li cyj na stra te gia na mi strzo stwa Eu ro -

py. I na nie speł na mie siąc wszyst ko się

zmie ni ło. Jak przy zna ją sa mi funk cjo na riu sze,

na po cząt ku by li nie uf ni (ta ki za wo do wy na -

wyk). Ale gdy zo ba czy li, że ki bi ce trak tu ją ich

przy jaź nie, że chcą so bie ro bić z ni mi zdję cia,

że ich po zdra wia ją, opo ry mi nę ły. I za czę li się

uśmie chać. 

Wła ści wie nie moż na mieć do Po li cji żad -

nych po waż niej szych za rzu tów. Być mo że

gdzieś w szta bach do wód czych mo men ta mi

pa no wał cha os i za mie sza nie, być mo że ktoś

wy da wał cza sem nie pre cy zyj ne po le ce nia. Ale

ze wnętrz ny ob ser wa tor od no sił wra że nie, że

wszyst ko dzia ła jak w ze gar ku. Po li cjan ci by li

tam, gdzie po win ni, choć nie rzu ca li się

w oczy. Je śli trze ba, po dej mo wa li szyb kie i sta -

now cze in ter wen cje. Ale nie pro wo ko wa li, np.

wle pia jąc man da ty za pi cie pi wa w miej scach

pu blicz nych (choć to prze cież wy kro cze nie).

Mie li śmy trzy ty go dnie pił kar skiej fie sty, więc

po zwo li li się lu dziom spo koj nie ba wić.

Ob raz tej sie lan ki za kłó ci ły oczy wi ście wy -

da rze nia z 12 czerw ca, z dnia me czu Pol ska –

Ro sja. Ale i te go dnia oka za ło się, że Po li cja

jest przy go to wa na. Po pierw sze, nie do pu ści ła

do roz la nia się za mie szek na ca łe cen trum sto -

li cy ani do te go, by ucier pia ło wie le przy pad -

ko wych osób i znisz czo no mie nie (choć

chu li ga ni uszko dzi li kil ka na ście ra dio wo zów).

Po dru gie, dzię ki pra cy ope ra cyj nej (ko rzy sta -

jąc z me tod sto so wa nych w wal ce ze zor ga ni -

zo wa ną prze stęp czo ścią), o wie le wcze śniej

wie dzia ła, co się szy ku je. Te go dnia do War -

sza wy mo gło przy je chać na wet 1000 pseu do ki -

bi ców z ca łej Pol ski tyl ko po to, by bić się

z Ro sja na mi al bo z po li cją. Wszy scy zo sta li

szyb ko spa cy fi ko wa ni, a ko go się da ło, te go

wy sła no przed ob li cze są du. Wię cej po waż -

nych za dym już na Eu ro 2012 nie by ło. 

Ale nie obe szło się bez wpa dek. W Po zna -

niu po li cjan ci po zwo li li, by chu li ga ni od bi li

z ich rąk za trzy ma ne go ko le gę. We Wro cła wiu

nie pro fe sjo nal na in ter wen cja funk cjo na riu szy

w cy wi lu (oraz ste war dów) do pro wa dzi ła

do ata ku ro syj skich ki bo li na ochro nia rzy

na sta dio nie. W Gdań sku miał miej sce wy jąt -

ko wo nie przy jem ny zgrzyt, gdzie pra cu ją cy

tam (umun du ro wa ni!) po li cjan ci, któ rzy mie li

peł nić służ bę na try bu nach, by li prze szu ki wa -

ni przez ochro nę. Z ko lei w War sza wie funk -

cjo na riu sze za trzy ma li i po sta wi li przed są dem

Ro sja ni na pod za rzu tem od pa le nia ra cy na Sta -

dio nie Na ro do wym. W rze czy wi sto ści jed nak

ten męż czy zna je dy nie od rzu cił (z oba wy

o wła sne bez pie czeń stwo) ra cę, któ rą ktoś 

in ny rzu cił pro sto pod je go no gi. 

Jed nak przy ta kiej

licz bie dzia łań, w ja kie

za an ga żo wa no po li cję, to

wła ści wie dro bia zgi.

PIOTR MA CHAJ SKI 
„Ga ze ta Wy bor cza”

Z ład niej szą twa rzą 
Nie ukry wam, że by łem pe łen obaw o for mę i za cho wa nie pol skiej Po -

li cji pod czas Eu ro 2012. Zwłasz cza od mo men tu, kie dy w lu tym ko men -

da sto łecz na nie wy da ła zgo dy na ro ze gra nie na Sta dio nie Na ro do wym

spo tka nia o Su per pu char Pol ski, w któ rym na prze ciw sie bie mia ły sta nąć

Wi sła Kra ków (mistrz) i Le gia War sza wa (zdo byw ca kra jo we go pu cha ru).

Sko ro nie jest w sta nie przy pil no wać po rząd ku na me czu pod wyż szo ne go

ry zy ka na we wnętrz nym po dwór ku, to co bę dzie, je śli do Pol ski zje dzie się

to wa rzy stwo z ca łe go świa ta? – za pew ne nie tyl ko mnie na szły wów czas po -

dob ne wąt pli wo ści. 

A tu pro szę – peł ny suk ces! Na sza Po li cja nie tyl ko nie ba ła się go ści

z Eu ro py, ale sta nę ła na wy so ko ści za da nia. A sta nę ła, po nie waż naj czę -

ściej by ła, ni czym zna ko mi ty pił kar ski ar bi ter na bo isku, nie wi docz na wo -

kół sta dio nów! Niech tyl ko nikt źle nie zro zu mie po wyż szej uwa gi –

po li cjan ci wca le się nie ukry wa li, ani nie by li de le go wa ni do ob słu gi fi na -

łów Eu ro 2012 w zbyt ma łej licz bie, tyl ko po pro stu nie po trzeb nie nie rzu -

ca li się w oczy, nie wy cho dzi li przed sze reg. Ma ło te go – mia łem wra że nie,

że by li bar dziej życz li wi niż zwy kle i po moc ni jak ni gdy wcze śniej. Mó -

wiąc szcze rze, to wię cej po trzeb nych in for ma cji w dro dze na spor to we are -

ny otrzy ma łem wła śnie od po li cjan tów niż od ste war dów lub straż ni ków

miej skich za rów no w War sza wie, jak i we Wro cła wiu, gdzie wy stę po wa li

bia ło -czer wo ni.

Pew nie do ide ału jesz cze tro chę za bra kło, sko ro mi mo po wszech nej

wie dzy, że mo że dojść do in cy den tów przed me czem Pol ska – Ro sja, nie

uda ło się zu peł nie za po biec roz ró bie. Na pew no za bra kło też zde cy do wa -

nej in ter wen cji we Wro cła wiu, kie dy na sta dio nie do szło do eks ce sów

z udzia łem ro syj skich pseu do ki bi ców, w Po zna niu nie mu sie li się po bić

Chor wa ci, w Ło dzi zaś – sza li kow cy z te go mia sta z przy by sza mi z Mo -

skwy. Py ta nie tyl ko, czy kto kol wiek na świe cie ma stu pro cen to wą sku -

tecz ność w za cho wa niu po rząd ku, zwłasz cza przy oka zji tak wiel kie go

wy da rze nia? 

Zresz tą, bądź my spra wie dli wi – pod czas fi na łów Eu ro 2012 nikt nie czuł

się w Pol sce nie bez piecz nie, a wspo mnia ne zaj ścia sta no wi ły mar gi nes tur -

nie ju. Wię cej, na dłu go za cho wa my sce ny z fil mi ków pod bi ja ją cych in ter -

net, na któ rych uwiecz nio ne zo sta ły „eks ce sy” ir landz kich ki bi ców z na szą

Po li cją. W jed nym mo że my obej rzeć, jak Wy spia rze okła da ją dmu cha ny mi

mło ta mi stró żów po rząd ku i wszy scy ma ją z te go wiel ką ra dość, a ca łe „zaj -

ście” koń czy się uśmie cha mi i wza jem nym przy bi ciem pią tek. W dru gim –

go ście z Du bli na pod ry wa ją uro dzi wą po li cjant kę, któ ra w uro czy, ale nie zwy -

kle pew ny spo sób ra dzi so bie z licz ną gru pą pod chmie lo nych ad o ra to rów. 

Stąd już tyl ko krok od wnio sku – jak naj bar dziej

upraw nio ne go – że pod czas mi strzostw Eu ro py zo ba -

czy li śmy tę lep szą i ład niej szą twarz pol skiej Po li cji.

Mo że ta ka zo sta nie już na co dzień?

ADAM GO DLEW SKI
Au tor jest za stęp cą re dak to ra na czel ne go 

ty go dni ka „Pił ka Noż na”

Po la cy są dum ni z pra cy Po li cji 
66 proc. do ro słych Po la ków od czu wa du mę z pra cy Po li cji i in -
nych służb mun du ro wych pod czas Eu ro 2012 – to wy ni ki son -
da żu, któ ry Cen trum Ba da nia Opi nii Spo łecz nej prze pro wa dzi ło
w dniach 5–12 lip ca br. na pró bie 960 do ro słych Po la ków. 
W ma ju, kie dy za py ta no Po la ków o prze wi dy wa nia, po czu cia
du my spo dzie wa ło się 22 proc. re spon den tów mniej. 
Po la cy są bar dziej dum ni tyl ko z wy bu do wa nych na Eu ro sta -
dio nów (86 proc.) i z pol skich ki bi ców (77 proc.). Je śli cho dzi
o wstyd, mniej szy od Po li cji i po zo sta łych służb mun du ro wych,
zda niem re spon den tów, przy nio sły Pol sce tyl ko sta dio ny 
(3 proc.). 

KK
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Zmie nia ły się rzą dy, eki py mi ni ste rial ne, zmie nił się
szef Po li cji, a Pan od sa me go po cząt ku do sa me go
koń ca pi lo to wał spra wę mi strzostw. 

– To dzię ki tym mi ni strom i ko men dan tom… Pra ce

nad za bez pie cze niem mi strzostw za czę li śmy z mo im

po przed ni kiem insp. Ry szar dem So bo lew skim w 2007 r.

Przy go to wa li śmy do ku ment – Za miar dzia ła nia Po li cji
w związ ku z EU RO 2012 i, co pod kre ślam z sa tys fak cją,

har mo no gram prac, ra my cza so we i za da nia by ły ak tu al -

ne w 2012 r. Przez pięć lat skru pu lat nie re ali zo wa li śmy

wy ty czo ne ce le. Struk tu ra za rzą dza nia PCD i do wo dze -

nia ope ra cją nie zdez ak tu ali zo wa ły się. 

Od 2009 r., naj pierw ja ko za stęp ca, a po tem na czel nik

wy dzia łu ope ra cyj ne go ca ły czas zaj mo wa łem się mi -

strzo stwa mi, oczy wi ście z mo imi ludź mi. Trzo nem ze -

spo łu by li po li cjan ci wy dzia łu ope ra cyj ne go, ale

do sta li śmy tak że wspar cie z wo je wództw i KSP. 

Po li cyj ne Cen trum Do wo dze nia to kon kret ny bu dy nek,
a w nim no wo cze sna tech no lo gia, ale też lu dzie, któ rzy
to cen trum bu do wa li, któ rzy po tem w nim pra co wa li. 

– Po li cyj ne Cen trum Do wo dze nia to przede wszyst -

kim lu dzie. Za brzmi to mo że pa te tycz nie, ale lu dzie to

naj więk szy suk ces tej ope ra cji. Gdy spo ty ka li śmy się

wcze śniej, pod kre śla łem, że EU RO 2012 to przy go da

mo je go ży cia. Oka za ło się, że po li cjan ci i cy wi le pra cu -

ją cy w PCD po trak to wa li to tak sa mo. Za ra ża li śmy się

en tu zja zmem. Na ko niec wszy scy by li zdzi wie ni, że tak

krót ko to trwa ło. 

Ka drę do PCD za czę li śmy zbie rać je sie nią 2011 r.

i już wte dy wie dzie li śmy, że jej trzo nem bę dą wy kła -

dow cy CSP w Le gio no wie. Wte dy za czę ły się szko le nia

i prak ty ki w cen trum ope ra cyj nym w KGP, aby każ dy

mógł zro zu mieć i od czuć, na czym po le ga ob słu ga szta -

bo wa im prez ma so wych z po zio mu ko men dy głów nej.

Póź niej ob sa dę uzu peł ni li śmy ludź mi, któ rzy w wo je -

wódz twach na co dzień zaj mu ją się za bez pie cza niem

me czów pił kar skich, ob słu gą du żych im prez ma so wych.

To by li moi za stęp cy i ko or dy na to rzy Cen trum Do wo -

dze nia Ope ra cją oraz Cen trum Wy mia ny In for ma cji. 

Zna la złem wśród nich wie lu zna jo mych – do wód ców
i eks per tów z po li cyj nych mi sji po ko jo wych.

– Wspól nie z insp. Ro ber tem Żół kiew skim, za stęp cą

dy rek to ra Biu ra Mię dzy na ro do wej Współ pra cy Po li cji,

któ ry w PCD był mo im za stęp cą, a któ ry ma du że mi -

syj ne do świad cze nie, zbu do wa li śmy ze spół ma ją cy 

do bre przy go to wa nie me ry to rycz ne i do świad cze nie

mię dzy na ro do we. Wszy scy pra cu ją cy w PCD mie li świa -

do mość i wiel ką od po wie dzial ność cze ka ją ce go ich 

wy zwa nia. Do sko na le zda wa li śmy so bie spra wę, że bu -

du je my ob raz pol skiej Po li cji, któ ry pój dzie w świat, i to

na wie le lat. W PCD mie li śmy prze cież 20 ofi ce rów

łącz ni ko wych z róż nych państw, nie tyl ko tych, któ re

bra ły udział w tur nie ju. By li też przed sta wi cie le In ter -

po lu i Eu ro po lu. Sze fem de le ga cji grec kiej był ofi cer,

któ ry na ta kiej im pre zie był po raz trze ci, miał więc ska -

lę po rów naw czą. Gdy za gra nicz ni po li cjan ci wy jeż dża li,

zwra ca li uwa gę na do brą or ga ni za cję za bez pie cze nia. 

PCD to nie tylko trzysta osób, które stanowiły
całodobową obsadę sztabu, ale także TSLO – policyjni
opiekunowie reprezentacji piłkarskich, których
przedstawialiśmy na naszych łamach, to także
spottersi ze Spotters Team Polska. 

– Jak rów nież funk cjo na riu sze, któ rzy zaj mo wa li się

za gra nicz ny mi de le ga cja mi po li cyj ny mi. Naj licz niej sza

by ła de le ga cja po li cji cze skiej, na któ rej cze le stał za -

stęp ca ko men dan ta głów ne go. Trzo nem by ło 12 po li -

cjan tów zza po łu dnio wej gra ni cy we Wro cła wiu i 2

w Ka to wi cach. W dni me czo we przy jeż dża ło do dat ko -

wo 50 cze skich po li cjan tów. Z każ dym mu siał być pol -

ski stróż pra wa. 

Pod kre ślę to raz jesz cze – suk ces tej ope ra cji za pew -

ni li lu dzie. By li do brze przy go to wa ni i bar dzo do brze

zmo ty wo wa ni. Nie tyl ko my w szta bie pra co wa li śmy

dłu go. Po li cjan ci na uli cach też. I nie by ła to jed no ra zo -

wa służ ba, ale kil ka ty go dni w cią głym na pię ciu, z da la

od do mów. Od po wie dzial ność tych, czę sto mło dych, lu -

dzi za im po no wa ła mi. Wszy scy pra cu ją cy przy EU RO

po ka za li wiel ką kla sę i za to chciał bym im bar dzo po -

dzię ko wać. 

Któ ry dzień pod czas tur nie ju był naj trud niej szy? 
– Dla mnie? 2 lip ca godz. 18.00, gdy do wód ca ope ra -

cji nad insp. Krzysz tof Ga jew ski pod jął de cy zję o jej za -

koń cze niu i ca ła ob sa da PCD wy szła z bu dyn ku.

Zo sta łem w nim sam, za koń czył się du ży etap mo je go

za wo do we go ży cia. 

Po li cyj nie oczy wi ście naj cięż szy był 12 czerw ca. Dla

nas ten dzień za czął się już 11 czerw ca, gdy do tar ły in -

for ma cje, co mo że się wy da rzyć przy oka zji me czu Pol -

ska – Ro sja, i co, fak tycz nie, wy da rzy ło się póź niej

na uli cach War sza wy. Mu sie li śmy przy go to wać wa rian ty

dzia ła nia na każ dy moż li wy roz wój sy tu acji i tak za dys -

po no wać po li cjan tów z kra ju, aby by ło bez piecz nie w in -

nych mia stach, ale aby też wzmoc nić gar ni zon

sto łecz ny. Te go dnia na rzecz EU RO pra co wa ło pra -

wie 14,5 tys. po li cjan tów, w sa mej sto li cy 6379. Śred -

nio pod czas tur nie ju w dni me czo we za an ga żo wa nych

by ło na to miast od 4 do 6 tys. funk cjo na riu szy w ska li
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Suk ces za pew ni li lu dzie
Rozmowa z mł. insp. Dariuszem Dymińskim, naczelnikiem
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podczas operacji HAT TRICK 2012, zabezpieczającej Turniej
Finałowy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
kierował Policyjnym Centrum Dowodzenia 
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kra ju. 16 czerw ca, gdy Ro sja gra ła z Gre cją, a Pol ska

z Cze cha mi, nad bez pie czeń stwem czu wa ło pra -

wie 16 400 funk cjo na riu szy (7408 w War sza wie i 2730

we Wro cła wiu, resz ta w in nych mia stach). 

Ko lej ny trud ny mo ment to wpro wa dze nie przez pre -

mie ra sta nu pod wyż szo nej go to wo ści w związ ku z za -

gro że niem ter ro ry stycz nym. Mu sie li śmy pod jąć

do dat ko we dzia ła nia si ła mi, któ re mie li śmy. 

Co te raz bę dzie z bu dyn kiem, gdzie mie ści ło się PCD? 
– Obiekt zo stał za adap to wa ny na po trze by PCD. Bu -

dy nek daw nej pral ni, gdzie póź niej ćwi czy li pi ro tech ni -

cy i po li cjan ci AT, wy ma gał po tęż nych na kła dów

fi nan so wych, ale tak że wy sił ku pla ni stycz no -or ga ni za -

cyj ne go. Wszyst ko zo sta ło skon fi gu ro wa ne pod ope ra -

cję. 

Fi zycz nie cen trum tam zo sta nie. Obiekt jest już

zresz tą wy ko rzy sty wa ny do szko leń pro wa dzo nych w le -

gio now skiej szko le. Część in fra struk tu ry, np. kan ce la -

ria taj na, bę dzie na co dzień wy ko rzy sty wa na przez ad -

mi ni stra cję CSP. Część sprzę tu te le in for ma tycz ne go

tra fi do jed no stek w kra ju i bę dzie wy ko rzy sty wa na

na bie żą co. Nie ma sen su, aby te le fo ny czy lap to py le -

ża ły w ma ga zy nach. 

Tech no lo gia, któ ra tam zo sta ła, po mo że nam pra co -

wać przy du żych ope ra cjach po li cyj nych. Oczy wi ście nie

w ca łym bu dyn ku, bo nie spo dzie wa my się w naj bliż -

szej przy szło ści rów nie du żych przed się wzięć. Na to -

miast w do wol nym mo men cie mo że my się tam

prze nieść i pra co wać ja ko sztab czy cen trum ope ra cyj -

ne ko men dan ta głów ne go do ko or dy na cji więk szych

ope ra cji na te re nie ca łe go kra ju.

Dzię ku ję za roz mo wę. 

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor
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To by ły 
bez piecz ne mi strzo stwa
W cza sie EU RO 2012 Po li cyj ne Cen trum Do wo dze nia sta -
no wi ło sztab do wód cy Ope ra cji HAT TRICK 2012. Skła da -
ło się z Cen trum Do wo dze nia Ope ra cją, któ re
ko or dy no wa ło dzia ła nia na te re nie ca łe go kra ju, i Cen trum
Wy mia ny In for ma cji, któ re za pew nia ło ko mu ni ka cję i prze -
ka zy wa nie wia do mo ści, szcze gól nie je śli cho dzi o współ -
pra cę mię dzy na ro do wą. 
W PCD pra co wa ło pra wie 300 osób. Od 15 ma ja do 31 ma ja
pra cow ni cy cen trum peł ni li służ by ośmio go dzin ne. Od
1 czerw ca PCD za czę ło dzia łać ca ło do bo wo, a służ by 
wy dłu ży ły się do 12 go dzin. Obok 220 po li cjan tów i pra -
cow ni ków Po li cji ob sa dę PCD sta no wi li rów nież funk cjo na -
riu sze: Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
Stra ży Ochro ny Ko lei, Żan dar me rii Woj sko wej, Agen cji Bez -
pie czeń stwa We wnętrz ne go, Biu ra Ochro ny Rzą du oraz
żoł nie rze. To wła śnie w PCD dzia ła ła sa la dla ofi ce rów łącz -
ni ko wych za gra nicz nych po li cji.
Pod czas pół to ra mie sią ca dzia łal no ści do kan ce la rii PCD
wpły nę ło 2251 do ku men tów, ra zem z ty mi na dzien nik po -
daw czy da je to licz bę 2500 pism. Nie któ re biu ra KGP nie
ma ją ta kie go wpły wu w cią gu ro ku. Dzia ła ła tak że kan ce la -
ria taj na, gdzie tra fi ło po nad 200 do ku men tów. 
Ca ła ope ra cja pod kryp to ni mem HAT TRICK 2012 wy ma -
ga ła ogrom ne go wy sił ku Po li cji. Do dzia łań przy za pew nie -
niu bez pie czeń stwa pod czas tur nie ju za an ga żo wa nych
by ło oko lo 57 tys. po li cjan tów. Licz ba ta obej mu je nie tyl ko
tych peł nią cych służ bę w mia stach go spo da rzach, ale rów -
nież funk cjo na riu szy np. z wo je wództw za chod nio po mor -
skie go czy lu bu skie go, któ rzy pa tro lo wa li tra sy do jaz do we. 
PCD mia ło do dys po zy cji 18 stat ków po wietrz nych,
w tym 14 śmi głow ców po li cyj nych, 3 he li kop te ry MON oraz
sa mo lot CA SA, wy ko rzy sty wa ny do trans fe ru za gra nicz -
nych de le ga cji po li cyj nych do Do niec ka i Ki jo wa. Pod czas

sa mych eskort po li cyj nych wo zy służ bo we prze je cha ły
łącz nie pra wie 40 tys. km, a więc nie mal okrą ży ły Zie mię
wo kół rów ni ka! 
Na po trze by EU RO zo sta ła zbu do wa na ba za da nych osób,
któ re mo gą stwa rzać pro ble my, i tych, któ re mia ły za ka zy
wstę pu na im pre zy ma so we. 801 re kor dów z za gra ni cy
osób z za ka za mi oraz 4928 za pi sów tro uble ma ker sów tra -
fi ło do KSIP. 
Jesz cze przed mi strzo stwa mi Po li cja, a kon kret nie Biu ro
Wy wia du Kry mi nal ne go KGP, do ko na ła gi gan tycz nej pra cy
spraw dze nia osób ubie ga ją cych się o akre dy ta cję UEFA.
Po li ce scre ening ob jął po nad 70 tys. osób! 
Pod czas tur nie ju za trzy ma no łącz nie 655 osób. W War sza -
wie w związ ku z wy da rze nia mi z 12 czerw ca – 218 osób,
w tym 190 Po la ków i 26 Ro sjan (po nad to 1 Wę gra i 1 Hisz -
pa na). 23 oso by zo sta ły tym cza so wo aresz to wa ne. Są to
da ne na 2 lip ca br. Ca ły czas trwa iden ty fi ka cja chu li ga nów,
więc ta licz ba bę dzie jesz cze wzra stać. Pod czas tur nie -
ju 210 osób sta nę ło przed są dem w try bie przy spie szo nym. 
Nie oby ło się bez wy da rzeń nad zwy czaj nych z udzia łem
po li cjan tów, ale zwa żyw szy na ska lę ope ra cji, jej dłu gość
i za an ga żo wa ne si ły by ło ich ma ło, bo 20. Jed na z udzia -
łem pra cow ni ka Po li cji. 15 z tych zda rzeń to ko li zje lub wy -
pad ki dro go we, w więk szo ści za wi nio ne przez in nych
kie row ców, któ rzy do pro wa dza li do zde rzeń ze służ bo wy mi
po jaz da mi. Naj po waż niej szy był wy pa dek słup skich po li -
cjan tów z nie eta to wych pod od dzia łów pre wen cji, któ rzy
wra ca li z za bez pie cze nia w Gdań sku, a w któ rych sa mo -
chód wje cha ło cy wil ne au to, oraz za słab nię cie kie row cy
służ bo we go sa mo cho du, któ rym je cha li po li cjan ci z ka to -
wic kie go OPP. W wy ni ku tych zda rzeń oraz w trak cie przy -
wra ca nia po rząd ku pu blicz ne go po szko do wa nych
zo sta ło 43 po li cjan tów. 
Trwa li cze nie nad go dzin prze pra co wa nych pod czas za bez -
pie cza nia EU RO 2012. Szcze gó ło wy ra port pod su mo wu ją -
cy ope ra cję HAT TRICK 2012 uj rzy świa tło dzien ne
na prze ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka br.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
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Wielka Kapituła wybrała laureatów
piątej edycji konkursu „Policjant,
który mi pomógł”, organizowanego
przez Ogólnopolskie Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”. Patronat honorowy
sprawuje nad nim Komendant Główny
Policji.

Do ty tu łu zgło szo no 109 po li cjan tów, naj wię cej spo śród

wszyst kich edy cji. Pię ciu wy róż nio nych funk cjo na riu szy

to: asp. Re mi giusz Ba siak z KPP w Szy dłow cu (woj. ma zo -

wiec kie), st. sierż. Wi told Fi jas z KP w Bo dzen ty nie (woj. świę to krzy -

skie), sierż. sztab. Eliasz Gdu la z KPP w Lu bar to wie (woj. lu bel skie),

mł. asp. Piotr Ko wal ski z KPP w Gło go wie (woj.

dol no ślą skie) oraz mł. asp. Adam Wró blew ski

z KPP w Ni sku (woj. pod kar pac kie).

LOS GO ZE SŁAŁ
– Jest bar dzo kom pe tent nym po li cjan tem –

mó wią o asp. Re mi giu szu Ba sia ku z KPP

w Szy dłow cu je go prze ło że ni. – Za an ga żo wa ny

w swo ją pra cę, szcze gól nie gdy cho dzi o po -

moc ofia rom prze mo cy do mo wej. Zaj mo wał

wie lo krot nie czo ło we miej sca w kon kur sie na naj po pu lar niej sze go

dziel ni co we go.

Miesz kań cy go do ce nia ją. Za em pa tię, fa cho wość, nie ustę pli wość.

Dla po trze bu ją cych za wsze znaj du je czas, czę sto kosz tem ży cia pry -

wat ne go. To wła śnie miesz kan ka gmi ny Ja strząb, gdzie od ośmiu lat

jest dziel ni co wym, zgło si ła je go kan dy da tu rę do kon kur su „Po li cjant,

któ ry mi po mógł”. Ko bie ta przez wie le lat zno si ła znę ca nie się fi -

zycz ne i psy chicz ne mę ża pi ja ka. 

Nie ło żył na dom, wzię łam kre dyt, któ ry mnie po grą żył – na pi sa ła

w zgło sze niu kon kur so wym. – Nie mia łam z cze go spła cić i zo sta łam osa -
dzo na w za kła dzie kar nym. Prze ży łam kosz mar, tym więk szy, że mąż da -
lej pił i nie dbał o dzie ci. Gdy zo sta łam wa run ko wo zwol nio na, za do bre
spra wo wa nie, wy ga niał mnie z do mu, wy zy wał, gdy by nie dzie ci, nie wiem,
co bym z so bą zro bi ła. I wte dy los ze słał mi pa na Re mi giu sza Ba sia ka. 

Dziel ni co wy skon tak to wał ją z in sty tu cja mi nio są cy mi po moc ofia -

rom prze mo cy do mo wej, m.in. z Ban kiem Żyw no ści, skąd do sta wa -

ła ar ty ku ły spo żyw cze, in ter we nio wał w Gmin nym Ośrod ku Po mo cy

Spo łecz nej w spra wie do ży wia nia dzie ci w szko le. A kie dy mąż za ata -

ko wał ją no żem, to wła śnie asp. Re mi giusz Ba siak do pro wa dził

do wsz czę cia postępowania w spra wie znę ca nia się nad ro dzi ną.

Dzię ki nie mu by łam w sta nie ze zna wać. Po li cjant ja sno i kon kret nie
tłu ma czył, ja kie pra wa mi przy słu gu ją. Mi mo cięż kich py tań czu łam 
je go wspar cie. 

Męż czy zna do stał wy rok, wy pro wa dził się z do mu, obec nie prze -

by wa na le cze niu od wy ko wym. 

Dzię ki pa nu Ba sia ko wi od zy ska łam spo kój i wia rę
w bez in te re sow ną po moc. I naj waż niej sze – nie po zwo lił, bym
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od czu ła, że po przez fakt mo je go po by tu w za kła dzie kar nym wy klu czo -
na zo sta łam ze spo łe czeń stwa.

Asp. Re mi giusz Ba siak w Po li cji słu ży od 1998 r. Jest żo na ty, ma

dwie cór ki, 14 i 12 lat. Je go pa sją jest węd kar stwo i pił ka noż na.

JEST JEJ BO HA TE REM 
Czę sto ofia ra mi prze mo cy w ro dzi nie są lu dzie

sta rzy, bez bron ni. Ko bie ta, któ ra zgło si ła

do kon kur su st. sierż. Wi tol da Fi ja sa z KP

w Bo dzen ty nie, przez la ta – a za czę ło się

po śmier ci jej mę ża – by ła mal tre to wa na przez

sy na. Znę cał się nie tyl ko nad nią, ale tak że

nad żo ną i dzieć mi.

Wsty dzi łam się i ba łam mó wić o tym ko mu -
kol wiek. Wresz cie nie wy trzy ma łam i zgło si łam

się na po li cję. Pan Wi told wy słu chał mnie, spi sał ze zna nie, po ra -
dził, co da lej ro bić. I od te go cza su opie ku je się mną – przy jeż dża, dba
o mo je bez pie czeń stwo, trosz czy się i czu je od po wie dzial -
ny za mo je zdro wie i ży cie. Dla mnie jest naj więk szym bo -
ha te rem.

St. sierż. Wi told Fi jas jest de tek ty wem w Ze spo le Kry mi nal nym

KP w Bo dzen ty nie. Te ren, któ ry pod le ga jed no st ce, jest dość spe cy -

ficz ny – przy pad ków prze mo cy w ro dzi nie jest tu dość du żo, a spraw -

ca mi są zwy kle oso by nad uży wa ją ce al ko ho lu, czę sto bez ro bot ne.

Bez po śred ni mi ofia ra mi są za zwy czaj ko bie ty, po śred ni mi dzie ci.

– In for mu je my ofia ry, jak po win ny po stę po wać, gdzie mo gą się

udać po po moc so cjal ną, praw ną, psy cho lo gicz ną – mó wi st. sierż.

Wi told Fi jas. – I, oczy wi ście, po dej mu je my okre ślo ne dzia ła nia wo -

bec spraw ców. Cza sa mi wy star czy roz mo wa dys cy pli nu ją ca, je śli nie

przy no si skut ku, kie ru je my spra wę do są du. 

St. sierż. Wi told Fi jas słu ży w Po li cji 15 lat, w KP w Bo dzen ty -

nie 10 lat. Ma żo nę i dwie cór ki, 10 i 8 lat. Lu bi po dró żo wać.

WZBU DZIŁ ZA UFA NIE
Sierż. sztab. Elia sza Gdu lę, dziel ni co we go

z KPP w Lu bar to wie, do kon kur su zgło si ła

miesz kan ka gmi ny Ser ni ki. Przez la ta zno si ła

awan tu ry i ter ror psy chicz ny mę ża al ko ho li ka,

nie zgła sza ła spra wy po li cji, gdyż nie chcia ła

roz gło su. Gdy z do mu za czę ły gi nąć rze czy, coś

w niej pę kło. 

Wte dy przy pad ko wo sta nął na mo jej dro dze
dziel ni co wy Eliasz Gdu la. Roz ma wia li śmy bar dzo dłu go, nie my śla łam,
że bę dę zdol na opo wie dzieć ko muś o swo ich pro ble mach. Wzbu dził we
mnie za ufa nie i za ra ził swo im opty mi zmem. Uświa do mił, że da lej nie
mo gę tak żyć, że prze moc psy chicz na jest cza sem gor sza od fi zycz nej – na -

pi sa ła w zgło sze niu do „Nie bie skiej Li nii”.

Dzię ki po li cjan to wi spra wa tra fi ła do gmin nej opie ki spo łecz nej.

Ko bie ta wy stą pi ła do są du o skie ro wa nie mę ża na le cze nie od wy ko -

we, bo, jak twier dzi, nie chce mieć wy rzu tów su mie nia, że nic nie

zro bi ła. Pod kre śla jed nak, że je śli mąż się nie zmie ni, to za cznie

wszyst ko od po cząt ku, ale już sa ma. Dziel ni co wy po mógł jej zro zu -

mieć, że te raz ma my śleć tyl ko o so bie.

Wiem, że za wsze mo gę li czyć na po moc pa na Elia sza
Gdu li. Dzię ki nie mu od zy ska łam spo kój i rów no wa gę, znów się śmie -
ję, uwie rzy łam w sie bie. Wiem, że po ma gał i po ma ga rów nież in nym. To
nie tyl ko dziel ni co wy, to przede wszyst kim czło wiek otwar ty na ludz kie
nie szczę ście.

Ze zja wi skiem prze mo cy do mo wej sierż. sztab. Eliasz Gdu la ze -

tknął się bli sko sześć lat te mu, gdy zo stał dziel ni co wym. W Ser ni -

kach, gdzie peł ni służ bę, na le ży do ze spo łu in ter dy scy pli nar ne go

przy Gmin nym Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej. Jest też człon kiem

Gmin nej Ko mi sji Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych, któ ra

udzie la po mo cy ro dzi nom uza leż nio nych.

Po li cjant pro wa dzi też spo tka nia z miesz kań ca mi – uczu la ich

na róż ne za gro że nia i ra dzi, jak za cho wać się w okre ślo nych sy tu -

acjach. Sta ra się do trzeć szcze gól nie do osób star szych, sa mot nych,

któ re czę sto przez ła two wier ność sta ją się ofia ra mi oszu stów.

Elia sza Gdu lę zna ją nie tyl ko do ro śli, ale tak że dzie ci i mło dzież.

W ser nic kich szko łach pod sta wo wych za ini cjo wał kon kurs o eko lo gii

i ochro nie śro do wi ska. Jest za an ga żo wa ny w or ga ni za cję kon kur sów

„Je stem bez piecz ny”, „Bez piecz na dro ga do szko ły”, „Bez piecz ne

wa ka cje”.

Po li cjant ma żo nę i trzech sy nów – 23, 15 i 12 lat. Uwiel bia wy -

ciecz ki i wy pra wy na ry by. In te re su je się też pi łką noż ną i wy ści ga -

mi sa mo cho do wy mi.

RE AGU JE, PO MA GA, 
NIE JEST OBO JĘT NY
Mł. asp. Piotr Ko wal ski z KPP w Gło go wie

mun dur za ło żył 24 la ta te mu. Od czte rech lat

jest dziel ni co wym w gmi nie Ko tla, gdzie zna -

ny jest z licz nych ini cja tyw spo łecz nych. 

Wy my ślił m.in. ak cję „Uczeń god ny na śla do -

wa nia”. Jej ce lem jest pro pa go wa nie w szko -

łach po wia tu gło gow skie go po sta wy, któ rą

moż na okre ślić w skró cie: „re agu ję, po ma gam, nie je stem obo jęt ny”.

Zo sta ła ona też wpi sa na do Ban ku Do brych Prak tyk KGP. Piotr 

Ko wal ski trzy krot nie zaj mo wał pierw sze miej sce w ple bi scy cie, or ga -

ni zo wa nym przez ra dio EL KA i por tal mie dzio we.pl, na naj po pu lar -

niej sze go dziel ni co we go.

Pio tra Ko wal skie go do kon kur su „Po li cjant, któ ry mi po mógł” zgło -

si ły miesz kan ki Ko tli, ofia ry prze mo cy do mo wej. Dzię ki dziel ni co we -

mu od zy ska ły spo kój i – jak na pi sa ła jed na z nich – nor mal ność.

Jestem wdzięczna panu Kowalskiemu za okazanie
wsparcia mnie i mojej nastoletniej córce. Mąż znęcał się
nad nami wiele lat i pił.  Pan Piotr interesował się naszą sytuacją,
przychodził do domu i rozmawiał o problemach, dodawał otuchy. Dzięki
niemu uwolniłam się od kata. Jestem już rok po rozwodzie i zaczęłam
normalnie żyć, bez jego pomocy nie poradziłabym sobie. Wiem od innych
kobiet, że nie wszędzie są dzielnicowi, którzy służą pomocą. Ja miałam
to szczęście – napisała mieszkanka Kotli. Kan dy da tu ra asp. Pio tra Ko -

wal skie go wy su nię ta zo sta ła rów nież przez in sty tu cje z Ko tli: Po wia -

to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie; Gmin ny Ośro dek Po mo cy

Spo łecz nej; Gmin ny Ze spół In ter dy scy pli nar ny; Gmin ne Gim na -

zjum im. Za głę bia Mie dzio we go. Zgła sza ją cy pod kre śla li pro fe sjo na -

lizm, za an ga żo wa nie i zde cy do wa nie funk cjo na riu sza. Na je go po moc

mo gą li czyć za rów no ofia ry prze mo cy, jak i pra cow ni cy so cjal ni. Po li -

cjant do strze ga też pro blem spraw ców prze mo cy, pra wi dło wo dia -

gno zu je ich za cho wa nia. I po dej mu je wo bec nich róż no rod ne

dzia ła nia pre wen cyj ne, m.in. edu ku je w za kre sie od po wie dzial no ści

praw nej i mo ral nej, wska zu jąc moż li wość zmian przez pod ję cie sto -

sow nych form te ra pii.

Mł. asp. Piotr Ko wal ski jest żo na ty, ma dwie cór ki, 20 i 16 lat. 

Je go hob by to po dró że i dział ka.

JEST DLA NIE GO AU TO RY TE TEM
To zgło sze nie na le ży do naj bar dziej wzru sza -

ją cych. Prze słał je 14-let ni chło piec, a do ty czy

mł. asp. Ada ma Wró blew skie go, dziel ni co we go

z KPP w Ni sku.

Je stem ofia rą prze mo cy do mo wej. Mój oj ciec
jest al ko ho li kiem, przez wie le lat znę cał się psy -
chicz nie i fi zycz nie nad na mi. Po awan tu rze, 
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kie dy po bił ma mę, zo sta ła we zwa na po li cja i oj ciec zo stał za bra ny do izby
wy trzeź wień. Do stał do zór Nie bie skiej Kar ty, któ rą pro wa dził dziel ni co -
wy, pan Adam Wró blew ski. Od wie dzał nas i uświa da miał, że oj ciec

krzyw dzi nas. Dzię ki po mo cy pa na dziel ni co we go ma ma zło ży ła wnio -
sek o le cze nie oj ca. To on (dziel ni co wy – red.) uświa do mił nam, że ży -
ciu w cią głym stre sie moż na po ło żyć kres. Pan Wró blew ski to je dy na
oso ba, któ rej uda ło się po sta wić ma mę do pio nu, prze ko nał, że mo że jesz -
cze ura to wać na sze ży cie. Je stem bar dzo wdzięcz ny te mu pa nu, że mo gę
spo koj nie spać w no cy, a sie dząc na lek cjach w szko le, nie za sta na wiam
się, czy w do mu wszyst ko w po rząd ku, jest dla mnie au to ry te tem,
przy kła dem do na śla do wa nia. My ślę, że ta ta z cza sem zro zu -
mie swój błąd i prze sta nie pić, obec nie nie miesz ka z na mi.

Mł. asp. Adam Wró blew ski wstą pił do Po li cji w 1999 ro ku. Od lu -

te go ub.r. jest dziel ni co wym. 

– Ma in tu icyj ną umie jęt ność roz wią zy wa nia trud nych pro ble mów

ro dzin nych – mó wi mł. insp. To masz Olek sak, za stęp ca ko men dan -

ta KPP w Ni sku. – Po tra fi szyb ko na wią zać do bry kon takt z ofia ra mi

prze mo cy. Ce chu je go uczci wość, uczyn ność i życz li wość. Cie szy się

ogól ną sym pa tią ko le gów.

Adam Wró blew ski jest żo na ty, ma 17-let nie go sy na.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. Andrzej Mitura i Paweł Ostaszewski (2)

Z ostat niej chwi li: 

Tuż przed Świę tem Po li cji Re mi giusz Ba siak zo stał mia no wa ny

star szym aspi ran tem, Piotr Ko wal ski aspi ran tem i Wi told Fi jas młod -

szym aspi ran tem
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Z oka zji Świę ta Po li cji z lau re ata mi spo tka li się 21 lip ca sze fo wie Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych i Po li cji oraz ośrod ków po mo cy
spo łecz nej, któ re zgło si ły po li cjan tów do kon kur su. 
– Na bez rad ność ofiar przy cho dzi cie wy, po li cjan ci – mó wi ła Re na ta Dur da, kie row nicz ka Ogól no pol skie go Po go to wia dla Ofiar Prze -
mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia”. – Waż ne są wa sze kom pe ten cje, któ re sto ją za wa szą służ bą. Ma cie moc, któ rą da je cie ofia rom
prze mo cy do mo wej. 
Ja cek Ci choc ki, mi ni ster spraw we wnętrz nych, był pe łen uzna nia dla lau re atów. – Wy ko nu je cie trud ną służ bę, któ ra nie od ra zu przy -
no si efek ty, nie raz trze ba cze kać na nie bar dzo dłu go – mó wił.
Ks. Jó zef Guz dek, bi skup po lo wy Woj ska Pol skie go, krajowy duszpasterz Policji, na zwał lau re atów kon kur su bo ha te ra mi ci chej 
pra cy. 
– Ży czę wam, że by ście się nie pod da li – mó wił do nich. – Cy prian Ka mil Nor wid pi sał: po ezja i do broć prze trwa ją.

W spotkaniu w KGP uczestniczyli również przełożeni laureatów oraz zwycięzcy poprzednich edycji konkursu

Na placu Zamkowym prezes Rady Ministrów Donald Tusk wręczył
laureatom dyplomy

t

t
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W dyskusji na temat świadka koronnego prezentujemy wypowiedzi osób, które przez wiele lat miały
do czynienia z ustawą o świadku koronnym. Sędzia Barbara Piwnik, była minister sprawiedliwości,
obecnie sędzia V Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Warszawie, od wielu lat orzeka 
w sprawach związanych z przestępczością zorganizowaną, m.in. w sprawach mafii pruszkowskiej.
Generał Adam Rapacki, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, były zastępca
komendanta głównego Policji, twórca CBŚ, był jednym z inicjatorów tej ustawy, a potem, nadzorując
CBŚ, miał do czynienia z jej stosowaniem. Prokurator Artur Kassyk z Departamentu ds.
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Generalnejs od 2001 roku zajmuje się
problematyką świadka koronnego. 
Każdy z tych rozmówców wnosi inne spostrzeżenia, oceniając instytucję świadka koronnego przez
pryzmat własnych wieloletnich zawodowych doświadczeń. 

ELŻBIETA SITEK
Czytaj str. 20–23

Swiadek koronny
korzyści i zagrożenia

zdj. Paweł Ostaszewski
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Roz mo wa z Bar ba rą Piw nik, 
sę dzią Są du Okrę go we go w War sza wie, 
by łą mi ni ster spra wie dli wo ści 

Ustawa o świadku koronnym funkcjonuje już 14 lat. Statystyki
mówią o ponad tysiącu spraw, w których zeznania świadka
koronnego pozwoliły na ujawnienie tysięcy przestępstw i ukaranie
tysięcy sprawców…

– Sta ty sty ka słu ży wy ka za niu okre ślo nej te zy. A ja py tam: czy

ktoś prze ana li zo wał te spra wy pod ką tem, co by by ło, gdy by nie

wy stę po wał w nich świa dek ko ron ny? Je stem pew na, że przy rze -

tel nym pro wa dze niu i bez świad ka mo gły by za koń czyć się wy ro ka -

mi ska zu ją cy mi. A z dru giej stro ny – czy spraw dzo no, w ilu

przy pad kach źle zwe ry fi ko wa ne ze zna nia ko ron ne go skie ro wa ły

spra wy na nie wła ści we to ry? Jak choć by w spra wie za bój stwa ge ne -

ra ła Pa pa ły?

Czy li in sty tu cja świad ka ko ron ne go jest nie po trzeb na?

– Z wie lo let nie go do świad cze nia wiem, że prze stęp ca sko rzy sta

z każ dej furt ki, któ ra mo że mu przy nieść pro fit w po sta ci zła go dze -

nia ka ry. Nim wpro wa dzo no in sty tu cję świad ka ko ron ne go, prze stęp -

cy nie raz zga dza li się wy ja śniać prze ciw ko ko le gom w za mian

za nad zwy czaj ne zła go dze nie ka ry czy przed ter mi no we zwol nie nie.

To był akt ła ski ze stro ny pań stwa, a nie kon trakt. Od po cząt ku by -

łam kry tycz nie na sta wio na do usta wy o świad ku ko ron nym, oba wia -

łam się bo wiem, że nie sie róż ne za gro że nia. Nie ste ty, mo je oba wy

się spraw dzi ły.

Ja kie to za gro że nia? 

– Przede wszyst kim ła twość po ma wia nia prze ciw ni ków, zwłasz cza

po li cjan tów przez przestępców. Ła twość ma ni pu lo wa nia świad kiem,

gdy chce się w ko goś ude rzyć. Przy kła dem jest prof. Wi dac ki. Sa ma

też je stem te go przy kła dem (sę dzia Piw nik by ła po mó wio na przez

„Ma sę” o przy ję cie ła pów ki w po sta ci fu tra – przyp. red.), ale ja mam

tę prze wa gę nad in ny mi, że na sa li są do wej spo ty kam oskar żo nych,

któ rzy o ta kich ma ni pu la cjach mó wią. Oba wiam się też, że ci, któ rzy

są ob ję ci pro gra mem ochro ny, mo gą zdo by wać du żą wie dzę o ochra -

nia ją cych po li cjan tach, a tym sa mym o me cha ni zmach w Po li cji. A co

z wie dzą tych, któ rzy z ja kie goś po wo du z pro gra mu wy pa dli? Czy

ktoś ma nad tym kon tro lę?

Jak Pa ni oce nia to, co dzie je się ze śledz twem w spra wie za bój stwa
ge ne ra ła Pa pa ły? 

– Je stem zdu mio na, że spra wa prze ciw ko Bo guc kie mu i „Sło wi -

ko wi” zo sta ła od ro czo na, a sąd cze ka na po ro zu mie nie się pro ku ra to -

rów. Nie ma cze goś ta kie go w pro ce du rze kar nej! Je że li akt

oskar że nia zo stał wnie sio ny do są du, nie moż na go wy co fać. Pro ku -

ra tor mo że od stą pić od oskar że nia, ale nie wią że to są du, któ ry jest

go spo da rzem spra wy. Sąd pro ce du je da lej i wy da je wy rok. Sąd ma

roz strzy gać, a nie cze kać, aż się pro ku ra tu ry do ga da ją! 

Czy w tej sy tu acji „Pa tyk” jest wia ry god ny ja ko świa dek ko ron ny?
A je śli nie, to czy bę dą wzna wia ne pro ce sy, w któ rych ze zna wał?

– Nie oba wiam się te go. Wzno wie nie pro ce su mo że na stą pić wów -

czas, gdy w spra wie zo sta ną ujaw nio ne no we fak ty. Je śli „Pa tyk” kła -

mał lub kła mie pod wpły wem na ci sków, to jest to prze cież nie

do udo wod nie nia. Bę dzie się mó wić: „ow szem, ten świa dek jest nie -

wia ry god ny w spra wie za bój stwa Pa pa ły, ale w in nych był OK”. 

Co należałoby zmienić w ustawie o świadku koronnym lub jej
praktycznym stosowaniu?

– Po pierw sze: ogra ni czyć licz bę świad ków ko ron nych, po prze dzić

przy zna wa nie sta tu su bar dziej wni kli wą ana li zą ich ze znań. Po dru -

gie: ochro na świad ka ko ron ne go po win na być pro wa dzo na non

stop, 24 go dzi ny na do bę. Wte dy nie bę dzie przy pad ków, że on kon -

tak tu je się z gru pą, czy po peł nia prze stęp stwa. Po trze cie: do pro wa -

dze nia ko ron ne go trze ba mieć wie dzę i do świad cze nie ży cio we i nie

mo gą te go ro bić mło dzi po li cjan ci i pro ku ra to rzy. Po czwar te: z art. 3

usta wy o świad ku ko ron nym wy ni ka, że kan dy dat na ko ron ne go ma

obo wią zek wy ja wić swój ma ją tek. Nie znam ta kie go świad ka, od któ -

re go ma ją tek od zy ska no. Py tam więc, dla cze go sę dzi wie de cy du ją

o przy zna niu sta tu su świad ka ko ron ne go bez za sto so wa nia ar ty ku -

łu 3? I ostat nia uwa ga: na le ży wresz cie prze pro wa dzić rze tel ną ana -

li zę akt spraw, w któ rych wy ko rzy sta no ze zna nia świad ka ko ron ne go.

Po rów nać ko rzy ści z kosz ta mi i do pie ro to da ło by praw dzi wy ob raz.

Po win na się tym za jąć Pro ku ra tu ra Ge ne ral na. Moż na by zle cić to

za da nie na przy kład sę dziom w sta nie spo czyn ku…

Dzię ku ję za roz mo wę.
ELŻ BIE TA SI TEK

zdj. An drzej Mi tu ra
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Rozmowa z generałem Adamem Rapackim,
byłym wiceministrem spraw wewnętrznych
i administracji, twórcą CBŚ 

W śledztwie w sprawie zabójstwa generała Papały dano
wiarę świadkowi koronnemu o pseudonimie „Patyk”,
który był na miejscu zdarzenia i miał widzieć tam
Boguckiego. Po latach okazało się, że inny świadek
koronny twierdzi, że sprawcą zabójstwa był właśnie
„Patyk”. Dlaczego ta wersja ma być lepsza
od poprzedniej? 

– W tej spra wie są ze zna nia jesz cze in nych świad ków

ko ron nych. Ale o obec no ści Bo guc kie go mó wił wy łącz -

nie „Pa tyk”, in ne do wo dy na to by ły sła be i w są dzie by

pa dły. A przede wszyst kim przy wer sji „Pa ty ka” (pierw -

szej – przyp. red.) nie by ło prze ko nu ją ce go mo ty wu.

Szu ka no go w sfe rze po li tycz nej, ale to się nie trzy ma ło

ku py. No wa wer sja śled cza jest lo gicz nie spój na i, co naj -

waż niej sze, obu do wa na in ny mi do wo da mi. Jed ne są

moc ne, in ne słab sze, ale jest ich kil ka. A mo tyw ra bun -

ko wy jest lo gicz ny, choć dla opi nii pu blicz nej ma ło efek -

tow ny. 

Motyw rabunkowy w stosunku do daewoo
espero? I złodzieje samochodowi, którzy posuwają się 
aż do zabójstwa? To brzmi dość 
nieprawdopodobnie… 

– Trze ba znać men tal ność prze stęp ców i ich zwy cza -

je 15 lat te mu. „Pa tyk” i je go gru pa to nie by li drob ni

zło dzie jasz ko wie, jak się to dzi siaj pró bu je przed sta wiać,

lecz zor ga ni zo wa na gru pa prze stęp cza, któ ra dys po no -

wa ła bro nią. Oni nie tyl ko kra dli, ale do ko ny wa li też roz -

bo jów. Ukra dli w su mie po nad ty siąc sa mo cho dów,

w tym wie le w ta ki spo sób, że stra sząc bro nią, wy sa dza li

kie row cę si łą z au ta. A co do espe ro – by ło no we i dość

ła twe do sprze da nia, a to da wa ło prze stęp com szyb ki

zysk.

Jeśli zatem „Patyk” kłamał, to powinien stracić status
świadka koronnego. Co wtedy ze sprawami, w których
zeznawał i w których zapadły wyroki skazujące? 

– „Pa tyk” stra ci sta tus, je śli oka że się, że jest za bój cą.

Co do wy ro ków we wcze śniej szych spra wach, to ze zna nia

świad ka ko ron ne go by ły po par te in ny mi do wo da mi. Je śli

by ły one moc ne, to nic się nie zmie ni, na wet gdy „Pa tyk”

oka że się nie wia ry god ny.

Po tych rewelacjach odżyła dyskusja na temat
przydatności instytucji świadka koronnego…

– Od po cząt ku by łem zwo len ni kiem tej in sty tu cji

i na dal je stem, mi mo pew nych man ka men tów, ja kie

po ja wi ły się w prak ty ce. W la tach 90. nie mie li śmy sku -

tecz nych na rzę dzi do wal ki z prze stęp czo ścią zor ga ni -

zo wa ną i do pie ro świad ko wie ko ron ni po ma ga li nam

prze ła my wać zmo wę mil cze nia, na pro wa dza li na trop

dal szych do wo dów itp. Świa dek ko ron ny jest bez -

względ nie przy dat ny, tyl ko ta in sty tu cja mu si być mą -

drze sto so wa na. W po cząt ko wym okre sie nie rzad ko

przy zna wa no sta tus zbyt po chop nie. Póź niej to się

po wo li nor mo wa ło.

A jednak instytucja świadka koronnego niesie ze sobą
różne zagrożenia. Świadek, który kłamie, może na lata
wpuścić śledztwo w fałszywy kanał… 

– Że by tak się nie sta ło, nie zbęd na jest wni kli wa we -

ry fi ka cja ze znań już na eta pie kan dy da ta na świad ka ko -

ron ne go. Po stu lo wa łem ba da nie wa rio gra fem, ale

pro ku ra tu ra te go nie pod ję ła…

Świadek koronny ma też wyjątkową łatwość
pomawiania, niszczenia niewygodnych osób. Piotr
Wróbel, który pomówiony przez „Masę” przesiedział
pół roku w areszcie, mówi, że koronny stał się
instrumentem do walki nie z przestępczością, lecz
z policjantami…

– Po li cjan ci są ła twym ce lem po mó wień nie tyl ko dla

świad ków, ale dla wszel kich prze stęp ców. Wie le by ło 

ta kich przy pad ków i zła ma nych po li cyj nych ka rier. 

Za wsze by ło to dla mnie bar dzo bo le sne. Nie zbęd ne

jest no we po dej ście pro ku ra tu ry do te go te ma tu, zbyt

czę sto bo wiem pro ku ra to rzy w ta kich sy tu acjach szu ka -

ją do wo dów wi ny, a nie do wo dów praw dy. 

Co należałoby zmienić w stosowaniu ustawy o świadku
koronnym, żeby uniknąć błędów i kontrowersji? 

– Jak już wspo mnia łem, kan dy da tów na ko ron nych

ba dać wa rio gra fem. Po tem w trak cie pro ce su nie ustan -

nie we ry fi ko wać ich ze zna nia za po mo cą in nych do wo -

dów. Od daw na po stu lo wa łem też, że by prze stęp com

od bie rać ich ma jąt ki. Świa dek ma usta wo wy obo wią zek

ujaw nić swój ma ją tek, a sąd po wi nien mu go ode brać.

On i tak do sta je ła skę od pań stwa, że da ro wa na mu jest

ka ra za prze stęp stwa. Uwa żam rów nież, że Pro ku ra tu ra

Ge ne ral na po win na prze pro wa dzić, lub zle cić prze -

pro wa dze nie, ana li zy spraw z udzia łem świad ka ko ron -

ne go. Po zwo li ło by to przyj rzeć się, ja kie błę dy po peł -

nia no, cze go uni kać i co w sto so wa niu tej in sty tu cji 

moż na ulep szyć.

Dzię ku ję za roz mo wę.
ELŻ BIE TA SI TEK

zdj. An drzej Mi tu ra
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Roz mo wa z Ar tu rem Kas sy kiem, 
pro ku ra to rem Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej

W związku z nową wersją śledczą w sprawie zabójstwa generała
Papały odżyła dyskusja na temat ustawy o świadku koronnym.
Padają zarzuty, że instytucja świadka koronnego jest
nadużywana…

– Uwa żam, że usta wa zda ła eg za min i nie zga dzam się z za -

rzu ta mi, że sta tus świad ka ko ron ne go jest przy zna wa ny zbyt

czę sto. Ani usta wo daw ca, ani or gan wy ko naw czy nie na rzu ca -

ją ogra ni czeń ilo ścio wych w sto so wa niu pra wa. Przy świad ku

ko ron nym też żad nych li mi tów nie ma. Je dy nym prak tycz nym

ogra ni cze niem mo gły by być środ ki fi nan so we na pro gram

ochro ny świad ka. Ale ni gdy nie by ło ta kich sy gna łów od ko -

men dan ta głów ne go Po li cji, któ ry za pro gram ochro ny od po -

wia da. 

Jednak w początkowym okresie status świadka koronnego
przyznawany był bardzo często. Mówi się, że wśród
prokuratorów wręcz panowała na to moda…

– To zu peł nie nie upraw nio ne twier dze nia. Licz by mó wią co

in ne go. W ro ku 2001 by ło 23 świad ków ko ron nych, w la -

tach 2002 i 2003 po 12. A trze ba pa mię tać, że te la ta to by ło

apo geum roz wo ju prze stęp czo ści zor ga ni zo wa nej. Od ro ku 2004

licz ba przy zna wa nych sta tu sów świad ka ko ron ne go wa ha się

od 1 do 8 rocz nie. Od 2006 ro ku wnio sek o przy zna nie sta tu su

we ry fi ku je Pro ku ra tu ra Ge ne ral na, wstęp na de cy zja po dej mo -

wa na jest na niż szym szcze blu. 

Czy według Pana wszyscy dotychczasowi świadkowie koronni
byli potrzebni? Czy bez ich zeznań śledztwa nie przyniosłyby
rezultatów? 

– Wszy scy by li po trzeb ni i uwa żam, że wy mo gi nie zbęd ne

przy przy zna wa niu im sta tu su by ły do trzy my wa ne. Dzię ki

świad kom ko ron nym roz bi li śmy groź ne gru py prze stęp cze, wy -

kry li śmy wie le spraw wcze śniej umo rzo nych lub prze stępstw

nie zgła sza nych, bo ofia ry się ba ły, jak cho ciaż by w przy pad ku

wy mu szeń ha ra czy. 

Czy nie wystarczyłoby, w zamian za pomoc w wykryciu
przestępstw, oferować przestępcy nadzwyczajne złagodzenie
kary?

– Przy za sto so wa niu nad zwy czaj ne go zła go dze nia ka ry 

lub przed ter mi no we go zwol nie nia spraw ca jest na ra żo ny na

ze mstę tych, któ rych wsy pał – w cza sie od by wa nia ka ry, a jesz cze

bar dziej po wyj ściu z wię zie nia. Kie dy zo sta je świad kiem 

ko ron nym, ochro nę za pew nia mu pań stwo. Po za tym przez

5 lat po umo rze niu po stę po wa nia prze ciw ko nie mu pod le ga

ści słym ry go rom kon tro l nym. Prze wa ża ją ca więk szość świad -

ków ko ron nych nie wra ca na dro gę prze stęp stwa, cze go nie

moż na po wie dzieć o tych, któ rzy sko rzy sta li z nad zwy czaj ne -

go zła go dze nia ka ry lub przed ter mi no we go zwol nie nia.

Czy w ciągu tych 14 lat odebrano komuś status świadka
koronnego?

– Na 107 świad ków ko ron nych, ja kich mie li śmy do tych czas,

by ły trzy ta kie przy pad ki. Dwie oso by w trak cie by cia ko ron -

nym po peł ni ły prze stęp stwo, jed na wcze śniej do ko na ła za bój -

stwa, cze go nie ujaw ni ła. By ło też kil ka sy tu acji, kie dy

świad ko wi ko ron ne mu po sta wio no za rzu ty za in ne prze stęp -

stwo, ale sta tu su nie cof nię to. Po wo dy cof nię cia mo gą być ob li -

ga to ryj ne (kłam stwo, od mo wa ze znań, za ta je nie ma jąt ku, no we

oko licz no ści, np. ujaw nie nie za bój stwa) lub fa kul ta tyw ne, jak

po peł nie nie prze stęp stwa umyśl ne go, ale nie w gru pie prze -

stęp czej. De cy zje po dej mu je pro ku ra tor, świad ko wi ko ron ne mu

słu ży za ża le nie do są du.

A co będzie z „Patykiem”, jeśli okaże się, że
przed przyznaniem mu statusu kłamał? 

– Pro ku ra tor zde cy du je, czy sta tus zo sta nie mu cof nię ty, ale

w tej spra wie trze ba po cze kać na wy ja śnie nie wszyst kich oko -

licz no ści. 

Śledztwa z udziałem świadka koronnego wymagają szczególnej
staranności, a od prowadzących je prokuratorów dużego
doświadczenia. W praktyce bywa różnie.

– Zga dzam się, że są to śledz twa szcze gól ne, nie praw dą jest

na to miast, że pro wa dzą je pro ku ra to rzy ma ło do świad cze ni.

Zresz tą, ża den prze pis te go nie re gu lu je, a je dy nie zdro wy roz -

są dek. Pra ca ze świad kiem ko ron nym jest cza so chłon na i ro -

dzi kon se kwen cje na la ta, więc jest oczy wi ste, że no wi cju szy

się do te go nie kie ru je. To nie ozna cza, że trze ba two rzyć 

ja kąś gru pę pro ku ra to rów spe cja li zu ją cych się w świad ku 

ko ron nym. 
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Warunkiem przyznania statusu świadka koronnego jest m.in.
ujawnienie przez przestępcę swojego majątku. Czy zna Pan
prokurator przypadki odebrania takiego majątku przez sąd?

– Świa dek pod pi su je zo bo wią za nie, że opo wie o wszyst kim,

co wie w związ ku z prze stęp stwa mi, że pod trzy ma to przed są -

dem, a tak że, że ujaw ni swój ma ją tek. Oświad cze nie w spra wie

ma jąt ku moż na zwe ry fi ko wać przez urzę dy skar bo we oraz wy -

spe cja li zo wa ne ko mór ki Po li cji, lecz praw da jest ta ka, że ci prze -

stęp cy na ogół nie wie le ma ją. To są lu dzie, któ rzy nie my ślą

o przy szło ści, więk szość z nich nie in we stu je, nie po mna ża ma -

jąt ku, tyl ko ży je z dnia na dzień. Nie licz ni, któ rzy coś po sia da -

ją, już wcze śniej prze pi su ją to na oso by bli skie. 

Czy nie uważa Pan, że świadkowie koronni mają wyjątkową
łatwość pomawiania policjantów? A prokuratorzy wyjątkowo
chętnie tego słuchają? Przykładem historia byłego naczelnika
z CBŚ Piotra Wróbla czy byłego komendanta Policji
z Wyszkowa…

– Na eta pie od bie ra nia wy ja śnień od kan dy da ta na świad ka

ko ron ne go (przed otrzy ma niem te go sta tu su skła da on wy ja -

śnie nia, po otrzy ma niu – ze zna nia – przyp. red.) pro ku ra tor mu -

si przy jąć wszyst ko i wszyst ko za pi sać. Naj trud niej sza jest

we ry fi ka cja. Kan dy dat na świad ka cza sem mó wi o wie lu zda rze -

niach, nie wszyst kie jest w sta nie do kład nie spre cy zo wać

po upły wie cza su, ale wy klu czam moż li wość, że by pro ku ra tor

zlek ce wa żył kłam stwo ze stro ny świad ka. Na tym eta pie we ry -

fi ka cja jest nie jaw na, ale je śli świa dek skła mie, wyj dzie to na jaw

póź niej, bo we ry fi ka cja trwa wła ści wie przez ca ły pro ces. I pro -

ku ra to rzy do brze o tym wie dzą, więc nie mo gą so bie po zwo lić

na ak cep to wa nie wy ja śnień czy ze znań nie po par tych in ny mi do -

wo da mi. Każ de po mó wie nie po li cjan ta lub in ne go funk cjo na -

riu sza pu blicz ne go, nie tyl ko przez świad ka ko ron ne go, mu si

być wni kli wie spraw dzo ne.

Sprawa byłego komendanta z Wyszkowa, który niedawno
został prawomocnie uniewinniony, świadczy o czymś innym.
Zeznania świadka koronnego były przeciwko niemu jedynym
dowodem i sąd wyraźnie to podkreślił… 

– Nie znam spra wy, więc nie wiem, ja kie do wo dy by ły prze -

ciw ko nie mu na eta pie po stę po wa nia przy go to waw cze go i co się

z ni mi sta ło przed są dem. Ta spra wa z pew no ścią bę dzie przed -

mio tem wni kli wej ana li zy prze pro wa dzo nej przez Pro ku ra tu rę

Ape la cyj ną. Świa dek ko ron ny jest tak po waż ną in sty tu cją, że 

ta kie przy pad ki nie po win ny mieć miej sca. 

Dzię ku ję za roz mo wę.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. Paweł Ostaszewski
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Pod po ję ciem or ga ni za to ra na le ży ro zu mieć oso bę praw ną, fi zycz -

ną lub jed nost kę or ga ni za cyj ną nie po sia da ją cą oso bo wo ści praw -

nej prze pro wa dza ją cą im pre zę ma so wą (art. 3 ust. 9 uobim).

Zgod nie z art. 33 usta wy z 23 kwiet nia 1964 ro ku Ko deks Cy wil ny2

oso ba mi praw ny mi są Skarb Pań stwa i jed nost ki or ga ni za cyj ne, któ rym

prze pi sy szcze gól ne przy zna ją oso bo wość praw ną. 

Tra dy cyj nie roz róż nia się dwa ro dza je osób praw nych:

– zrze sze nia (kor po ra cje, np. sto wa rzy sze nia, par tie po li tycz ne,

związ ki za wo do we, kon gre ga cje re li gĳ ne), dla któ rych ist nie nia

prze są dza ją ce jest zgru po wa nie pew nej licz by osób fi zycz nych

(choć mo gą tak że ist nieć zrze sze nia osób praw nych);

– za kła dy (np. przed się bior stwa, spół ki), dla któ rych ist nie nia prze -

są dza ją ce jest zgru po wa nie pew ne go ma jąt ku3. 

Ma jąc po wyż sze na uwa dze C. Ką kol słusz nie pod kre ślił, że or ga ni -

za tor mo że pod le gać rów nież od po wie dzial no ści kar nej na pod sta wie

art. 58 uobim. Wo bec te go, chcąc usta lić okre ślo ną oso bę fi zycz ną zgod -

nie z prze pi sa mi pra wa kar ne go, na le ży pa mię tać, że oso ba praw na

dzia ła przez swo je or ga ny, w któ rych skład wcho dzą okre ślo ne oso by

fi zycz ne. Nie zbęd ne jest za tem od wo ła nie się do prze pi sów od po wied -

nich ustaw re gu lu ją cych4. 

W przy pad ku or ga ni za cji im pre zy ma so wej przez oso bę fi zycz ną za -

sad ny wy da je się po gląd wska zu ją cy, że te go ty pu or ga ni za tor po wi nien

mieć peł ną zdol ność do czyn no ści praw nych za rów no na płasz czyź nie

kształ to wa nia sto sun ków cy wil no praw nych, jak i ad mi ni stra cyj nych. 

Trze cią gru pą pod mio tów, któ re mo gą or ga ni zo wać i prze pro wa dzać

im pre zy ma so we, są we dług usta wo daw cy jed nost ki or ga ni za cyj ne nie -

po sia da ją ce oso bo wo ści praw nej. Do tej gru py pod mio tów za li cza się 

m.in. spół ki jaw ne, ko man dy to we, wspól no ty miesz ka nio we, sto wa rzy -

sze nia zwy kłe.

CZAS TRWA NIA IM PRE ZY MA SO WEJ 
Pod miot or ga ni zu ją cy im pre zę ma so wą od po wia da za bez pie czeń stwo

jej uczest ni ków w miej scu i cza sie trwa nia im pre zy. Zgod nie z art. 3

pkt 6 uobim czas trwa nia im pre zy ma so wej jest to okres od chwi li udo -

stęp nie nia obiek tu lub te re nu uczest ni kom im pre zy do mo men tu opusz -

cze nia przez nich miej sca im pre zy ma so wej. Ta kie de fi nio wa nie cza su

trwa nia im pre zy ma so wej ob li gu je or ga ni za to ra do za pew nie nia bez pie -

czeń stwa uczest ni kom ocze ku ją cym np. na roz po czę cie me czu, kon cer -

tu al bo po zo sta ją cym na te re nie obiek tu po za koń cze niu im pre zy. 

MIEJ SCE IM PRE ZY MA SO WEJ 
Miej sce lub te ren im pre zy ma so wej po wią za ny jest ści śle z licz bą udo -

stęp nio nych przez or ga ni za to ra miejsc w za leż no ści od obiek tu (ha la

spor to wa, sta dion, in ny bu dy nek lub obiekt nie bę dą cy bu dyn kiem)

lub te re nu. Zgod nie z de fi ni cją za war tą w art. 3 pkt. 14 uobim –

pod po ję ciem te re nu na le ży ro zu mieć wy dzie lo ny, od po wied nio ozna -

czo ny ob szar otwar tej prze strze ni, speł nia ją cy wa run ki hi gie nicz no -

-sa ni tar ne od po wia da ją ce wy ma ga niom prze wi dzia nym pra wem oraz

po sia da ją cy in fra struk tu rę za pew nia ją cą bez piecz ne prze pro wa dze nie

im pre zy ma so wej, na któ rym do okre śle nia licz by miejsc przyj mu je

się prze licz nik 0,5 m² na oso bę. 

W przy pad ku de fi ni cji te re nu ma my do czy nie nia z ja sną gra ni cą te -

ry to rial ną miej sca or ga ni zo wa nia im pre zy ma so wej. Ta kiej pre cy zji

bra ku je w przy pad ku hal spor to wych, sta dio nów, bu dyn ków i obiek tów

nie bę dą cych bu dyn kiem. W wie lu przy pad kach na le ży, jak słusz nie

za uwa żył C. Ką kol, po sił ko wać się prze pi sa mi Pra wa bu dow la ne go5.

OPI NIO WA NIE 
Art. 25 uobim sta no wi, że or ga ni za tor, nie póź niej niż na 30 dni

przed pla no wa nym ter mi nem roz po czę cia im pre zy ma so wej, wy stę pu -

je do wła ści we go te ry to rial nie or ga nu (wójt, bur mistrz lub pre zy dent)

z wnio skiem o wy da nie ze zwo le nia na prze pro wa dze nie im pre zy ma -

so wej. Do dat ko wo zwra ca się do wła ści wych miej sco wo: ko men dan ta

po wia to we go (re jo no we go, miej skie go) Po li cji i ko men dan ta po wia to -

we go (miej skie go) Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, dys po nen ta ze spo łów

ra tow nic twa me dycz ne go i pań stwo we go in spek to ra sa ni tar ne go

z wnio skiem o wy da nie opi nii o nie zbęd nej wiel ko ści sił i środ ków 

po trzeb nych do za bez pie cze nia im pre zy ma so wej, za strze że niach

do sta nu tech nicz ne go obiek tu (te re nu) oraz o prze wi dy wa nych za gro -

że niach. Do wnio sku or ga ni za tor mu si do łą czyć do ku men ta cję i in for -

ma cje, o któ rych mo wa w art. 26 ust. 1 uobim, w tym plan za wie ra ją cy

m.in. plan gra ficz ny obiek tu (te re nu), na któ rym ma być prze pro wa -

dzo na im pre za ma so wa.

SŁUŻ BY PO RZĄD KO WE
I IN FOR MA CYJ NE OR GA NI ZA TO RA 
Za da nia zwią za ne z za pew nie niem bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz -

ne go w cza sie trwa nia im pre zy ma so wej re ali zo wa ne są przez człon -

ków służ by po rząd ko wej i in for ma cyj nej. Zgod nie z dys po zy cją za war tą

w pkt 12 art. 3 uobim służ bę in for ma cyj ną sta no wią oso by (w tym spi -

ker za wo dów spor to wych), któ re dzia ła ją na rzecz bez pie czeń stwa

uczest ni ków im pre zy ma so wej, w szcze gól no ści przez in for mo wa nie

ich o przy ję tych roz wią za niach or ga ni za cyj nych (art. 19 pkt 2 uobim).

Służ ba po rząd ko wa to oso by wy zna czo ne przez or ga ni za to ra, le gi ty mu -

ją ce się waż ną li cen cją pra cow ni ka ochro ny fi zycz nej6, o któ rej mo wa

w art. 26 lub 27 usta wy z 22 sierp nia 1997 r. o ochro nie osób i mie nia7,

któ re dzia ła ją na rzecz bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go w cza -

sie i w miej scu trwa nia im pre zy ma so wej. Służ by po rząd ko wa i in for -

ma cyj na w cza sie wy ko ny wa nia swo ich obo wiąz ków służ bo wych

pod le ga ją bez po śred nio kie row ni ko wi ds. bez pie czeń stwa8, zgod nie

z tre ścią art. 3 pkt 3 uobim – oso bie wy zna czo nej przez or ga ni za to ra,

re pre zen tu ją cej go w za kre sie za pew nie nia bez pie czeń stwa uczest ni -

kom im pre zy ma so wej. Zgod nie z art. 26 ust. 1 pkt 5 uobim do wnio -

sku o wy da nie ze zwo le nia na prze pro wa dze nie im pre zy ma so wej na le ży

do łą czyć na stę pu ją ce da ne: imię, na zwi sko, nu mer PE SEL, nu mer i da -

tę wy da nia za świad cze nia o ukoń cze niu kur su dla kie row ni ków

do spraw bez pie czeń stwa im prez ma so wych, a w przy pad ku im pre zy

ma so wej pod wyż szo ne go ry zy ka do dat ko wo nu mer i da tę wy da nia 
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li cen cji pra cow ni ka ochro ny fi zycz nej dru gie go stop nia. Usta wa ob li gu -

je or ga ni za to ra do za pew nie nia mi ni mal nej licz by człon ków służ by po -

rząd ko wej oraz in for ma cyj nej. Al go rytm okre śla nia mi ni mal nej licz by

człon ków służ by po rząd ko wej or ga ni za to ra wska za ny jest w art. 6 ust. 2

pkt 1, 2 i 2a uobim.

C. Ką kol pre zen tu je sta no wi sko, że kie row nik ds. bez pie czeń stwa ze

wzglę du na fakt, że nie zo stał przez usta wo daw cę za kwa li fi ko wa ny ja -

ko czło nek służ by po rząd ko wej lub in for ma cyj nej, mi mo for mal ne go

kie ro wa nia ty mi służ ba mi nie jest upraw nio ny do wy da wa nia po le ceń

po rząd ko wych uczest ni kom im pre zy ma so wej. Mo że wy da wać po le ca -

nia służ bo we człon kom pod le głej mu służ by9. Na le ży zgo dzić się tak że

z opi nią cy to wa ne go au to ra, że w obec nym sta nie praw nym nie ma 

tak że upraw nień do wy da wa nia po le ceń po rząd ko wych or ga ni za to ro wi

im pre zy ma so wej.

RO LA PO LI CJI 
Ana li zu jąc pro ble ma ty kę bez pie czeń stwa im pre zy ma so wej ja ko ze spół

sko or dy no wa nych przed się wzięć po dej mo wa nych w ce lu za pew nie nia

bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go uczest ni kom im pre zy ma so wej,

nie moż na nie uwzględ nić tak że dzia łań re ali zo wa nych przez in ne pod -

mio ty, w tym Po li cję. Ro la Po li cji jest już wi docz na na eta pie uzy ski wa -

nia ze zwo le nia przez or ga ni za to ra na prze pro wa dze nie im pre zy ma so wej.

Po li cja wy da je opi nię o nie zbęd nej wiel ko ści sił i środ ków po trzeb nych

do za bez pie cze nia im pre zy ma so wej, za strze że niach co do sta nu tech -

nicz ne go obiek tu (te re nu) oraz prze wi dy wa nych za gro że niach. Wy da nie

opi nii po prze dzo ne jest wni kli wą ana li zą do ku men tów prze ka za nych

przez or ga ni za to ra w ra mach wnio sku o wy da nie opi nii, po ten cjal nych za -

gro żeń dla bez pie czeń stwa im pre zy oraz lu stra cją miej sca, w któ rym prze -

wi dy wa na jest im pre za ma so wa. Zgod nie z wo lą usta wo daw cy

w ak tu al nym sta nie praw nym ro la Po li cji ma cha rak ter po moc ni czy w za -

bez pie cze niu im pre zy ma so wej. Jed nak w przy pad ku, gdy dzia ła nia służ -

by po rząd ko wej bę dą nie sku tecz ne, or ga ni za tor, lub kie row nik do spraw

bez pie czeń stwa, mo że wy stą pić do Po li cji o udzie le nie po mo cy, nie -

zwłocz nie po twier dza jąc ten fakt pi sem nym zgło sze niem. Usta wo daw ca

nie wska zu je for my kon tak tu (ust nie, te le fo nicz nie, za po mo cą ra dio te -

le fo nu) w mo men cie zwra ca nia się o po moc do Po li cji. Za wa run ki łącz -

no ści mię dzy pod mio ta mi bio rą cy mi udział w za bez pie cze niu od po wie -

dzial ny jest or ga ni za tor. Spo sób na wią zy wa nia łącz no ści mu si być

do łą czo ny do wnio sku o wy da nie ze zwo le nia na prze pro wa dze nie im pre -

zy ma so wej (art. 25 ust. 2 pkt 5 uobim). 

Or ga ni za tor, pla nu jąc im pre zę ma so wą, mu si uwzględ nić dzia ła nie

służb ra tow ni czych oraz Po li cji. Jest to je den z wy mo gów, któ ry mu si być

za war ty na pla nie gra ficz nym obiek tu te re nu, na któ rym ma być prze pro -

wa dzo na im pre za ma so wa. Oprócz ozna cze nia dróg doj ścia i roz cho dze -

nia się osób uczest ni czą cych w im pre zie ma so wej or ga ni za tor mu si

wska zać dro gi ewa ku acyj ne i dro gi do jaz do we dla po jaz dów służb ra tow -

ni czych i Po li cji (art. 26 ust. 1 pkt 1 lit a uobim).

AN DRZEJ KA MIŃ SKI
BAR TŁO MIEJ MAJ CHRZAK 

1 Dz.U. nr 62, poz. 504; zm.: Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857, poz. 857; nr 152,

poz. 1021; z 2011 r. nr 217, poz. 1280)
2 Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
3 Sta wec ki To masz, Win czo rek Piotr Wstęp do pra wo znaw stwa, Wy daw nic two

C.H. Beck, War sza wa 2003
4 Ką kol Ce za ry Bez pie czeń stwo im prez ma so wych Ko men tarz, LEX a Wol ters Klu -

wer bu si ness, War sza wa 2012
5 Na te mat de fi nio wa nia miej sca im pre zy ma so wej – Ką kol Ce za ry Bez pie czeń -
stwo im prez ma so wych Ko men tarz, LEX a Wol ters Klu wer bu si ness, War sza -

wa 2012
6 Li cen cja ma for mę 1 i 2°
7 (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221, z 2006 r. nr 104, poz. 708 oraz 2008 r.

nr 171, poz. 1055 i nr 180, poz. 1112 
8 Wy ma ga nia wo bec osób re ali zu ją cych obo wiąz ki kie row ni ka ds. bez pie czeń -

stwa oraz człon ków służb po rząd ko wych i in for ma cyj nych zo sta ły za war te

w Roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów z dnia 30 sierp nia 2011 r. w spra wie wy -

mo gów, ja kie po wi nien speł niać kie row nik do spraw bez pie czeń stwa, służ by

po rząd ko we i służ by in for ma cyj ne. (Dz.U. nr 183, poz. 1087)
9 Po rów naj Ką kol Ce za ry Bez pie czeń stwo im prez ma so wych Ko men tarz, LEX

a Wol ters Klu wer bu si ness, War sza wa 2012. Ana li za art. 54 [Nie wy ko na nie po -

le ce nia po rząd ko wego] 
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Sza blon przed sta wia ją cy 
li czeb ność 

służ by po rząd ko wej 
pod czas trwa nia 
im pre zy ma so wej

Liczebność służby 
porządkowej i informacyjnej

Impreza masowa 
niebędąca imprezą masową

podwyższonego ryzyka

10 członków służby 
porządkowej i informacyjnej 

na pierwsze 300 osób

Co najmniej 1 członek 
na każde następne 100 osób

Przy czym nie mniej niż 20%
mają stanowić członkowie 

służby porządkowej

Impreza masowa 
podwyższonego ryzyka

15 członków służby 
porządkowej i informacyjnej 

na pierwsze 200 osób

Co najmniej 2 członków 
na każde następne 100 osób

Przy czym nie mniej niż 50% 
mają stanowić członkowie 

służby porządkowej
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LAN CIA DEL TA
1.9 TWIN TUR BO 
MUL TI JET
NIE DU ŻY I SZYB KI
Lan cia del ta nie jest sa mo cho dem du żym,

ale wy po sa żo na w sil nik wy so ko pręż ny 1.9

Twin Tur bo Mul ti Jet o mo cy 190 KM i pręd -

ko ści mak sy mal nej 222 km/h jest groź nym

prze ciw ni kiem dla pi ra tów dro go wych. Dla

po zo sta łych użyt kow ni ków tak że nie jest

zbyt ła god na, bo po li cjan ci mo gą re je stro wać

in ne wy kro cze nia, jak nie za pię te pa sy, roz -

mawia nie przez te le fon ko mór ko wy, jaz dę

bez świa teł itp. 

W Wy dzia le Pre wen cji i Ru chu

Dro go we go KWP w Olsz ty nie

ra dio wo zy te są uży wa ne

od trzech lat. Jak twier dzą

na si roz mów cy, lan cia to do -

bry sa mo chód, nie spra wia

pro ble mów tech nicz nych,

po za fil trem czą stek sta -

łych. Filtr ten, przy jeź dzie

w cy klu miej skim, nie jest

w sta nie sam się oczysz czać

i trze ba go czę ściej wy mie -

niać. Sil nik do brze współ gra

ze skrzy nią bie gów, co skut ku je

do brą dy na mi ką. Jest to au to na szo sę,

o czym przy po mi na ni skie za wie sze nie.

Do ró  ̋nych za d
Pojazdy w Policji muszą spełniać różne zadania, dlatego ich charakterystykę trzeba dopasować do okoliczności,
w jakich będą wykorzystywane. Zapytaliśmy o opinie użytkowników trzech odmiennych radiowozów.

26-28.08:Layout 6  7/25/12  1:39 PM  Page 26



Użyt kow ni cy mu szą uwa żać

na du że nie rów no ści czy

kra węż ni ki. Mniej sze

roz mia ry ra dio -

wo zu na to -

miast po zwa la ją na wje cha nie pra wie

wszę dzie. Po ma ga ją czuj ni ki co fa nia oraz 

du że lu ster ka.

WE WNĄTRZ RA DIO WO ZU
Po li cja ru chu dro go we go po trze bu je du żej

licz by schow ków, po jem ne go ba gaż ni ka i do -

bre go oświe tle nia wnę trza. Lan cia del ta nie

ma funk cjo nal nych schow ków na do ku men -

ta cję po trzeb ną na służ bie. Ba gaż nik zmie -

ści po trzeb ne rze czy, ale nie moż na ich

swo bod nie po ukła dać. Stan dar do we oświe -

tle nie wnę trza, po dob nie jak w in nych wcze -

śniej pre zen to wa nych po jaz dach, jest

nie wy star cza ją ce do pra cy po li cjan tów ru chu

dro go we go pod czas noc nych pa tro li. 

Funk cjo na riu sze oce nia ją, że ma ją do sta -

tecz ną ilość miej sca we wnątrz, choć fo te le nie

są zbyt wy god ne. Wsia da nie i wy sia da nie nie

spra wia pro ble mów. Ta pi cer ka jest w ciem -

nym ko lo rze, a uży ty ma te riał jest do brej ja ko -

ści i nie prze cie ra się. Pla sti ki są do brze

spa so wa ne. De ska roz dziel cza jest czy tel na

mi mo za mon to wa nych do dat ko wych urzą -

dzeń, ta kich jak sta cja łącz no ści czy wi de ore je -

stra tor. Wi docz ność do przo du i na bo ki jest

do bra, go rzej z pa trze niem do ty łu. Ma ła szy -

ba oraz za mon to wa na ta bli ca słu żą ca do wy -

świe tla nia po le ceń ty pu JEDŹ ZA MNĄ,

STOP PO LI CJA nie uła twia ją wi docz no ści. 

Lan cia del ta po do ba się nie tyl ko po li cjan -

tom. Zda rza się, że jej ład ny i no wo cze sny

wy gląd chwa lą też kon tro lo wa ni.

VOLKS WA GEN
PAS SAT CC
PO NAD PRZE CIĘT NY
Volks wa gen pas sat z Wy dzia łu Ru chu Dro go -

we go KMP w Sie dl cach to ra dio wóz z gór nej

pół ki. Jak mó wi je go użyt kow nik, ma chy ba

wszyst ko, co ta kie au to mieć po win no. Do -

sko na łe przy spie sze nie, wy go dę użyt ko wa -

nia i do bre wy po sa że nie. 

Za cznĳ my od spraw tech nicz nych. Ben -

zy no wy sil nik 2.0 l stan dar do wo ma

moc 200 KM, lecz ten ra dio wóz jest tu nin go -

wa ny, co da je mu do sko na łe przy spie sze nie.

Uła twia je do dat ko wo opły wo wa syl wet ka,

któ ra po pra wia tak że wy gląd sa mo cho du.

6-stop nio wa skrzy nia bie gów wy da je się już
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daƒ

Lan cia del ta 1.9 Twin Tur bo Mul ti Jet – ta bli ca
słu żą ca do wy świe tla nia po le ceń

t
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stan dar dem. Tem po mat uła twia pa tro lo -

wa nie. Au to po sia da re gu la cję za wie sze -

nia: sport lub kom fort. Urzą dze nia

spe cja li stycz ne, co nie czę sto zda rza się

w ra dio wo zach, za mo co wa ne są w spo sób

nie prze szka dza ją cy użyt kow ni kom. Np.

ra dio sta cja jest ukry ta w schow ku, a CB

w pod ło kiet ni ku. Na ze wnątrz są tyl ko mi -

kro fo ny. Ste ro wa nie sy gna ła mi aku stycz -

ny mi i świetl ny mi jest bez pro ble mo we.

W bel ce sy gna ło wej na da chu oprócz sy -

gna łów świetl nych są za mon to wa ne gło -

śni ki o mo cy 200 W. Mi mo że ten

ra dio wóz ma nad wo zie ty pu se dan, to ba -

gaż nik ma du ży i wszyst ko mie ści się

w nim bez pro ble mu (kol czat ka, za po ra,

lam py ostrze gaw cze). 

KOM FORT UŻYT KO WA NIA
W opi nii użyt kow ni ka pas sa ta ra dio wóz

jest we wnątrz do sko na le przy sto so wa ny

do pra cy w dro gów ce. Wsia da się do au ta

wy god nie, przy wy sia da niu na to miast

trze ba opra co wać wła ści wą tech ni kę. Fo -

te le są wy god ne i do brze trzy ma ją pod -

czas jaz dy. De ska roz dziel cza jest

czy tel na, a roz miesz cze nie prze łącz ni ków

in tu icyj ne. Prze wie trza nie wnę trza jest

na do brym po zio mie, kli ma ty za cja dwu -

stre fo wa. W tej wer sji stan dar do wo jest

za mon to wa na na wi ga cja. Jest też du żo tak

lu bia nych przez dro gów kę schow ków, au -

to ma tycz nie przy ciem nia ne szy by, ro le ty

na tyl nych drzwiach i tyl nej szy bie. Po -

jazd jest czte ro oso bo wy, dzię ki cze mu

z ty łu miej sca jest du żo. I naj waż niej sza

rzecz, czy li oświe tle nie wnę trza. Oprócz

stan dar do we go oświe tle nia jest we wnątrz

za mon to wa na do dat ko wa lamp ka, bar dzo

uła twia ją ca wy pi sy wa nie do ku men tów

po zmro ku. Po jazd, ku pio ny przez Urząd

Mia sta, jest w KMP od dwóch lat. Jak

usły sze li śmy, dzia ła bar dzo pre wen cyj nie.

Po li cjan ci nie raz mo gli usły szeć w CB ko -

men tarz prze jeż dża ją cych kie row ców – je -

dzie „srebr na strza ła”, tej to byś nie

uciekł.

KIA SO REN TO
2.5 CRDI
SUV W PO LI CJI
Po jazd spor to wo -użyt ko wy (SUV – Sport

Uti li ty Ve hic le) mo że wy da wać się nie pa su -

ją cy do za dań po li cyj nych. Ale jak wy ni ka

z opi nii użyt kow ni ków, jest cał kiem od wrot -

nie. Au to jest bar dzo wy god ne, kie row ca sie -

dzi wy so ko, a moc ny 170-kon ny sil nik ra dzi

so bie bar dzo do brze. Tur bo die sel o po jem -

no ści 2500 cm³ jest do brze zsyn chro ni zo wa -

ny ze skrzy nią bie gów oraz na pę dem

na czte ry ko ła. Sa mo chód, mi mo mięk kie go

za wie sze nia, ra dzi so bie bez pro ble mu w te -

re nie za rów no la tem, jak i zi mą. Użyt kow nik

au ta z Po ste run ku Po li cji w Lu by czy Kró lew -

skiej (woj. lu bel skie) nie zna lazł się jesz cze

w sy tu acji unie moż li wia ją cej dal szą jaz dę. 

Ra dio wóz jest na pę dza ny na tyl ną oś z za -

łą cza nym elek trycz nie przed nim na pę dem.

W Lu by czy użyt ku ją go od trzech lat i nie 

by ło z nim żad nych pro ble mów tech nicz -

nych. Bar dzo przy da je się elek trycz na wy cią -

gar ka. Jak na tak du ży po jazd, pro mień

skrę tu jest do bry. 

KOM FORT I PRZE STRZEŃ
Kia So ren to jest wy so ka i zaj mo wa nie miej -

sca we wnątrz nie spra wia pro ble mów. De ska

roz dziel cza jest in tu icyj na i czy tel na. Spa so -

wa nie pla sti ków jest do bre. Nic nie trzesz -

czy i jest ła twe do utrzy ma nia w czy sto ści.

Fo te le są wy god ne, na wet po spę dze niu kil -

ku go dzin w au cie. Tyl na ka na pa wy ło żo na

jest ma te ria łem, któ ry ła two wy czy ścić.

Ogrze wa nie jest wy daj ne, a i schło dze nie 

au ta w upal ne dni nie spra wia pro ble mu.

Dzię ki ga ba ry tom uży wa nie za mo co wa nych

we wnątrz urzą dzeń do dat ko wych, jak ste ro -

wa nie sy gna li za cją aku stycz ną i świetl ną czy

ra dio sta cją, nie jest uciąż li we. Oświe tle nie

wnę trza, jak i ba gaż nik, w któ rym i tak nie

wo żą zbyt wie le, są wy star cza ją ce w pra cy

po li cjan tów. Nasz roz mów ca uwa ża, że po -

jaz dów te go ty pu po win no być wię cej w te re -

nie. Funk cjo na riu sze z Lu by czy Kró lew skiej

ma ją pa tro le wspól ne ze Stra żą Gra nicz ną.

Ra dio wóz kia so ren to spraw dza się w nich

bar dzo do brze. Po do ba się też miesz kań -

com.

tekst i zdję cia
KRZYSZ TOF CHRZA NOW SKI

Ga le ria zdjęć przed sta wio nych ra dio wo zów
na www.ga ze ta.po li cja.pl
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Lan cia Delta

Wy dział Pre wen cji i Ru chu Dro go we go 
KWP w Olsz ty nie
Od le wej: sierż. Ho no ra ta Gu miń ska 
i asp. Da riusz Żo łąd kow ski 
oce na 4+

VW Pas sat

Wy dział Ru chu Dro go we go 
KMP w Sie dl cach
asp. Ja nusz Ca baj
oce na 5+

Kia So ren to 

Po ste ru nek Po li cji w Lu by czy Kró lew skiej 
st. asp. Ma ciej Ma ryń czak 
oce na 5

Volks wa gen pas sat CC –
prak tycz nie za mon to wa na ra dio sta cja

Kia so ren to 2.5 CRDI – funk cjo nal ny kok pit

t
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Suwalscy policjanci 26 czerwca 2012 r. dwukrotnie,
w odstępie zaledwie kilku godzin, uratowali życie
młodym mężczyznom.

– Są bar dzo do bry mi, do świad czo ny mi po li cjan ta mi – mó wi o sierż.

sztab. An drze ju Moć ku nie, sierż. sztab. Wal de ma rze Ka li now skim,

mł. asp. To ma szu Ko ściń skim i mł. asp. Grze go rzu Je gliń skim ich bez -

po śred ni prze ło żo ny, kom. Wal de mar Ko siń ski, za stęp ca na czel ni ka

Wy dzia łu Pa tro lo wo -In ter wen cyj ne go KMP w Su wał kach. – Zna ją się

na pra cy, wy ko nu ją ją z wiel kim za an ga żo wa niem. Do sko na le się ro -

zu mie ją. Wie lo krot nie by li na gra dza ni za do ko na nia za wo do we.

RE ANI MA CJA W IZBIE WY TRZEŹ WIEŃ
26 czerw ca br. sierż. sztab. An drzej Moć kun i sierż. sztab. Wal de mar

Ka li now ski peł ni li służ bę. Oko ło 16.45 dy żur ny skie ro wał ich do ba -

zy ko mu ni ka cji miej skiej przy uli cy Sej neń skiej, gdzie w jed nym z au -

to bu sów spał męż czy zna. Na miej scu oka za ło się, że jest to do brze

zna ny im z wcze śniej szych in ter wen cji bez dom ny 28-la tek. Po nie -

waż był pi ja ny, nie mógł ustać na no gach, miał trud no ści z wy sła wia -

niem się, prze wieź li go do izby wy trzeź wień. Tam męż czy zna na gle

upadł. Po li cjan ci spraw dzi li funk cje ży cio we – nie od dy chał, nie wy -

czu wa li pul su. Naj pierw za wia do mi li dy żur ne go jed nost ki, po czym,

po roz cię ciu gip su, któ ry miał za ło żo ny na klat kę pier sio wą, pod ję li

ak cję re ani ma cyj ną. Cho ciaż po 10 mi nu tach przy je cha ła ka ret ka po -

go to wia ra tun ko we go, to po li cjan ci przez na stęp nych 30 mi nut ro bi li

mu ma saż ser ca (w tym cza sie le karz go in tu bo wał, a ra tow ni cy ro bi li

za strzy ki). Po 40 mi nu tach uda ło się przy wró cić funk cje ży cio we

i męż czy zna zo stał prze wie zio ny do szpi ta la.

Sierż. sztab. An drzej Moć kun i sierż. sztab. Wal de mar Ka li now ski

spo tka li się dzie więć lat te mu w Szko le Po li cji w Pi le, gdzie od by wa li

kurs pod sta wo wy. Po tem ich dro gi za wo do we ro ze szły się. An drzej

Moć kun po ro ku służ by w od dzia le pre wen cji w Bia łym sto ku prze -

szedł do Wy dzia łu Pa tro lo wo -In ter wen cyj ne go KMP w Su wał kach.

Wal de mar Ka li now ski naj pierw pra co wał w KPP w Lip sku, póź niej

w od dzia le pre wen cji w Bia łym sto ku, wresz cie tra fił rów nież do KMP

w Su wał kach, do wy dzia łu pa tro lo wo -in ter wen cyj ne go.

Po li cjan ci od trzech lat jeż dżą ra zem w pa tro lach. La tem wspól nie

peł nią służ bę na ło dziach mo to ro wych, na je zio rze Wi gry. Ma ją pa -

ten ty młod szych ra tow ni ków.

Obaj są żo na ci. An drzej Moć kun ma jed no dziec ko, Wal de mar Ka -

li now ski dwo je.

NIE DO SZŁY SA MO BÓJ CA
Te go sa me go dnia, oko ło 21.00 dy żur ny su wal skiej jed nost ki jesz cze

raz ode brał zgło sze nie z uli cy Sej neń skiej. Te le fo no wał męż czy zna,

mó wiąc, że chce ode brać so bie ży cie. Na tych miast po je chał do nie go

pa trol po li cyj ny. Gdy mł. asp. To masz Ko ściń ski i mł. asp. Grze gorz Je -

gliń ski wbie gli do miesz ka nia (drzwi by ły otwar te), zo ba czy li le żą ce go

twa rzą do pod ło gi męż czy znę, któ ry na szyi miał moc no za ci śnię ty pa -

sek od spodni. Nie wy ka zy wał żad nych funk cji ży cio wych. Po li cjan ci,

po prze cię ciu pa ska, roz po czę li ak cję re ani ma cyj ną. Po kil ku chwi lach

le żą cy od zy skał od dech. Uło ży li go w po zy cji bocz nej i we zwa li ka ret -

kę po go to wia ra tun ko we go, któ ra za wio zła go do szpi ta la. 23-la tek był

pod wpły wem al ko ho lu. Jak się póź niej oka za ło, gdy pró bo wał po peł -

nić sa mo bój stwo, w miesz ka niu prze by wał je go oj ciec, rów nież pi ja ny.

Mł. asp. To masz Ko ściń ski w Po li cji słu ży 11 lat, ca ły czas w KMP

w Su wał kach, był w wy dzia łach pre wen cji i do cho dze nio wo -śled -

czym. Na wła sną proś bę prze niósł się do wy dzia łu pa tro lo wo -in ter -

wen cyj ne go, gdyż, jak twier dzi, na uli cy czu je się naj le piej. Jest

żo na ty, ma dwo je dzie ci.

Mł. asp. Grze gorz Je gliń ski w służ bie jest sie dem lat, od po cząt ku

w Wy dzia le Pa tro lo wo-In ter wen cyj nym KMP w Su wał kach. Ma 

żo nę i sy na.

Po li cjan ci ra zem jeż dżą w pa tro lu od 15 mie się cy. Two rzą zgra ny

ze spół.

KAŻ DE ŻY CIE TRZE BA RA TO WAĆ
Już na stęp ne go dnia, 30 czerw ca, mł. insp. An drzej Ba ła zy, ko men -

dant miej ski Po li cji w Su wał kach, pod czas po ran nej od pra wy po dzię -

ko wał po li cjan tom za ich po sta wę. O dziel nych funk cjo na riu szach

in for mo wa ły me dia lo kal ne i ogól no pol skie. Oni jed nak czu ją się lek -

ko za że no wa ni, szcze gól nie gdy na zy wa ni są bo ha te ra mi.

– Pod czas służ by pa tro lo wej czę sto ma my do czy nie nia z oso ba mi

nie trzeź wy mi, bez dom ny mi, wy klu czo ny mi – mó wią An drzej Moć -

kun i Wal de mar Ka li now ski. – Dla nas nie ma zna cze nia, kto jest

kim, ży cie każ de go czło wie ka jest tak sa mo waż ne i ni ko mu nie moż -

na od mó wić po mo cy.

– Naj waż niej sze, by zdą żyć z po mo cą – do da ją To masz Ko ściń ski

i Grze gorz Je gliń ski. – Gdy na stę pu je utra ta przy tom no ści, trze ba

dzia łać bły ska wicz nie, de cy du je każ da chwi la.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. KMP w Su wał kach
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Wto rek na uli cy Sej neń skiej

Sierż. sztab. An drzej Moć kun i sierż. sztab. Wal de mar Ka li now ski

Mł. asp. To masz Ko ściń ski i mł. asp. Grze gorz Je gliń ski
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Szyb cy 
i sku tecz ni

16 czerw ca 2012 r. sierż. sztab. Ma rek Fe re niec,

za stęp ca dy żur ne go KMP we Wło cław ku, ode brał te -

le fon od męż czy zny, któ ry po wie dział, że ma wszyst -

kie go do syć i idzie po peł nić sa mo bój stwo. Nie po dał

na zwi ska ani ad re su. Szyb ko prze rwał roz mo wę. Po -

nie waż wy świe tlił się nu mer je go ko mór ki, dy żur ny

wie lo krot nie pró bo wał się z nim skon tak to wać. Bez -

sku tecz nie.

– Na tych miast za wia do mi łem wszyst kie służ by

pa tro lo we, aby zwra ca ły bacz niej szą uwa gę na sa -

mot nych, dziw nie za cho wu ją cych się męż czyzn –

opo wia da nad kom. Ja cek Sza frań ski, dy żur ny KMP

we Wło cław ku. – Naj waż niej sze by ło, aby szyb ko

usta lić da ne te le fo nu ją ce go. Oka za ło się, że rok te -

mu po dej mo wa li śmy in ter wen cję po zgło sze niu

spod ta kie go wła śnie nu me ru. Ma jąc ad res, na tych -

miast wy sła łem za ło gę: asp. Pio tra Bła że jew skie go

i asp. Grze go rza No wa ka. Nie ste ty, męż czy zny nie

by ło, sprze dał miesz ka nie. Po li cjan ci usta li li na to -

miast, że praw do po dob nie pra cu je na któ rymś z wło -

cław skich cmen ta rzy.

We Wło cław ku jest ich kil ka. Na szczę ście funk -

cjo na riu sze od ra zu trafili na wła ści wy.

– Kie dy do tar li śmy na miej sce, bra my cmen ta rza

by ły już po za my ka ne – opo wia da asp. Piotr Bła że -

jew ski. – Prze sko czy li śmy przez ogro dze nie. Je den

z ga ra ży był nie do mknię ty. W środ ku stał cią gnik

z uru cho mio nym sil ni kiem. Od ru ry wy de cho wej

po cią gnię ty był wąż, a je go za koń cze nie znaj do wa -

ło się we wnątrz ka bi ny, w któ rej sie dział nie przy -

tom ny męż czy zna. Wy nie śli śmy go na ze wnątrz.

Ka ret ka po go to wia ra tun ko we go za bra ła 56-lat ka

do szpi ta la. Oka za ło się, że miał pro ble my oso bi ste.

– Do sta je my spo ro te le fo nów od osób, któ re mó -

wią, że po peł nią sa mo bój stwo, naj czę ściej chcą

zwró cić na sie bie uwa gę – mó wi nad kom. Ja cek

Sza frań ski. – Każ de zgło sze nie trak tu je my jed nak

bar dzo po waż nie. By wa, że zmo bi li zo wa na jest ca -

ła jed nost ka, aby od na leźć de spe ra ta.

Nad kom. Ja cek Sza frań ski w Po li cji słu ży 15 lat,

dy żur nym KMP we Wło cław ku jest od 5 lat. Sierż.

sztab. Ma rek Fe re niec w służ bie jest od 1994 r.

Trzy la ta pra co wał w KRP War sza wa -Żo li borz.

Do KMP we Wło cław ku przy szedł w 1997 r., gdzie

przez 15 lat był w wy dzia le pa tro lo wo -in ter wen cyj -

nym. Od lu te go 2012 r. jest za stęp cą dy żur ne go.

Asp. Piotr Bła że jew ski i asp. Grze gorz No wak pra -

cu ją w Wy dzia le do wal ki z Prze stęp czo ścią Prze ciw -

ko Mie niu. Asp. Piotr Bła że jew ski, w Po li cji od 16

lat, słu żył m.in. w wy dzia łach ru chu dro go we go, do -

cho dze nio wo -śled czym, w pre wen cji. Jest żo na ty,

ma sy na i cór kę. Grze gorz No wak ma 8-let ni staż

w Po li cji.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. KMP we Wło cław ku

PS. Z oka zji Świę ta Po li cji na wyż szy sto pień służ bo -

wy awan so wał Ma rek Fe re niec.
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Dzięki profesjonalizmowi, zaangażowaniu, szybkim i trafnym
decyzjom włocławskich policjantów żyje 56-letni mężczyzna,
który chciał popełnić samobójstwo na cmentarzu.

Sierż. sztab.
Ma rek Fe re niec

Nad kom. 
Ja cek Sza frań ski

Asp. 
Pio tr Bła że jew ski

Asp. 
Grze go rz No wa k
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Po żar, dziec ko
i kró lik
Dzięki sierż. sztab. Sebastianowi Lipce-Auguścikowi oraz
sierż. Katarzynie Goławskiej z KMP w Elblągu żyje 11-letni
chłopiec. Policjanci wynieśli go z płonącego mieszkania. 

28 czerw ca 2012 r. sierż. sztab. Se ba stian Lip ka -Au gu ścik oraz sierż.

Ka ta rzy na Go ław ska peł ni li służ bę pa tro lo wą. Oko ło 11.45 za uwa ży li kłę -

by czar ne go dy mu wy do by wa ją ce się z bal ko nu miesz ka nia przy uli cy

Lesz czyń skie go. Gdy we szli do blo ku, zo ba czy li zbie ga ją ce go po scho -

dach prze ra żo ne go chłop ca, jak się póź niej oka za ło 10-let nie go, wzy wa -

ją ce go po mo cy. Dzie ciak był prze ra żo ny, gdyż w pa lą cym się miesz ka niu

zo stał je go ko le ga. Funk cjo na riu sze zna leź li go klę czą ce go na pod ło dze

w kuch ni, wszę dzie był dym. Krztu sił się i kasłał. Zo stał w miesz ka niu,

po nie waż szu kał swo je go kró li ka. Po li cjan ci wy nie śli 11-lat ka, a tak że

kró li ka, z bu dyn ku, po czym po wia do mi li straż po żar ną oraz po go to wie

ra tun ko we. Chłop cy prze wie zie ni zo sta li do Wo je wódz kie go Szpi ta la 

Ze spo lo ne go w El blą gu. Nie od nie śli po waż nych ob ra żeń. Do szpi ta la,

na kil ku go dzin ną ob ser wa cję, tra fi li rów nież po li cjan ci. 

Oka za ło się, że chłop cy po za ję ciach szkol nych ku pi li w jed nym ze

skle pów fa jer wer ki. Od pa la li je na bal ko nie. Je den wpadł do miesz ka -

nia, któ re mo men tal nie sta nę ło w ogniu. 

– Śled czy wy ja śnia ją, kto sprze dał dzie ciom fa jer wer ki – mó wi Ja kub

Sa wic ki z Ze spo łu Pra so we go KMP w El blą gu. – Gro zi za to ka ra

do dwóch lat po zba wie nia wol no ści.

Sierż. Ka ta rzy na Go ław ska w KMP w El blą gu słu ży od 2010 r., wcze -

śniej, przez dwa la ta, by ła w KMP w Po zna niu (po cho dzi z Wiel ko pol ski)

– ca ły czas w re fe ra cie pa tro lo wo -in ter wen cyj nym. Lu bi swo ją pra cę, bo

– jak mó wi – cho ciaż cza sem jest cięż ko, to efek ty wi dać na tych miast.

Jej pa sją są po dró że po Pol sce, jest za fa scy no wa na Ma zu ra mi.

Sierż. sztab. Se ba stian Lip ka -Au gu ścik w Po li cji słu ży dzie więć lat,

pięć lat w KSP (po cho dzi z oko lic War sza wy), czte ry w KMP w El blą gu.

In te re su je się sa mo cho da mi, lu bi węd ko wać. 

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. KMP w El blą gu

Owacją na stojąco przedstawiciele zduńskowolskich
władz powiatowych, instytucji publicznych, w tym
dyrektorzy szkół, dziękowali asp. Sebastianowi
Kubiakowi, zastępcy dyżurnego KPP, za uratowanie
życia trzytygodniowemu chłopczykowi. 

Za cho wać 
zim ną krew

24 czerw ca 2012 r. przed 19.00 asp. Se ba stian Ku biak ode -

brał te le fon od miesz kan ki Zduń skiej Wo li. Ko bie ta bła ga ła

o po moc w ra to wa niu jej trzy ty go dnio we go syn ka, któ ry za -

krztu sił się pod czas po sił ku. Tra cił od dech i si niał. Po li cjant

na tych miast za czął ją in stru ować, jak udzie lić dziec ku pierw -

szej po mo cy. W tym sa mym cza sie in ny funk cjo na riusz po -

wia do mił o sy tu acji po go to wie ra tun ko we. Gdy ka ret ka

do tar ła na miej sce, a na stą pi ło to szyb ko, dziec ko by ło już

przy tom ne i od dy cha ło. Od wie zio ne zo sta ło do szpi ta la 

w Ła sku.

Jak oce nił dys po zy tor po go to wia ra tun ko we go, te pierw sze

wska zów ki udzie lo ne przez po li cjan ta mia ły ogrom ne zna -

cze nie dla ży cia i zdro wia dziec ka. Asp. Se ba stia no wi Ku bia -

ko wi wdzięcz na jest też mat ka chłop czy ka.

– In struk cje po li cjan ta po zwo li ły mi po wstrzy mać emo cje

i spraw nie udzie lić po mo cy syn ko wi – mó wi.

Asp. Se ba stian Ku biak do Po li cji wstą pił 17 lat te mu, słu -

żył m.in. w od dzia łach pre wen cji w War sza wie i w PP w Szad -

ku. Po przej ściu do KPP w Zduń skiej Wo li był dziel ni co wym,

od lu te go 2012 r. jest za stęp cą dy żur ne go.

– Był to mój pierw szy przy pa dek, gdy mu sia łem udzie lić

te le fo nicz nie po mo cy – mó wi. – W ta kich sy tu acjach dzia ła

in stynkt. Wie dzia łem, że mu szę dzia łać szyb ko i za cho wać

zim ną krew.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. KPP w Zduń skiej Wo li
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Asp. Se ba stian Ku biak

Sierż. sztab. Se ba stian
Lip ka -Au gu ścik i sierż.
Ka ta rzy na Go ław ska

PS. Z oka zji Świę ta Po li cji na wyż szy sto pień służ bo wy awan so wa li: Se ba stian Lip ka -Au gu ścik i Se ba stian Ku biak.
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Do za cho wa nia zgod ne go z chrze -

ści jań skim de ka lo giem ob li go -

wa ła funk cjo na riu szy PP tak że

Tym cza so wa in struk cja dla Po li cji Pań stwo -
wej z 3 lip ca 1920 r. To tam, w pa ra gra fie 9,

na pi sa no: Każ dy funk cjo na riusz po li cji
po wi nien pa mię tać, że obo wiąz kiem je go
jest ochra niać pu blicz ność i po ma gać jej
w każ dej po trze bie. I trze ba przy znać, że

zde cy do wa na więk szość przed sta wi cie li

po li cyj nej pro fe sji moc no so bie bra ła ten

na kaz do ser ca. Ta ki wnio sek z pew no ścią

na su nie się każ de mu, kto za głę bi się

w rocz ni ki przed wo jen nej pra sy. Od naj -

dzie tam opi sy nie tyl ko od waż nych i bo -

ha ter skich za cho wań funk cjo na riu szy

Po li cji Pań stwo wej w sy tu acjach za gro że -

nia ży cia i zdro wia, ale rów nież przy kła dy

po staw da le ko wy bie ga ją cych po za wy mo -

gi co dzien nej służ by (vi de not ka „Pięk ny

czyn po li cjan ta” na str. 34 z tygodnika

„Na Po ste run ku” nr 50/1936 r.).

PO STE RUN KO WY NR 1164
W mar cu 1937 r. w sto łecz nym dzien ni ku

„Do bry wie czór” za miesz czo no no tat kę

pod ty tu łem Po ste run ko wy nr 1164 – chlu -
ba po li cji pol skiej. Opi sa no w niej wy so ce
oby wa tel skie i praw dzi wie wy pły wa ją ce
z mi ło ści bliź nie go za cho wa nie mło de go po -

li cjan ta z war szaw skiej Pra gi, post. Ste fa na

Do mi ni ka We be ra z XV Ko mi sa ria tu PP

(mie ścił się przy ul. Ja giel loń skiej 9).

Z tre ści not ki do wia du je my się, że post.

We ber ura to wał przed sa mo bój stwem ubo -

gą, zde spe ro wa ną ko bie tę, któ ra nie mia ła

pie nię dzy na chleb. Kie dy z głod nym

dziec kiem na rę ku przy szła do ośrod ka

opie kuń cze go po ja kieś wspar cie, a tam

od mó wio no jej kil ku zło to wej za po mo gi,

zroz pa czo na chwy ci ła do rę ki bu tel kę

z esen cją octo wą (po pu lar na przed woj ną

tru ci zna – przyp. J.P.). Na szczę ście w po -

bli żu prze by wał pra ski po li cjant, któ ry nie
tyl ko uspo ko ił de spe rat kę, ale rów nież opróż -
nił wła sny chu dy port fel, wspo ma ga jąc ubo -
gą ko bie tę kil ko ma zło ty mi. Ale to nie

wszyst ko. Post. We ber, prze jąw szy się lo -

sem nie zna jo mej, sam udał się do kie row -

ni ka biu ra opie ki spo łecz nej, u któ re go

wy jed nał kil ku na sto zło to wy za si łek.

Wy jąt ko wym współ czu ciem i tro ską

o bliź nich wy ka zał się też post. Jó zef 

Sze le wa ze Lwo wa, któ re go ujął wi dok 

wy eks mi to wa nej na bruk ro dzi ny bez ro -

bot ne go Mar cin kow skie go. Po wo do wa ny

sil ną po trze bą po mo cy nie szczę śni kom,

za an ga żo wał się w po szu ki wa nie dla nich

tym cza so we go lo kum. Uda ło mu się. Nie

wia do mo tyl ko na jak dłu go.

Wspo mi na jąc o po sta wie post. Sze le wa

na an te nie Pol skie go Ra dia, gen. Kor dian

Jó zef Za mor ski, ów cze sny ko men dant

głów ny PP, pod kre ślił, że ta kich lu dzi
w Po li cji Pań stwo wej jest mnó stwo. Zna jąc

bo wiem swych pod ko mend nych wie, że

pod gra na to wym mun du rem pol skie go po li -
cjan ta bi je do bre ser ce pol skie go chło pa, ro -
bot ni ka czy in te li gen ta, któ ry naj le piej
wie dzieć mo że, że brak pra cy i nę dza ro dzi
zbrod nię i że czę ściej li to ści wa rę ka i do bre
ser ce kie ru je czło wie ka na do brą dro gę niż
sąd i ka ra.

KA WA LE RO WIE ME DA LU
Po sta wa współ czu cia, tro ski o bliź nich,

ubo gich, ułom nych i nie szczę śli wych, wy -

ka zy wa na przez przed wo jen nych funk cjo -

na riu szy, wpraw dzie do brze świad czy ła

o ich wraż li wo ści i po sia da niu tzw. uczuć

wyż szych, nie by ła jed nak ofi cjal nie ho no -

ro wa na żad nym od zna cze niem. I nic w tym

dziw ne go, gdyż po li cja nie by ła (i nie jest)

in sty tu cją cha ry ta tyw ną, lecz for ma cją pa -

ra mi li tar ną. Me da le i or de ry przy zna je się

w niej głów nie za wal kę z prze stęp czo ścią,

wy jąt ko wą od wa gę i czy ny z na ra że niem

wła sne go ży cia, a tak że za ra to wa nie ofiar

wy pad ków i ka ta strof. 

Męż ni, od waż ni, 
z ser cem na dło ni

Wśród kilku wersji „policyjnych przykazań”, krążących w okresie międzywojennym po resortowych kalendarzach
i różnych okazjonalnych wydawnictwach, biblĳny nakaz „pomocy każdemu, kto jej potrzebuje” zawsze stawiany

był jako jeden z najważniejszych.

Komendant główny PP gen. Kordian
Zamorski dekoruje st. przod. Michała Polaka
Krzyżem Zasługi za Dzielność

Posterunkowy
Dominik Weber 
z XV
Komisariatu PP –
„chluba policji
polskiej”

t
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W okre sie mię dzy wo jen nym funk cjo na -

riu szy PP, któ rzy z na ra że niem ży cia ra to -

wa li lek ko myśl nych ama to rów ką pie li,

po wo dzian, ofia ry ka ta strof bu dow la nych,

po ża rów i in nych tra gicz nych zda rzeń lo -

so wych ho no ro wa no Me da lem za Ra to -
wa nie Gi ną cych. By ło to od zna cze nie

cy wil ne, usta no wio ne roz po rzą dze niem

pre zy den ta RP z 22 mar ca 1928 r. Nada -

wa no je oby wa te lom pol skim oraz cu dzo -

ziem com, któ rzy na ob sza rze na sze go

kra ju lub przy ra to wa niu pol skich oby wa -

te li za gra ni cą, nie śli ra tu nek z na ra że -

niem wła sne go ży cia. Me dal nada wał

mi ni ster spraw we wnętrz nych. Moż na go

by ło otrzy mać wie lo krot nie, ko lej ne nada -

nia ozna cza no przez umiesz cze nie

na wstąż ce me da lu pię cio ra mien nej brą -

zo wej gwiazd ki. Po II woj nie świa to wej

nie zo stał przy ję ty do sys te mu od zna czeń

PRL oraz III RP. 

Nie ste ty, nie za cho wa ły się imien ne wy -

ka zy po li cjan tów – ka wa le rów te go me da -

lu. Opi sy wa ne w ów cze snej pra sie

po je dyn cze przy pad ki od waż nych, bo ha -

ter skich nie jed no krot nie za cho wań funk -

cjo na riu szy PP naj czę ściej do ty czy ły osób

to ną cych, któ rym przy szli z po mo cą al bo

bę dą cy na służ bie po li cjan ci z po ste run -

ków wod nych, al bo in ni funk cjo na riu sze,

ko rzy sta ją cy po za służ bą z od po czyn ku

nad wo dą. Ta kich zda rzeń w każ dym se -

zo nie no to wa no set ki. 

ZA DZIEL NOŚĆ
W mar cu 1928 r. usta no wio ny zo stał rów -

nież Krzyż Za słu gi za Dziel ność – od -

zna cze nie pań stwo we znacz nie wyż szej

ran gi niż wy mie nio ny wcze śniej me dal.

Po cząt ko wo nada wa no go wy łącz nie funk -

cjo na riu szom Po li cji Pań stwo wej, żoł nie -

rzom Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza oraz

funk cjo na riu szom Stra ży Cel nej za czy ny

do ko na ne w wy jąt ko wo cięż kich i nie bez -

piecz nych wa run kach, z na ra że niem ży cia

lub zdro wia, w obro nie pra wa, nie ty kal no -

ści gra nic pań stwo wych oraz ży cia i mie nia

oby wa te li. Od 1939 r. je go be ne fi cjen ta mi

sta li się tak że żoł nie rze WP, po li cjan ci 

woj. ślą skie go oraz funk cjo na riu sze Stra ży 

Gra nicz nej.

Krzyż mógł być nada ny tej sa mej oso bie

tyl ko trzy ra zy. Nada wał go pre zes Ra dy

Mi ni strów na wnio sek mi ni stra spraw we -

wnętrz nych lub mi ni stra skar bu (od 1939

roku tak że mi ni stra spraw woj sko wych).

Nie by ło ła two go otrzy mać, kry te ria by ły

bar dzo ostre, o czym świad czy licz ba je dy -

nie 377 tych krzy ży przy zna nych w okre -

sie II RP. Kan dy da ci mu sie li wy ka zać się

rze czy wi ście szcze gól ny mi wa lo ra mi cha -

rak te ru, nie ska zi tel ną opi nią oraz bo ha ter -

stwem za czy ny speł nio ne w spe cjal nie
cięż kich wa run kach z na ra że niem wła sne go
ży cia.

Tak jak cho ciaż by st. przod. Mi chał Po -

lak ze sta nu Re zer wy PP m. Kra ko wa,

o któ re go bo ha ter skim wy czy nie na pi sa no

w nr. 31 (z 1936 r.) ty go dni ka „Na Po ste -

run ku”. Do wo dząc jed ną z dru żyn pod czas

tłu mie nia za mie szek ulicz nych w Chrza -

no wie w kwiet niu 1936 r., zo stał oto czo ny

przez ata ku ją cych de mon stran tów. Sy tu -

acja by ła bar dzo groź na, w od dzia le przy -

by wa ło ran nych i kon tu zjo wa nych. Przod.

Po lak nie zde cy do wał się na od da nie strza -

łów do tłu mu, po sta no wił za sto so wać ma -
newr flan ko wy, dzię ki cze mu ura to wał

swych pod wład nych od nie chyb nej śmier -

ci lub cięż kich ob ra żeń.

Pod czas tej ak cji, po mi mo licz nych ran,
z na ra że niem ży cia od pie rał ata ki zbun to wa -
nych de mon stran tów. Ży cie ura to wał mu sta -
lo wy hełm, któ ry za ła mał się pod cio sa mi
ka mie ni. Bro cząc ob fi cie krwią, po opa trun -
ku przez le ka rza, z wła snej wo li po wró cił
do od dzia łu i brał dal szy udział w ak cji, da -
jąc god ny na śla do wa nia przy kład cnót żoł -
nier skich – pod kre ślił gen. Kor dian

Za mor ski, de ko ru jąc 41-let nie go st. przod.

Mi cha ła Po la ka Krzy żem Za słu gi za Dziel -

ność. Uro czy stość od by ła się w Sa li Ho no -

ro wej KG PP 21 lip ca 1936 r. o godz. 9,

w obec no ści człon ków kie row nic twa ko -

men dy oraz przed sta wi cie li MSW.

Rów nie uro czy ście krzy żem za dziel ność

de ko ro wa no in nych bo ha ter skich funk cjo -

na riu szy PP (choć nie za wsze przez ko -

men dan ta głów ne go). 

W ro ku 1936 ty go dnik „Na Po ste run ku”

wpro wa dził sta łą ru bry kę „Po li cjant

w służ bie”, w któ rej pre zen to wa no syl wet -

ki męż nych, god nych na śla do wa nia po li -

cjan tów. Opi sy wa no ich he ro izm i bez -

kom pro mi so wość w wal ce z prze stęp czo -

ścią, od da nie spra wie. Post. Ka rol

Za krzew ski z Re zer wy PP m. Kra ko wa, st.

post. An to ni Ruc ki z Gród ka Ja giel loń skie -

go, st. post. An to ni Pę cak z wy dzia łu śled -

cze go w Kow lu, st. post. Jó zef Wró bel

z po ste run ku w Czcho wie, pow. Brze sko,

post. Wie sław Mie ciń ski z ko mi sa ria tu

w Bia łej, woj. kra kow skie, st. post. Jó zef

Dok tór z Ka li sza, st. post. Sta ni sław Woź -

niak z Wło cław ka to tyl ko kil ka przy pad -

ko wo wy bra nych na zwisk z przed wo jen nej

li sty po li cyj nych ka wa le rów Krzy ża Za słu -

gi za Dziel ność. Krzy ża, któ ry w 1992 r. po -

now nie zo stał włą czo ny do pol skie go

sys te mu od zna czeń (o dzie wię ciu ostat nio

uho no ro wa nych nim po li cjan tach pi sa li -

śmy w wy da niu ma jo wym „Po li cji 997”).

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Po ste run ku”
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St. post. Dobrzyńskiego z Warszawy, rannego
w walce z bandytami, dekoruje w szpitalu
nadinsp. Juliusz Geib, zastępca komendanta
głównego PP

t
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Przez 9 miesięcy policjant pozostawał na zwolnieniu
lekarskim. W tym czasie obniżono mu dodatek
służbowy. Uzasadniano, że to właśnie częsta
nieobecność wywołała negatywną ocenę
wywiązywania się przez niego z zadań, skutkującą
obniżeniem dodatku. Czy rzeczywiście policjantowi
może zostać obniżony dodatek służbowy z powodu
nieobecności związanej ze złym stanem zdrowia?

Nie. We dług NSA cho ro ba nie mie ści się
w po ję ciu na le ży te go czy nie na le ży te go wy -
ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych.

W świe tle art. 100 i art. 104 ust. 3 usta wy

o Po li cji upo sa że nie po li cjan ta skła da się z upo -

sa że nia za sad ni cze go i z do dat ków do upo sa że -

nia. Do da tek służ bo wy funk cjo na riusz mo że

otrzy my wać za na le ży te wy ko ny wa nie obo wiąz -

ków służ bo wych. Oczy wi ście, ist nie je ści sły

zwią zek mię dzy przy zna niem po li cjan to wi do -

dat ku służ bo we go w okre ślo nej wy so ko ści a spo -

so bem wy ko ny wa nia przez nie go obo wiąz ków

i za dań (par. 9 ust. 2 Roz po rzą dze nia Mi ni stra

Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 6 grud -

nia 2001 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad

otrzy my wa nia i wy so ko ści upo sa że nia za sad ni -

cze go po li cjan tów, do dat ków do upo sa że nia oraz

usta la nia wy słu gi lat, od któ rej jest uza leż nio ny

wzrost upo sa że nia za sad ni cze go, Dz.U. nr 152,

poz. 1732 ze zm.). Rów no cze śnie do da tek służ -

bo wy moż na, w za leż no ści od oce ny wy wią zy wa -

nia się z tych obo wiąz ków oraz re ali za cji za dań,

ob ni żać, jed nak nie wię cej niż o 30 proc. otrzy -

my wa nej staw ki. Do da tek służ bo wy mo że być

po li cjan to wi ob ni żo ny z po wo du nie na le ży te go

wy wią zy wa nia się z obo wiąz ków służ bo wych,

nie na le ży tej re ali za cji za dań i czyn no ści służ bo -

wych, a tak że zmia ny za kre su obo wiąz ków służ -

bo wych, wa run ków służ by bądź usta nia in nych

prze sła nek, któ re uza sad nia ły przy zna nie go

w okre ślo nej wy so ko ści (par. 8 ust. 5 i 7 w zw.

z par. 9 ust. 5 roz po rzą dze nia).

Ta ka re gu la cja nie do ty czy na to miast sy tu acji,

gdy przy czy ną nie wy ko ny wa nia przez po li cjan ta

obo wiąz ków służ bo wych jest cho ro ba. Jest ona

bo wiem ob ję ta od ręb ną re gu la cją praw ną, okre -

ślo ną w art. 121 ust. 1 ustawy o Policji.

Zgod nie z wy ro kiem Na czel ne go Są du Ad mi ni -

stra cyj ne go w War sza wie z 17 stycz nia 2012 r.

(sygn. akt I OSK 807/11) prze pi sy roz po rzą dze -

nia nie da ją or ga nom pra wa do ob ni że nia do dat ku

służ bo we go w związ ku z cho ro bą. Na za sto so wa -

nie tych prze pi sów nie ze zwa la art. 121 ust. 1

usta wy o Po li cji. Zgod nie z nim w cza sie cho ro -

by, urlo pu, zwol nie nia od za jęć służ bo wych oraz

w okre sie po zo sta wa nia bez przy dzia łu służ bo -

we go po li cjant otrzy mu je upo sa że nie za sad ni -

cze, do dat ki do upo sa że nia o cha rak te rze sta łym

i in ne na leż no ści pie nięż ne na leż ne na zaj mo -

wa nym sta no wi sku służ bo wym – z uwzględ nie -

niem po wsta łych w tym okre sie zmian, ma ją cych

wpływ na pra wo do upo sa że nia i in nych na leż -

no ści pie nięż nych lub na ich wy so kość. W ten

spo sób za pew nia się po li cjan to wi za cho wa nie

pra wa do upo sa że nia w peł nej wy so ko ści w cza -

sie cho ro by oraz in nych szcze gól nych sy tu acji

ży cio wych.

Przy pad ki bę dą ce pod sta wą ob ni że nia do dat ku

służ bo we go, okre ślo ne w par. 9 ust. 5 wspo mnia -

ne go roz po rzą dze nia, do ty czą in nych zda rzeń niż

wy mie nio ne w art. 121 ust. 1 usta wy o Po li cji.

Dzie je się tak, po nie waż prze pi sy roz po rzą dze nia

wy da wa ne są na pod sta wie usta wy i w za kre sie

w niej okre ślo nym, nie mo gą być sprzecz ne z ak -

tem wyż szej ran gi. Co wię cej, roz po rzą dze nie jest

ak tem wy ko naw czym do art. 104, a nie do art. 121.

Mi ni ster Spraw We wnętrz nych nie sko rzy stał

do tej po ry z de le ga cji usta wo wej za war tej

w ust. 2 art. 121 usta wy o Po li cji i nie wy dał w po -

ro zu mie niu z mi ni strem wła ści wym do spraw pra -

cy roz po rzą dze nia, w któ rym mógł by ogra ni czyć

w ca ło ści lub w czę ści wy pła tę nie któ rych do dat -

ków do upo sa że nia w okre sie cho ro by.

Pod su mo wu jąc: we dług NSA cho ro ba nie
mie ści się w płasz czyź nie na le ży te go czy
nie na le ży te go wy ko ny wa nia obo wiąz ków
służ bo wych w ro zu mie niu art. 104 ust. 3
usta wy o Po li cji oraz prze pi sów roz po rzą -
dze nia.

oprac. AWz

Py ta nia i od po wie dzi (23)

Obniżenie dodatku służbowego

Według NSA choroba nie mieści się w płaszczyźnie
należytego czy nienależytego wykonywania obowiązków
służbowych w rozumieniu art. 104 ust. 3 ustawy o Policji

oraz przepisów rozporządzenia MSWiA w sprawie
szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości
uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków

do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest
uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.
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Zda li śmy eg za min 
naPrzez siedem miesięcy przedstawialiśmy sylwetki

policjantów kibiców, ich nadzieje związane
z EURO 2012, ich wizję pracy Policji podczas turnieju.
Dzisiaj poprosiliśmy wszystkich, aby podzielili się
z nami refleksjami po zakończonych mistrzostwach. 

Kom. Da riusz Król, De par ta ment Nad zo ru MSW:

– Tur niej fi na ło wy UEFA EU RO 2012 był wiel kim spraw dzia -

nem nie tyl ko dla służb i osób za an ga żo wa nych w je go or ga ni za -

cję i za bez pie cza nie, ale dla każ de go Po la ka. W mo jej oce nie

eg za min ten ja ko go spo da rze zda li śmy na piąt kę z plu sem. 

W trak cie mi strzostw pra co wa łem w szta bie MSW/MA iC 

ra zem z po li cjan ta mi, stra ża ka mi, straż ni ka mi gra nicz ny mi,

przed sta wi cie la mi RCB, MSW oraz MA iC. Do na szych obo wiąz -

ków na le ża ło bie żą ce

przy go to wy wa nie in for -

ma cji dla sze fów MSW

i MA iC o bez pie czeń -

stwie tur nie ju. Dla te go

też z ca łą od po wie -

dzial no ścią mo gę po-

wie dzieć, że pod czas

mi strzostw więk szość

po li cjan tów mia ła mniej

pra cy niż pod czas nor -

mal nych służb, im pre zie

to wa rzy szy ła bo wiem 

at mos fe ra wspa nia łej 

za ba wy, przy jaź ni i wiel -

kie go pił kar skie go świę -

ta. Łyż ką dzieg ciu w tej

becz ce mio du by ły in-

cy den ty z 12 czerw ca.

Jed nak że pro fe sjo nal ne

dzia ła nie od dzia łów pre -

wen cji nie po zwo li ło,

aby przy ćmi ły one praw -

dzi wy ob raz tych mi -

strzostw. 

War tość do da na tej

im pre zy to opi nia wy wie zio na w naj dal sze za kąt ki kon ty nen tu

przez ki bi ców, któ rych przy szło nam go ścić. Prze cięt ny Ir land -

czyk, Włoch czy Hisz pan opi nię o na szym kra ju bu do wał na pod -

sta wie kon tak tów z Po la ka mi. W tej ka te go rii, je stem prze ko na ny,

zo sta li śmy mi strza mi Eu ro py. Nie spraw dzi ły się czar ne sce na -

riu sze kre ślo ne przez scep ty ków, ta kich jak Sol Camp bell, a hi -

tem mi strzostw sta ła się pio sen ka „We lo ve you” śpie wa na przez

ki bi ców Ir lan dii nie zwy kle uro czej pol skiej po li cjant ce. 

Od no sząc się do tur nie ju – nie spo sób nie za uwa żyć nie zwy kle

wy so kie go po zio mu spor to we go mi strzostw. Nie ste ty, po zo stał

żal po nie wy ko rzy sta nej szan sie awan su do ćwierć fi na łu pol skiej

re pre zen ta cji, ale cie szy to, że po prze gra nej z Cze cha mi at mos -

fe ra tur nie ju ani na mo ment nie sia dła i do koń ca mi strzostw

stre fy ki bi ca tęt ni ły ży ciem. 

Po zo sta je mieć na dzie ję, że do świad cze nia z EU RO 2012 po -

zwo lą na pod nie sienie po zio mu ki bi co wa nia na sta dio nach eks tra -

kla sy.

Pa weł Re icher, gdy pi -

sa li śmy o nim ar ty kuł zi mą

te go ro ku, był na czel ni kiem

Wy dzia łu Wy dat ków Oso -

bo wych Biu ra Fi nan sów

KGP, obec nie mó wi o so bie

„by ły po li cjant, ak tu al nie

eme ryt, za wsze ki bic Wi sły

Kra ków”: 

– Spę dzi łem ten czas przed te le wi zo rem i stwier dzam, że

EU RO 2012 bar dzo po zy tyw nie mnie za sko czy ło. Przy go to wa -

ny by łem na to tal ną kla pę or ga ni za cyj ną, a tu wszyst ko za dzia -

ła ło świet nie. Je stem za chwy co ny po sta wą pol skich ki bi ców,

któ rzy jed no znacz nie po ka za li, że chu li gan ka sta dio no wa jest

już nie mod na, że jest to ba dzie wie, ba ra chło i wstyd to tal ny.

Co praw da wi dać by ło gru pę oszo ło mów, któ rzy ujaw ni li się 12

czerw ca przed me czem z Ro sją, ale my ślę, że to był ich ostat -

ni ta ki wy stęp. Przy oka zji – na le ży się „żół ta kart ka” dla nie -

któ rych me diów i dzien ni ka rzy, któ rzy nie zdro wo pod grze wa li

wte dy emo cje. Resz ta mi strzostw to był fan ta stycz ny do ping,

cu dow ne za cho wa nie, wspa nia ła za ba wa. 

Bar dzo po do bał mi się po ziom pił kar ski. Po raz pierw szy

w mi strzo stwach Eu ro py za no to wa no tak ma ło me czów bez -

bram ko wych – w fa zie gru po wej w każ dym spo tka niu pa da ły

go le – to ewe ne ment. Był je den zde cy do wa ny au tsaj der tur nie -

ju – re pre zen ta cja Ir lan dii, ma ją ca za to świet nych ki bi ców.

Teo re tycz nie każ dy mógł wy grać z każ dym, po za Hisz pa nią,

któ ra by ła nie do po ko na nia. Tym bar dziej za wio dła mnie więc

pol ska dru ży na i za smu cił tre ner Smu da, któ re go wie lu de cy zji

per so nal nych nie ro zu miem do dziś. 

Pra ca Po li cji? Tyl ko po zy tyw ne re flek sje. Dzia ła ła bar dzo sku -

tecz nie, co wi dać by ło 12 czerw ca na uli cach War sza wy. 

Czy uda się at mos fe rę za ba wy prze nieść na sta łe na pol skie

sta dio ny, po ka żą pierw sze spo tka nia li go we. Wy da je mi się, że

moż na ocze ki wać cze goś no we go w pol skim ki bi co wa niu. 

Pol ska po ka za ła się z bar dzo do brej stro ny. W wie lu pań -

stwach prze sta no wresz cie po strze gać nasz kraj ja ko miej sce

na pe ry fe riach Eu ro py, gdzie jeź dzi się fur man ka mi po bru ko -

wa nych uli cach. Do sta li po no sie dzien ni ka rze z BBC, któ rzy

przed sta wi li przed tur nie jem Pol skę, gdzie rzą dzą chu li ga ni

sta dio no wi i ra si ści. 
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Pod kom. To masz Skrzos, Wy dział Ope ra cyj ny Głów -

ne go Szta bu Po li cji KGP, Ze spół ds. EU RO 2012, któ ry nie dłu -

go zo sta nie roz wią za ny:

– W cza sie mi strzostw pra co wa -

łem w Po li cyj nym Cen trum Do -

wo dze nia, któ re by ło ser cem

ope ra cji HAT TRICK 2012, w ze -

spo le mel dun ko wym. Zbie ra li śmy

in for ma cje i na bie żą co two rzy li -

śmy ra port, któ ry codziennie

o 4.00 ra no prze ka zy wa ny był

do szta bu w MSW. 

At mos fe ra na tur nie ju by ła su -

per, a wiem, co mó wię, bo czte ry

me cze obej rza łem na ży wo. Star -

to wa łem od ze ra, nie ma jąc żad -

ne go bi le tu, a tak się wszyst ko

po ukła da ło, że nie mo gę na rze -

kać. Mecz Pol ska – Gre cja obej -

rza łem w stre fie ki bi ca pod Pa ła cem Kul tu ry. Nie mia łem aku rat

służ by i sko rzy sta łem z wy jaz du or ga ni zo wa ne go przez ze spół

ani ma cji cza su wol ne go w Le gio no wie. Spo tka nie z Ro sja na mi

wi dzia łem na ży wo dzięki uprzejmości kolegi z pracy, który

odstąpił mi bi let. At mos fe ra na sta dio nie wspa nia ła. Jak zawsze

pod czas hym nu ciar ki prze cho dzi ły po ple cach. Na strój wszech -

obec nej za ba wy i ra do ści zo stał zbu rzo ny je dy nie przez pseu do -

ki bi ców, któ rych prze marsz No wym Świa tem ob ser wo wa łem

pod czas po wro tu z me czu. Chu li ga ni szli środ kiem uli cy, zmu -

sza jąc wszyst kich znaj du ją cych się na ich dro dze do uciecz ki

na chod nik lub do po bli skich bram. Bi ła od nich agre sja i zde cy -

do wa nie na kon fron ta cję z si ła mi po li cyj ny mi. W tle, od stro ny

ron da de Gaul le’a by ło sły chać ka no na dę strzelb gład ko lu fo wych

i spe cy ficz ną woń ga zu łza wią ce go. Szcze rze współ czu łem 

na szym chło pa kom. Od gło sy jak na syl we stra, tyl ko sztucz nych

ogni bra ko wa ło. Na szczę ście był to je dy ny in cy dent, któ ry 

za kłó cił mi strzo stwa. 

Na mecz Da nia – Por tu ga lia do Lwowa po je cha łem z ko le gą

i na szy mi sy na mi, któ rzy tre nu ją w Le gii War sza wa. Ko le dze

uda ło się ku pić bi le ty i zro bi li śmy sy nom pre zent na Dzień

Dziec ka. 

Na mecz Chor wa cja – Hisz pa nia po je cha li śmy do Gdań ska

w eki pie ro dzin nej pię ciu bra ci cio tecz nych. Jed ne mu z nas uda -

ło się wy lo so wać czte ry bi le ty, pią ty ku pił bi let pod sta dio nem.

By ło su per. Mu szę wspo mnieć, że mecz ten uda ło mi się obej -

rzeć dzię ki ko le dze, któ ry zgo dził się za mie nić ze mną na służ -

bę. Ćwierć fi nał Cze chy – Por tu ga lia obej rza łem na Sta dio nie

Na ro do wym. 

Pra cę Po li cji pod czas EU RO 2012 oce niam bar dzo wy so ko. Po -

li cjan ci by li wi docz ni, po moc ni, a jak trze ba zde cy do wa ni i kon -

se kwent ni. 

Trze ba przy znać, że Pol ska i Po la cy zda li eg za min pod czas

tur nie ju. Na sta dio nach wła ści wie nie by ło awan tur, po ja wi -

ło się co praw da pa rę rac, ste war dzi szar pa li się z Ro sja na mi,

ale ge ne ral nie by ło spo koj nie. Z prze nie sie niem at mos fe ry

mi strzostw na roz gryw ki li go we był bym jed nak ostroż ny.

Przy or ga ni za cji im prez ma so wych i me czów pra co wa łem

od daw na, cze go zwień cze niem by ło dla mnie od de le go wa -

nie z KPP w Prusz ko wie do ze spo łu w KGP. Od 16 lip ca pra -

cu ję już na sta łe w Kra jo wym Punk cie In for ma cyj nym 

ds. Im prez Spor to wych, więc da lej bę dę ro bił to, co lu bię naj -

bar dziej…

Pod kom. To masz Or ga nek, Sztab Po li cji KWP w

Bia łym sto ku (gdy przed sta wia li śmy je go syl wet kę w kwiet nio -

wym nu me rze „Po li cji 997” był jesz cze star szym aspi ran tem,

w ma ju wszedł do kor pu su ofi cer skie go), na czas EU RO 2012

był ko or dy na to rem Spot ters Te am Pol ska: 

– Od 1 czerw ca do 2 lip ca by łem od de le go wa ny do KGP. Ra -

zem z 19 in ny mi spot ter sa mi za bez pie cza li śmy me cze – przede

wszyst kim re pre zen ta cji Pol ski, ale tak że kil ka in nych, na przy -

kład ćwierć fi na ły, pół fi nał Niem cy – Wło chy. Mię dzy me cza mi

za bez pie cza li śmy cen tral ną stre fę ki bi ca przed Pa ła cem Kul tu -

ry w War sza wie. Po pół fi na le, w związ ku z pod nie sie niem sta nu

za gro że nia ter ro ry stycz ne go, de cy zją do wód cy ope ra cji nasz po -

byt został prze dłu żony. Wcze śniej pla no wa ny był tyl ko do pół fi -

na łów. Za bez pie cza li śmy więc tak że stre fę ki bi ca 1 lip ca. Dzień

póź niej roz li czy li śmy się ze sprzę tu i wró ci li śmy do jed no stek.

Pol ska i Po li cja spraw dzi ły się pod czas tur nie ju wspa nia le. Or -

ga ni za cja z naj wyż szej pół ki – tak ko men to wa li mi strzo stwa za -

gra nicz ni dzien ni ka rze. Znamienne było za cho wa nie jed ne go

z an giel skich po li cjan tów, któ ry de le go wa ny był do pra cy

w PCD. Kie dy od pa dła je go dru ży na, przy szedł czas tak że je go

od jaz du. Za chwy co ny na szym kra jem prze dłu żył jed nak po byt,

za dzwo nił do żo ny i po wie dział, że ona mu si tu przy je chać, a on

mu si jej po ka zać War sza wę, bo

to nie zwy kłe mia sto! I tak się

sta ło. Spę dzi li w Pol sce jesz -

cze pa rę dni. 

Ja ko or ga ni za to rzy wy gra li -

śmy EU RO. Po ka za li śmy Pol -

skę ja ko kraj do brze roz wi nię ty

i przy ja zny. Na me cze przy cho -

dzi li lu dzie spra gnie ni wi do wi -

ska spor to we go, w ża den

spo sób nie na sta wie ni na de -

struk cję. Dla nich obec ność

po li cjan ta to gwa ran cja spo ko -

ju. By ły na wet ta kie sy tu acje –

za trzy ma li śmy się za jed nym

z rzę dów i na gle sły szy my py ta nie – Czy pa no wie ca ły mecz bę dą

tu sta li? Zdzi wi li śmy się, ale za raz pa dło wy ja śnie nie – Pa no -

wie, stój cie jak naj dłu żej, wte dy czu je my się bez piecz nie. Z ko -

lei na me czu w Gdań sku część Niem ców prze mie ści ła się

w sek tor grec ki i za czę ło się ro bić go rą co. Na tych miast się tam

zna leź li śmy i emo cje opa dły. Lu dzie wręcz pro si li, aby śmy tam

zo sta li, bo służ ba po rząd ko wa nie da je im ta kiej gwa ran cji bez -

pie czeń stwa, jak Po li cja. Uzna li śmy, że jest to new ral gicz ne

miej sce i fak tycz nie część spot ter sów tam zo sta ła. Po me czu ki -

bi ce dzię ko wa li po li cjan tom. Gdy by nie mun du ro wi, część oglą -

da ją cych – ko bie ty i dzie ci – chcia ła już opusz czać sta dion. 

Pra ca przy EU RO, choć dla każ de go z nas by ła przy go dą ży cia,

wy ma ga ła też wie le po świę ceń. Z każ dym dniem by ło cię żej,

szcze gól nie pod ko niec. Da wa ło się we zna ki zmę cze nie, tę sk -

no ta za ro dzi ną, trze ba by ło na od le głość roz wią zy wać pro ble my

w do mu. 

Mecz, któ re go na pew no nie za po mnę, to spo tka nie Pol ska –

Ro sja. Mar twi li śmy się, że at mos fe ra sprzed sta dio nu mo że

prze nieść się na try bu ny. Na szczę ście nic ta kie go się nie sta ło.

Na sta dio nie ki bi ce pol scy i ro syj scy ro bi li so bie wspól ne zdję -

cia. Gdy pa dła bram ka dla Ro sjan, po my śla łem, że już po pły nę -

li śmy, ki bi ce za raz sią dą i bę dzie ko niec. A tu za sko cze nie.

Try bu ny ca ły czas wspa nia le do pin go wa ły na szych.

A po przepięknym golu Jakuba Błaszczykowskiego  na 1:1 wy bu -
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chło ist ne sza leń stwo. Chcia łem prze ka zać coś przez sta cję

chło pa kom, za czą łem mó wić i na gle zda łem so bie spra wę –

po co ja to ro bię? Jak oni mo gą mnie usły szeć, sko ro ja sam sie -

bie nie sły szę? Pierw szy raz, a prze cież od kil ku na stu lat cho dzę

na sta dio ny, sły sza łem tak ogłu sza ją cy do ping. I jest to jesz cze

je den przy kład dla tych, któ rych nie chce my na sta dio nach –

chu li ga nów, a któ rzy twier dzą, że to oni za pew nia ją me czom od -

po wied nią opra wę, że bez nich nie bę dzie do pin gu. 

Ope ra cja po li cyj na za koń czy ła się suk ce sem. Za pew ni li śmy

bez pie czeń stwo ki bi com, miesz kań com i tu ry stom. Ża łu ję tyl ko,

że od stą pio no od więk sze go wy ko rzy sta nia spot ter sów lo kal nych,

któ rych jest w kra ju po nad 200. My ja ko STP nie mo gli śmy być

wszę dzie, a tam, gdzie by li śmy, oka zy wa li śmy się po trzeb ni. 

Mł. asp. Piotr Za wa dow ski, Wy dział Ru chu Dro go we go

KMP w Ło dzi: 

– Część lu dzi z naszego wydziału po je cha ła na za bez pie cza nie

do War sza wy, po zo sta li, w tym i ja, zo sta li, aby re ali zo wać za da nia

na miej scu. 

Ja ko ki bic prze ży -

łem te mi strzo stwa

i ra do śnie, i ze smut -

kiem. Każ dy mecz,

w któ rym gra li Po la cy,

to by ło wiel kie świę -

to. 8 i 12 czerw ca, co

praw da, pra co wa łem,

ale służ by mia łem tak

po ukła da ne, że me cze prze ży wa łem jak praw dzi wy ki bic. Raz by łem

na wet w stre fie ki bi ca w Ma nu fak tu rze. W Ło dzi też by ło ko lo ro wo

i ra do śnie, i bez in cy den tów. 

Po li cja i Pol ska sta nę ły na wy so ko ści za da nia. Bar dzo bym chciał,

aby to ra do sne ki bi co wa nie prze nio sło się na sta dio ny li go we, ale wy -

da je mi się, że na to trze ba jesz cze cza su i du żo pra cy, szcze gól nie ze

stro ny klu bów. Na sta dio nach nie po win no być przy zwo le nia

na obec ność lu dzi, któ rzy nie umie ją się ba wić, a przy cho dzą tyl ko

po to, aby wy ży wać się, wsz czy nać awan tu ry. 

To, co po ka za ła War sza wa, to by ło za wo dow stwo – my ślę tu o stre -

fie ki bi ca. Świat mo że nam po zaz dro ścić. Na wet gdy od pa dli śmy

z tur nie ju, stre fy nie prze sta ły tęt nić ży ciem. 

Mam na dzie ję, że prze ży ję jesz cze w Pol sce Mun dial. Pierw szy re -

al nie wol ny ter min to 2030 r. 

Mł. asp. Bar tosz Szy man kie wicz, Sztab KMP w Po zna -

niu, spot ters: 

– Pod czas mi strzostw dzia ła łem w Spot ters Te am Pol ska. Po dzie -

le ni by li śmy na dwu oso bo we pa tro le. Pra cy by ło spo ro. Na try-

bu ny pod czas me czu

otwar cia wsze dłem

z ko le gą do pie ro w

60. mi nu cie, bo wcze -

śniej zaj mo wa li śmy się

czło wie kiem, któ re mu

za gi nął je den z czte -

rech bi le tów, ja kie

miał. 

Mecz Pol ska – Ro sja

to by ło spo tka nie pod -

wyż szo ne go ry zy ka. Na sta dio nie by li śmy już sześć go dzin przed me -

czem. Pod czas me czu nie mo głem sku piać się na tym, co dzie je się

na mu ra wie, bo te re nem mo je go dzia ła nia by ły try bu ny, ale co nie co

wi dzia łem. 

Je że li cho dzi o pra cę Po li cji, to je stem pod wra że niem. 12 czerw -

ca chło pa ki (i dziew czy ny!) z pre wen cji świet nie da li so bie ra dę z

ty mi, któ rzy roz ra bia li. Nikt nie bał się pod jąć de cy zji, aby in ter we -

nio wać. Ge ne ral nie wra że nie ro bi ma ła licz ba in cy den tów. Na gło -

śnio na zo sta ła roz ró ba z Chor wa ta mi w Po zna niu w ogród ku jed nej

z ka fe jek, ale ta kie coś mo że się zda rzyć w każ dy piąt ko wy czy so bot -

ni wie czór. 

By łem przy go to wa ny, że bę dzie du żo go rzej, a by ło na praw dę faj -

nie. Aby ta ka at mos fe ra za go ści ła na kra jo wych sta dio nach, po trze ba

cza su. Do brze, że lu dzie, któ rzy cza sa mi bo ją się iść na me cze z ca -

ły mi ro dzi na mi, mie li te raz oka zję na wła sne oczy zo ba czyć, jak 

mo że wy glą dać wi do wi sko spor to we. 

My ślę, że dla wszyst kich z STP by ło to nie za po mnia ne prze ży cie.

Mi mo tych 32 dni po za do mem, nad go dzin i ha rów ki by ło war to. 

Mo że jesz cze kie dyś bę dą u nas mi strzo stwa Eu ro py, a mo że Mun -

dial? Ja do eme ry tu ry mam jesz cze spo ro, więc mo że do cze kam. 

Post. Ewa Pa jąk, OPP w Bia łym sto ku: 

– W cza sie EU RO mo ja jed nost ka za bez pie cza ła ści słe cen trum

sto li cy, oko li ce fan zo ny. Prze wi ja ło się tu mnó stwo ki bi ców z Pol ski

i ca łej Eu ro py. 

Naj go ręt szy był oczy wi ście 12 czerw ca. By łam w Al. Je ro zo lim -

skich pod pal mą, na pla cu Zam ko wym, przy stre fie ki bi ca. Du żo 

się dzia ło. W in ne dni sku -

pia li śmy się głów nie na pa -

tro lo wa niu. Po ma ga li śmy

ki bi com do trzeć do fan zo ny,

gdy trze ba by ło, in ter we nio -

wa li śmy. 

At mos fe ra mi strzostw 

by ła cu dow na. Wszę dzie 

ko lo ro we tłu my ki bi ców,

śpie wy, skan do wa nie ha seł.

Pod cho dzi li do nas ob cy lu -

dzie, ro bi li so bie z na mi

zdję cia. Mnie wy ca ło wa ła ja -

kaś Włosz ka po me czu

z Niem ca mi. Wszę dzie spo -

ty ka li śmy się z prze ja wa mi

sym pa tii, szcze gól nie dla

dziew czyn z OPP. 

My ślę, że te mi strzo stwa mo gą dać po czą tek prze mia nie at mos fe -

ry na pol skich sta dio nach. Od cze goś trze ba za cząć. Po ka za li śmy, że

umie my się do brze ba wić. Oby mia ło to prze ło że nie na na sze ro dzi -

me po dwór ko. 

Cie szę się, że pol ska Po li cja spro sta ła za da niu, że mo ja jed nost ka

by ła do brze przy go to wa na i wszyst ko spraw nie za gra ło. Je stem dum -

na nie tyl ko z or ga ni za cji mi strzostw, ale tak że z te go, że mo ja fir ma

po do ła ła nie ła twe mu wy zwa niu. 

Dla mnie by ło to no we do świad cze nie, ja ko ki bic ka chcia łam je -

chać na mi strzo stwa i cie szę się, że mo głam słu żyć przy za pew nie niu

na nich bez pie czeń stwa.

ze brał i wy słu chał PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor i z ar chi wum To ma sza Or gan ka 
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Pa mię ci ge ne ra ła Pa pa ły 
1 lip ca 2012 r. w Pruch ni ku od był się XVII Zlot Ro we ro wy im. Ge -

ne ra ła Mar ka Pa pa ły. Na miej sco wym sta dio nie i na trzech wy zna -

czo nych tra sach: hob by, me ga i gi ga, ści ga ło się pra wie 400

za wod ni ków: do ro słych, dzie ci i mło dych lu dzi, tak że pod opiecz nych

dzie wię ciu śro do wi sko wych do mów sa mo po mo cy z wo je wódz twa

pod kar pac kie go. 

Oko licz no ścio wy pu char tra fił do Ar ka diu sza Krze siń skie go, trium -

fa to ra naj dłuż szej, li czą cej 83 ki lo me try tra sy gi ga. 

MAR TA GA ŁUSZ KA 
zdj. Ta de usz Czacz kow ski 

Bieg po gó rach 
Cze go to lu dzie nie wy my ślą!

Nie któ rym cięż ko prze biec po pła -

skim, in ni or ga ni zu ją bie gi w gó -

rach. Już po raz trze ci w Li ma no wej

od by ły się Otwar te Mi strzo stwa

Służb Mun du ro wych w Bie gu Gór -

skim, któ re ro ze gra no 1 lip ca w ra -

mach IV Mię dzy na ro do we go Bie gu

Gór skie go -An glo sa skie go „Li ma no -

wa For rest”. 

W kla sy fi ka cji mun du ro wej zwy cię żył Da riusz Krucz kow ski, eme -

ry to wa ny woj sko wy ze Szklar skiej Po rę by, dru gie miej sce za jął Ma -

ciej Woj cie chow ski z WSPol. w Szczyt nie, a trze cie Ja cek Mi chu lec

z KPP w Żyw cu. Wy star to wa ły tak że dwie „mun du ro we” pa nie, obie

ze Stra ży Miej skiej w War sza wie. Przy bie gły w ko lej no ści: Aga ta

Nerć, Mał go rza ta Mi ke ta. 

P. Ost. 
zdj. Ja ro sław Pa chut 
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Zmarł Je rzy Ku lej 
20 lip ca w Ka te drze Po lo wej WP w War sza wie w asy ście po li cyj -

nej od by ło się na bo żeń stwo ża łob ne Je rze go Ku le ja, le gen dy pol -

skie go bok su. 72-let ni pię ściarz zo stał po cho wa ny na Po wąz kach. 

Był eme ry to wa nym mi li cjan tem, w la tach 1959–1972 tre no wał

w Gwar dii War sza wa i ja ko jej za wod nik miał le gi ty ma cję funk cjo -

na riu sza MO. Był je dy nym pol skim bok se rem, któ ry ni gdy nie

zo stał zno kau to wa ny i je dy nym, któ ry zdo był dwa zło te olim pĳ -

skie me da le (1964 – To kio i 1968 – Mek syk). Osiem ra zy zdo by -

wał ty tuł mi strza Pol ski i dwa ra zy mi strza Eu ro py. 

W la tach 2001–2005 był po słem na Sejm RP.  

P.O. 

Spor to we za po wie dzi 
W sierp niu pla no wa ne są tyl ko dwie im pre zy z ka len da rza cen -

tral ne go: 

– Mi strzo stwa Po li cji w Bie gu na Dy stan sie 10 km w Gó rze, 

– Mi strzo stwa Jed no stek Szko le nio wych Po li cji w Pił ce Siat ko -

wej Pla żo wej w SP w Słup sku.

Ju bi le uszo wy 
„Wpław przez Kie krz” 

Już po raz dzie sią ty w 45-let niej hi sto rii

Mię dzy na ro do we go Ma ra to nu Pły wac kie go

„Wpław przez Kie krz” im. Sta ni sła wa Gar czar -

czy ka od by ły się Mi strzo stwa Po li cjan tów

w Pły wa niu Dłu go dy stan so wym. 

Trud ne wa run ki at mos fe rycz ne zmu si ły or -

ga ni za to rów do skró ce nia tra sy wy ści gu, a i tak wy so ka fa la nie

wszyst kim śmiał kom po zwo li ła na do tar cie do me ty. 

Wśród ko biet, któ re mia ły jed ną ka te go rię OPEN, wy gra ła Mo ni -

ka Dziu ba ła z KWP w Po zna niu. Wśród pa nów do 35 lat trium fo wał

Ro bert Cie płow ski z KWP w Byd gosz czy. W ka te go rii 35–45 lat nie -

po ko na ny był Da niel Osik z KWP w Po zna niu, któ ry wy grał ca ły wy -

ścig, nie po raz pierw szy zresz tą. Naj lep szym męż czy zną po wy żej 45

lat zo stał Ry szard Sa me lak z KWP w Po zna niu, a naj szyb szym pra -

cow ni kiem Po li cji Zbi gniew Saj kie wicz z CBŚ KGP. W tym ro ku,

z oka zji ju bi le uszu, zwy cięz cy otrzy my wa li nie tyl ko me da le, lecz

tak że pu cha ry. I aż łza się w oku krę ci, bo ni żej pod pi sa ny w tym ro -

ku, po raz pierw szy od czte rech lat, nie mógł wy star to wać na tra sie

ma ra to nu kier skie go, gdyż w tym cza sie re ali zo wał za da nia służ bo we

w Lu bliń cu, o czym moż na prze czy tać na str. 47, w re la cji z VII Przy -

stan ku PaT. 

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
zdj. KWP w Po zna niu 

Mi strzo stwa w Tur cji 
W An ka rze, w dniach od 16 do 28 lip ca, od by wa ły się Mi strzo stwa

Świa ta Nie sły szą cych w Pił ce Noż nej. W re pre zen ta cji ko bie cej

na bram ce gra ła zna na z na szych ła mów Kry sty na No wak, pra cow nik

cy wil ny KP na war szaw skim Ur sy no wie, któ rej syl wet kę przed sta -

wi li śmy na stro nach spor to wych („Kry sia bram kar ka” – Po li cja 997,

lu ty 2012). 

W mo men cie za my ka nia nu me ru re pre zen ta cja Pol ski pań mia ła

za so bą me cze z: Ja po nią (wy gra ny 4:1), Niem ca mi (prze gra ny 3:4)

i Ro sją (prze gra ny 0:4). Do spo tka nia z Ro sją zaj mo wa ła dru gie miej -

sce w ta be li. Te raz cze ka ją jesz cze mecz z bar dzo sil ną dru ży ną

z USA, od któ re go wy ni ku bę dzie za le ża ła dal sza gra Po lek. 

Nie sły szą ce Po lki za de biu to wa ły w pił ce noż nej w świa to wym czem -

pio na cie. Do tej po ry Pol ska po sia da ła je dy nie ka drę na ro do wą fut sa -

lu, któ ra na ostat nich mi strzo stwach świa ta wy wal czy ła 6. miej sce. 

P. Ost.

Zwycięzca Daniel Osik
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Z a rzą dze nie nr 124 za stą pi ło do tych czas obo -

wią zu ją ce za rzą dze nie nr 352 Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji z 16 lip ca 2003 ro ku

(Dz.Urz. KGP nr 15, poz. 75 z 2003 r. oraz nr 16,

poz. 97 z 2004 r.). 

NO WA KA TE GO RIA OSÓB ZA GI NIO NYCH
W wy ni ku zmian, któ re we szły w ży cie 18 czerw -

ca 2012 ro ku, wpro wa dzo no (no wą) III ka te go rię

osób za gi nio nych, obej mu ją cą:

– oso by ma ło let nie, któ rych za gi nię cie jest sa mo -

wol nym od da le niem się w wy ni ku ko lej nej uciecz ki

z do mu ro dzin ne go, do mu dziec ka, ośrod ka opie -

kuń cze go lub in nej te go ro dza ju pla ców ki, w któ rej

prze by wa ła ona na mo cy orze cze nia są du i nie by ła

po zba wio na wol no ści. W prze szło ści ta gru pa osób

by ła po szu ki wa na ope ra cyj nie, na to miast po wej ściu

w ży cie za rzą dze nia nr pf -670/11 Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji z 7 czerw ca 2011 r. w spra wie pro -
wa dze nia przez Po li cję po szu ki wań osób ukry wa ją cych
się przed or ga na mi ści ga nia lub wy mia ru spra wie dli -
wo ści, od 21 czerw ca 2011 ro ku nie by ło pod staw

praw nych do pro wa dze nia czyn no ści po szu ki waw -

czych wo bec ta kich osób, gdy nie wy stę po wa ło za -

gro że nie dla ich ży cia, zdro wia lub wol no ści;

– oso by peł no let nie, któ re w związ ku z przy mu -

so wym umiesz cze niem ich przez upraw nio ny or gan

w szpi ta lu psy chia trycz nym, do mu po mo cy spo łecz -

nej, śro do wi sko wym do mu sa mo po mo cy lub in nej

te go ro dza ju pla ców ce sa mo wol nie od da li ły się ze

wska za ne go miej sca, o ile nie za cho dzą wo bec nich

prze słan ki okre śla ją ce ka te go rię I osób za gi nio nych;

– oso by ma ło let nie za gi nio ne w związ ku z tzw. po -

rwa niem ro dzi ciel skim, czy li w sy tu acji, kie dy jed no

z ro dzi ców lub opie ku nów po sia da ją cych peł ną wła -

dzę ro dzi ciel ską bez wo li i wie dzy dru gie go z nich

pod pre tek stem krót ko trwa łe go po by tu wy wo zi lub

za trzy mu je oso bę ma ło let nią na sta łe, po zba wia jąc

tym sa mym dru gie go ro dzi ca lub opie ku na po sia da -

ją ce go peł ną wła dzę ro dzi ciel ską moż li wo ści utrzy -

my wa nia kon tak tu z ma ło let nim w przy słu gu ją cym

mu zgod nie z pra wem za kre sie.

Dla za gi nio nych III ka te go rii wpro wa dza się

uprosz czo ną pro ce du rę przy ję cia za wia do mie nia

o za gi nię ciu oso by oraz ta ką for mę i za kres do ku -

men to wa nia wy ko ny wa nych czyn no ści po szu ki waw -

czych, by jak naj szyb ciej pod jąć czyn no ści

zmie rza ją ce do od na le zie nia oso by. Przez 30 dni

po przy ję ciu za wia do mie nia o za gi nię ciu ma ło let nie -

go czyn no ści zmie rza ją ce do je go od na le zie nia lub

usta le nia miej sca po by tu pro wa dzą ko mór ki

do spraw nie let nich, któ re na sta łe współ pra cu ją

z są da mi ro dzin ny mi, szko ła mi czy pla ców ka mi spra -

wu ją cy mi opie kę nad oso ba mi ma ło let ni mi. Ma ją

one obo wią zek in for mo wać o po szu ki wa niach sąd ro -

dzin ny i opie kuń czy. 

Wo bec tzw. po rwań ro dzi ciel skich wpro wa dzo no

za pi sy, któ re umoż li wią za dba nie o bez pie czeń stwo

dziec ka oraz wska za nie są du ro dzin ne go i opie kuń -

cze go ja ko wła ści we go do po dej mo wa nia de cy zji

w je go spra wie.

Je śli oso ba ma ło let nia za gi nie po raz pierw szy (ka -

te go ria I lub II za gi nię cia) i w trak cie pro wa dze nia

czyn no ści oka że się, że po wo dem te go zda rze nia był

ra żą cy brak opie ki lub de mo ra li za cja w ro dzi nie,

wów czas rów nież Po li cja po wia da mia o tym fak cie

wła ści wy sąd ro dzin ny i opie kuń czy.

NO WE ZA SA DY PO SZU KI WAŃ
Zmia ny do ty czą spo so bu przyj mo wa nia in for ma cji

o za gi nię ciu oso by, jak rów nież dzia łań po dej mo -

wa nych przez Po li cję po otrzy ma niu ta kie go zgło -

sze nia. 

W za rzą dze niu pod kre ślo no nie zwłocz ność przy -

ję cia za wia do mie nia o za gi nię ciu oso by i pod ję cia jej

po szu ki wań. Nie ist nie je ża den okres go dzi no wy, 

ja ki mu si upły nąć od chwi li za gi nię cia oso by, aby

móc zgło sić Po li cji o jej za gi nię ciu.

Wpro wa dzo no obo wią zek nie zwłocz ne go po wia -

da mia nia nad rzęd nej jed nost ki KWP/KSP oraz Wy -

dzia łu Po szu ki wań i Iden ty fi ka cji Osób Biu ra

Kry mi nal ne go KGP o fak cie przy ję cia za wia do mie nia

o za gi nię ciu oso by za kwa li fi ko wa nej do ka te go rii I,

a więc przede wszyst kim dzie ci i osób, wo bec któ -

rych wy stę pu je re al ne za gro że nie ich ży cia, zdro wia

lub wol no ści, i pod ję tych w tych spra wach pierw -

szych czyn no ściach i usta le niach. 

Ma to słu żyć zwięk sze niu nad zo ru nad po szu ki -

wa niem osób za gi nio nych ka te go rii I. Po dej mo wa ne

przez po li cję czyn no ści po win ny być trak to wa-

ne prio ry te to wo i wy ko ny wa ne in ten syw nie, gdyż 

tyl ko dzię ki szyb kiej re ak cji Po li cji ist nie je re al na

szan sa na od na le zie nie i ura to wa nie ta kiej oso by

przed gro żą cym jej nie bez pie czeń stwem. 

PRAWO Zaginieni, nieustaleni POLICJA 997       sierpień 2012 r.40

Zmia ny w po szu ki wa niach

Od 18 czerwca 2012 r. obowiązują nowe zasady poszukiwania osób zaginionych i identyfikacji osób i zwłok
o nieustalonej tożsamości. Wprowadziło je Zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji 
z 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz

postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok
oraz szczątków ludzkich (Dz.Urz. KGP poz. 29 z 2012 r.).
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Rów nież w ce lu zwięk sze nia nad zo ru nad wszyst -

ki mi pro wa dzo ny mi w kra ju spra wa mi po szu ki wań

osób za gi nio nych wpro wa dzo ny zo stał obo wią zek

spo rzą dza nia przez jed nost ki Po li cji ana liz pro wa -

dzo nych spraw i wy ko na nych w ich ra mach czyn no -

ści i prze sy ła nia ich do jed nost ki nad rzęd nej –

KWP/KSP. Ana li zy te na le ży spo rzą dzać po każ dym

ro ku pro wa dze nia po szu ki wań, a w przy pad ku ka te -

go rii I – w cią gu pierw sze go ro ku co 3 mie sią ce.

W ten spo sób jed nost ka nad rzęd na bę dzie mia ła peł -

ny ob raz po dej mo wa nych i pla no wa nych w tych

spra wach czyn no ści, co po zwo li w ra zie ko niecz no -

ści na ob ję cie da nej spra wy nad zo rem szcze gól nym

lub na wet prze ję ciem do dal sze go pro wa dze nia

w przy pad ku du że go stop nia skom pli ko wa nia.

Spo rzą dza nie pro gre sji wie ko wej jest ob li ga to ryj -

ne w przy pad ku za koń cze nia czyn no ści po szu ki wa -

nia za gi nio nej oso by ma ło let niej i fa kul ta tyw ne

w przy pad ku oso by peł no let niej. 

Na zmniej sze nie licz by po szu ki wa nych osób za gi -

nio nych, nie zi den ty fi ko wa nych zwłok i osób o nie -

usta lo nej toż sa mo ści, wpły nąć ma stwo rze nie

bar dziej za sob nej w pro fi le ba zy da nych DNA. W za -

rzą dze niu wy mie nia się po bra nie ma te ria łu bio lo -

gicz ne go ja ko jed ną z pod sta wo wych czyn no ści

do wy ko na nia w trak cie pro wa dze nia po szu ki wa nia

oso by za gi nio nej i iden ty fi ka cji oso by o nie usta lo nej

toż sa mo ści oraz iden ty fi ka cji nie zna nych zwłok.

Okre ślo ne są tam też ter mi ny, w ja kich – w za leż no -

ści od ro dza ju pro wa dzo nych czyn no ści – na le ży 

zle cić od po wied nie mu la bo ra to rium kry mi na li stycz -

ne mu ozna cze nie ko du DNA i po rów na nie go z pro -

fi la mi za re je stro wa ny mi w ba zie da nych DNA. 

Obo wią zu ją ca usta wa o Po li cji obec nie nie da je

moż li wo ści re je stro wa nia pro fi li DNA osób za gi nio -

nych i osób z ni mi spo krew nio nych w ba zie da nych

DNA, co jed nak że nie za bra nia ozna cza nia ta kich

pro fi li i wy sy ła nia ich do CLKP ce lem po rów na nia

z pro fi la mi zgro ma dzo ny mi w ba zie da nych DNA.

Zło żo ny przez KGP pro jekt zmian usta wy o Po li cji,

za ak cep to wa ny przez MSW, ma umoż li wić gro ma -

dze nie i wy ko rzy sty wa nie da nych ge ne tycz nych

osób za gi nio nych i osób z ni mi spo krew nio nych

do ce lów iden ty fi ka cyj nych, co w przy szło ści po zwo li

na za re je stro wa nie tych pro fi li w ba zie da nych DNA,

je śli do te go cza su po szu ki wa nia nie zo sta ną za koń -

czo ne.

OD MO WA WSZ CZĘ CIA PO SZU KI WAŃ
Za rzą dze nie okre śla no we ure gu lo wa nia i wa run -

ki, po któ rych za ist nie niu Po li cja nie bę dzie pro -

wa dzi ła po szu ki wań oso by za gi nio nej:

4 w przy pad ku gdy za gi nię cie zo sta je zgło szo ne

po upły wie 5 lat od chwi li za gi nię cia oso by, co

ogra ni czy w istot ny spo sób an ga żo wa nie Po li cji

w spra wy, w szcze gól no ści spad ko we, kie dy ro -

dzi ny po wie lu la tach pró bu ją od szu kać swo ich

bli skich lub usta lić ich zgon tyl ko w ce lu do cho -

dze nia wła snych praw ma jąt ko wych,

4 w przy pad ku zgło sze nia po raz ko lej ny za gi nię -

cia oso by peł no let niej i nie ube zw ła sno wol nio -

nej, któ ra bę dąc uprzed nio po szu ki wa na,

zo sta ła od na le zio na i zło ży ła oświad cze nie

o nie ujaw nia niu oso bie zgła sza ją cej swo je go

miej sca po by tu, a nie za ist nia ły no we oko licz -

no ści wy ma ga ją ce jej po szu ki wa nia.

W za rzą dze niu nr 124 KGP ure gu lo wa no rów -

nież kwe stie do ty czą ce mię dzy na ro do wej wy mia ny

in for ma cji przy po szu ki wa niu za gi nio nych osób,

uwzględ nia jąc obo wią zu ją ce za sa dy współ pra cy

mię dzy na ro do wej w tym za kre sie (wpro wa dza jąc

no we po ję cia, ta kie jak: stre fa Schen gen, ka nał 

in for ma cyj ny SIS).

OSO BY NN
Ure gu lo wa no pro ce du ry po stę po wa nia w przy pad -

ku ujaw nie nia no wo rod ka po rzu co ne go w miej scu

nie stwa rza ją cym za gro że nia dla je go zdro wia lub

ży cia – szpi tal lub tzw. okno ży cia. Nie pro wa dzi

się wte dy czyn no ści iden ty fi ka cyj nych NN oso by,

tyl ko czyn no ści w nie zbęd nym za kre sie zgod nie

z k.p.k.

Ujed no li co no kwe stie zwią za ne z re je stra cją

i pro wa dze niem spraw iden ty fi ka cji NN osób, któ -

re w trak cie pro ce du ry iden ty fi ka cyj nej za gi nę ły

lub zmar ły, po zo sta jąc nie zi den ty fi ko wa ne.

Do sto so wa no do przy ję tej prak ty ki i obo wią zu ją -

cych prze pi sów za sa dy usu wa nia da nych do ty czą -

cych osób za gi nio nych, osób o nie usta lo nej

toż sa mo ści lub usi łu ją cych ukryć swo ją toż sa mość

(NN osób) oraz in for ma cji o nie zi den ty fi ko wa -

nych zwło kach (NN zwłok) za re je stro wa nych

i prze twa rza nych w Kra jo wym Sys te mie In for ma -

cyj nym Po li cji. Za rzą dze nie nr 124 sta no wi, że wią -

żą ce są w tej spra wie re gu la cje do ty czą ce KSIP. 

Zrów na no ter min za koń cze nia po szu ki wa nia

oso by za gi nio nej i za koń cze nia iden ty fi ka cji. Wy -

no si on 25 lat od za koń cze nia czyn no ści po szu-

ki waw czych lub czyn no ści iden ty fi ka cyj nych, 

czy li 25 lat od da ty zło że nia tecz ki po szu ki wa nia

lub tecz ki iden ty fi ka cji do ar chi wum. We dług po -

przed nich re gu la cji za rzą dze nia nr 352 ter min za -

koń cze nia po szu ki wa nia oso by za gi nio nej od da ty

za koń cze nia czyn no ści i zło że nia tecz ki do ar chi -

wum wy no sił 15 lat, iden ty fi ka cji NN oso by 10 lat,

a iden ty fi ka cji NN zwłok 25 lat.

nad kom. GRZE GORZ MIE RZE JEW SKI 
eks pert Wy dzia łu Po szu ki wań i Iden ty fi ka cji Osób 

Biu ra Kry mi nal ne go KGP
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W zarządzeniu podkreślono niezwłoczność
przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby
i podjęcia jej poszukiwań. Nie istnieje żaden
okres godzinowy, jaki musi upłynąć od chwili

zaginięcia osoby, aby móc zgłosić Policji 
o jej zaginięciu.
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Są za tem spo tka nia ofi cjal ne, ce re mo nial -

ne i ro bo cze. 

SPO TKA NIE OFI CJAL NE
Spo tka nie ofi cjal ne zwią za ne jest z wła -

ści wym ce re mo nia łem i z za sa da mi pre ce -

den cji, czy li po rząd ku pierw szeń stwa.

Je że li ko men dant lub in ny po li cjant jest

go spo da rzem spo tka nia, do nie go na le ży

przy go to wa nie miej sca ofi cjal ne go spo tka -

nia zgod nie z za sa da mi pre ce den cji. Do -

ty czy to zwłasz cza trzech spraw:

po wi ta nia, zaj mo wa nych przez go ści

miejsc i ofi cjal nych prze mó wień. Pod czas

uro czy stych obia dów czy ko la cji istot na

jest tak że ko lej ność wy gła sza nia i wzno -

sze nia to a stów. 

Ko lej ność wi ta nia go ści, naj ogól niej mó -

wiąc, jest na stę pu ją ca: naj pierw wi ta my

oso by pia stu ją ce sta no wi ska z wy bo ru, 

na stęp nie oso by peł nią ce funk cje wy ko -

naw cze. Na szcze blu gmi ny (czy mia sta)

ko lej no wi ta my wój ta (bur mi strza lub pre -

zy den ta mia sta), prze wod ni czą ce go ra dy

gmi ny (mia sta), za stęp ców wój ta (bur mi -

strza, pre zy den ta). Je że li w spo tka niu

uczest ni czą po sło wie, ich wi ta my ja ko

pierw szych. W przy pad ku, gdy go ści my

wła dze wo je wódz kie, naj pierw wi ta my

przed sta wi cie la wła dzy rzą do wej – wo je wo -

dę, na stęp nie sa mo rzą do wej – mar szał ka

wo je wódz twa. Uczest ni czą cych w spo tka -

niu ofi cjal nym przed sta wi cie li du cho wień -

stwa wi ta my po wła dzach cy wil nych, chy ba

że uczest ni czą cy w spo tka niu przed sta wi -

ciel Ko ścio ła jest hie rar chą (kar dy nał, ar cy -

bi skup, bi skup). 

Gdy któ ryś z uczest ni ków ofi cjal ne go

spo tka nia po sia da wie le ty tu łów, to za sa dy

pre ce den cji mó wią, że po win no go się wy -

mie nić we dług naj god niej sze go z ty tu łów,

chy ba że wła śnie peł ni niż szą funk cję. 

Je że li pod czas ofi cjal ne go spo tka nia

wie lu go ści ma wy gło sić prze mó wie nia,

za sa dy są ta kie, jak przy po wi ta niu, z jed -

nym wy jąt kiem: pierw szy za bie ra głos 

go spo darz, któ ry wi ta uczest ni ków

i przed sta wia te ma ty kę spo tka nia. Go spo -

darz (lub je go peł no moc nik) pro si też

o za bra nie gło su ko lej nych mów ców.

Pod czas ofi cjal nych obia dów czy ko la cji

wzno si się to a sty. Ja ko pierw szy ro bi to go -

spo darz (w na szym wy pad ku ko men dant),

a na stęp nie naj waż niej szy gość. 

Spo tka nie ofi cjal ne, czy ro bo cze, za -

wsze za my ka go spo darz. Po dzię ko waw szy

za przy by cie, mo że użyć for mu ły: Uwa -
żam spo tka nie za za mknię te.

SPO TKA NIE RO BO CZE
Oprócz spo tkań ofi cjal nych, or ga ni zo -

wa nych przez Po li cję, bar dzo czę sto funk -

cjo na riu sze uczest ni czą w spo tka niach

i uro czy sto ściach w cha rak te rze go ści.

Wte dy pod po rząd ko wu ją się pre ce den cji

za pro po no wa nej przez go spo da rzy.

Je śli cho dzi o spo tka nia o cha rak te rze

ro bo czym – nie sto su je się aż tak szcze gó -

ło we go ce re mo nia łu. Go spo darz wi ta każ -

dą z osób, któ ra przy cho dzi na spo tka nie

ro bo cze za raz po jej wej ściu do po miesz -

cze nia, w któ rym od by wa się spo tka nie.

Po po wi ta niu go spo darz po wi nien wska zać

miej sce prze zna czo ne dla te go go ścia.

Waż ne jest, o czym wcze śniej wspo mi na -

łem, by usta la jąc je, za cho wać za sa dy pre -

ce den cji. 

Na za koń cze nie uwa ga ogól na do ty czą ca

pro to ko łu i za sad pre ce den cji. Pro to kół

jest zbio rem za sad ge ne ral nie obo wią zu ją -

cych, po wi nien być iden tycz nie sto so wa -

ny w po dob nych sy tu acjach. Ab so lut nie

jed nak nie na le ży go trak to wać ja ko ce lu

sa me go w so bie, jest on je dy nie środ kiem.

Na le ży po dejść do pro to ko łu ela stycz nie

i pa mię tać, że naj waż niej szy jest wi ze ru -

nek or ga ni za to ra i do bre sa mo po czu cie je -

go go ści. 

prof. dr hab. MI CHAŁ IWASZ KIE WICZ
Au tor, znaw ca i wy kła dow ca pro to ko łu dy plo ma tycz ne -

go i do bre go oby cza ju, rek to r Wyż szej Szko ły Umie jęt no -

ści Spo łecz nych w Po zna niu, se kre ta rz Wiel ko pol skie go

Kor pu su Kon su lar ne go i kon su l ho no ro wy Re pu bli ki Es to -

nii.
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Ofi cjal ne i ro bo cze spo tka nia 
z udzia łem po li cjan tów
Jednym z elementów utrzymywania dobrych relacji z otoczeniem są
spotkania policjantów z przedstawicielami władz państwowych,
samorządowych, lokalnych, z przedstawicielami innych instytucji, w tym
duchowieństwa.

Na gór skich szla kach
10 lip ca 2012 r., na szla ku do ta trzań skiej

Do li ny Ko ście li skiej, po li cjan ci z Wy dzia łu

Pre wen cji KWP w Kra ko wie, przed sta wi -

cie le Ta trzań skie go Par ku Na ro do we -

go (m.in. Straż Par ko wa), Ta trzań skie go

Ochot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go

oraz funk cjo na riu sze Stra ży Gra nicz nej

pro wa dzi li wspól ne dzia ła nia do ty czą ce

bez pie czeń stwa osób wy po czy wa ją cych

w pol skich Ta trach. In for mo wa li o czy ha ją -

cych na tu ry stów za gro że niach, o tym, jak

po stę po wać, by ich unik nąć, wresz cie, co

ro bić, gdy doj dzie do wy pad ku.

Dla naj młod szych tu ry stów przy go to wa -

no kon kur sy z na gro da mi. Każ dy uczest nik

ak cji otrzy mał tak że „Pasz port Bez piecz ne -

go Tu ry sty”, w któ rym za miesz czo no po ra -

dy do ty czą ce bez piecz ne go wy po czyn ku

oraz nu me ry te le fo nów alar mo wych. Na -

stęp ne spo tka nie funk cjo na riu szy z tu ry -

sta mi w Do li nie Ko ście li skiej od bę dzie

się 7 sierp nia br., a 10 sierp nia br. w Gor -

czań skim Par ku Na ro do wym. 

GB
zdj. KWP w Kra ko wie

Nad wo dą
„Bez piecz na wo da” to ha sło ogól no -

pol skiej ak cji in for ma cyj no -edu ka cyj nej,

w któ rą jak co ro ku włą czy ła się Ko men da

Głów na Po li cji. Ak cja jest skie ro wa na głów -

nie do dzie ci i mło dzie ży, ale rów nież

do osób do ro słych. Re ali zu ją ją re sor ty spor -

tu, edu ka cji, spraw we wnętrz nych, zdro wia

oraz Wod ne Ochot ni cze Po go to wie Ra tun -

ko we, Pol ska Or ga ni za cja Tu ry stycz na,

Cen trum Tu ry sty ki Wod nej Pol skie go To -

wa rzy stwa Tu ry stycz no -Kra jo znaw cze go

i Po li cja. W po pu la ry za cji bez piecz ne go wy -

po czyn ku ma po móc po rad nik pn. „Za sa dy

bez piecz ne go za cho wa nia nad wo dą, w wo -

dzie i na wo dzie”, któ ry jest roz po wszech -

nia ny w jed nost kach Po li cji w ca łym kra ju,

oraz pro fi lak tycz ne pla ka ty. 

Wię cej in for ma cji na te mat ak cji 

moż na uzy skać na stro nie in ter ne to wej

http://msport.gov.pl/ak cja -_bez piecz na -
-wo da_ 
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Śmierć w „Ana na sie”
7 sierp nia 1931 roku nie mal wszyst kie kra jo we dzien ni ki na swych pierw szych stro nach do no si ły wiel ką czcion ką:

Stu dent za strze lił ar tyst kę. Krwa wy dra mat mi ło sny w gar de ro bie te atrzy ku „Ana nas” w War sza wie. 
Iga Kor czyń ska nie ży je. Spraw ca – Za cha riasz Dro żyń ski – aresz to wa ny.

D a lej na stę po wał opis zda rze nia z czwart ko we go wie czo ra

6 sierp nia. Oko ło godz. 19, tuż przed ostat nim spek ta klem,

do gar de ro by te atru przy ul. Mar szał kow skiej (róg Zło tej),

przy szedł stu dent pra wa, 25-let ni Za cha riasz, nie do szły na rze czo -

ny 20-let niej Igi, tan cer ki wo de wi lo wej. W rę ku miał bu kiet kwia -

tów. Zna no go, więc wszedł bez prze szkód. Chwi lę póź niej do bie gły

stam tąd trzy pi sto le to we wy strza ły. Kie dy otwo rzo no drzwi gar de ro -

by Kor czyń skiej, tan cer ka le ża ła w ka łu ży krwi. Nad nią sła niał się

Dro żyń ski, ści ska jąc ra mię. Przez pal ce wy cie ka ła mu krew. Pi sto let

le żał na pod ło dze. 

Ran nych szyb ko za bra ło po go to wie. Po li cjan ci z urzę du śled cze go

za bez pie czy li śla dy i broń, prze słu cha li pierw szych świad ków, któ rzy

nie wie le jed nak mie li do po wie dze nia. Nikt nie wi dział, co się dzia ło

w środ ku i ja ki był po wód po cią gnię cia za spust przez Dro żyń skie go.

Jed na z ko le ża nek sce nicz nych Kor czyń skiej, He le na Bet che ro wa -Sto -

kow ska, ze zna ła, że to pew nie ze msta, bo Iga ze rwa ła na rze czeń stwo

z Za cha ria szem. Mo tyw wy da wał się więc pro sty – za wód mi ło sny od -

rzu co ne go aman ta.

TY RAŃ SKA MI ŁOŚĆ
Iga Kor czyń ska (praw dzi we na zwi sko – Ja dwi ga Wiel gus) zmar ła

po kil ku go dzi nach w szpi ta lu, nie od zy skaw szy przy tom no ści. Jak

wy ka za ła sek cja zwłok, otrzy ma ła dwa po strza ły w pierś. Ku le prze -

szły na wy lot. Ra na Dro żyń skie go oka za ła się nie groź na, na trze ci

dzień opu ścił szpi tal i zo stał aresz to wa ny.

Tym cza sem pra sa war szaw ska hu cza ła od plo tek. No cóż, ta kiej

spra wy nie by ło tu od lat. Do kład nie od ro ku 1890, kie dy ofi cer gwar -

dii car skiej Alek san der Bar te niew za strze lił swo ją ko chan kę, mło dą

i po pu lar ną ak tor kę scen war szaw skich Ma rię Wi snow ską. Rze ko mo

w przy pły wie mi ło snych unie sień. O związ ku Kor czyń skiej i Dro żyń -

skie go roz pi sy wa no się w de ta lach, uka zu jąc Za cha ria sza za wsze

w bar dzo ne ga tyw nym świe tle, ja ko bon vi van ta (utra cju sza), mło -

dzień ca bez okre ślo ne go za wo du i am bi cji, któ ry za wład nął ser cem

pięk nej Igi i do te go jesz cze ją ty ra ni zo wał: od bie rał jej pie nią dze

(na zy wał to „po życz ką”), znę cał się psy chicz nie, a po dob no zda rza -

ło się, że po tra fił też ude rzyć.

Ich zna jo mość trwa ła 4 la ta, od ro ku 1927. W tym cza sie Kor czyń -

ska, mło dziut ka 16-let nia tan cer ka, wy stę po wa ła w te atrzy ku ogród -

ko wym „Wo de wil” na No wym Świe cie. Szyb ko sta ła się ulu bie ni cą

pu blicz no ści, a wśród ko le gów i ko le ża nek cie szy ła się du żą sym pa -

tią. Jej part ne rem sce nicz nym był wów czas Kon rad Ostrow ski, któ ry

da rzył dziew czy nę po waż nym uczu ciem, sta ra jąc się o jej rę kę.

Na swo je nie szczę ście Iga wy bra ła Dro żyń skie go. 

Zna ny kry tyk te atral ny okre su mię dzy woj nia Hen ryk Liń ski, któ -

ry do brze znał Igę Kor czyń ską i śle dził jej ka rie rę, pi sał na ła mach

„Taj ne go De tek ty wa”: Za po wia da ła się
na pri ma ba le ri nę ba le tu Te atru Wiel kie go.
Mia ła ide al ną fi gu rę i har mo nij ne ru chy.
By ła stwo rzo na do tań ca kla sycz ne go. Nie -
ste ty, sy tu acja ma te rial na jej ro dzi ny zmu -
si ła ją do odej ścia z ba le tu. Zmarł jej oj ciec,
mu sia ła za opie ko wać się cho rą mat ką i sio -
strą, któ re po zo sta ły bez środ ków do ży cia.
Dla chle ba po szła więc tań czyć do te atrzy -
ków re wio wych. Mia ła pro po zy cje przej ścia
do świa to wej sła wy ze spo łu ba le to we go
Dia gi le wa, mo gła pra co wać w „Ad rii”, wy -
jeż dżać na to urnée z Han ką Or do nów ną,
ale ba ła się swe go na rze czo ne go. On za bra -
niał jej wszyst kie go i cią gle stra szył, że ją
za bi je.

ZA ZDRO SNY CZY PRZE BIE GŁY?
Bli sko czte ry la ta za ko cha na Iga to le ro wa ła za cho wa nie swe go aman -

ta. Wio sną 1931 r. coś w niej pę kło, mia ła już dość Dro żyń skie go, je go

pre ten sji i cią głych żą dań. Po sta no wi ła osta tecz nie z nim się 
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roz stać. Za bro ni ła mu przy cho dze nia do te atru, nie od po wia da ła

na te le fo ny, ko le gów pro si ła o ochro nę w dro dze do do mu na ul. Sien -

ną 36, gdzie miesz ka ła. Ży ła jed nak w cią głym stra chu, oba wia jąc się

speł nie nia gróźb przez od rzu co ne go ko chan ka. Nie ukry wa ła te go

przed ko le żan ka mi.

Po ze rwa niu Dro żyń ski nie po ka zał się wię cej w te atrze. Cza sa mi

wi dy wa no go wie czo rem przed „Ana na sem”, jak by ocze ku ją ce go

na Igę, ale ni gdy nie od wa żył się do niej po dejść. Kor czyń ska by ła 

za wsze w to wa rzy stwie ko le gów.

Z ze znań świad ków skła da nych w urzę dzie śled czym uło żył się nie -

cie ka wy wi ze ru nek Dro żyń skie go. Pod przy jem nym ob li czem kry ło się
mrocz ne wnę trze drę czy cie la i szan ta ży sty, czło wie ka bez skru pu łów,
dzia ła ją ce go z peł ną pre me dy ta cją – pi sał „Ku rier War szaw ski”. On sam

tłu ma czył swój sto su nek do uko cha nej cią głym sta nem sil ne go wzru -
sze nia psy chicz ne go, czy li per ma nent ną za zdro ścią, któ ra w koń cu

zmu si ła go do zbrod ni. Nie pa no wał nad so bą, dzia łał w afek cie – tłu -

ma czył śled czym. 

Czy tak rze czy wi ście by ło? Zda niem funk cjo na riu szy po li cji, ze bra -
ne w śledz twie usta le nia wska zy wa ły ra czej na świa do me i w peł ni kon -
tro lo wa ne dzia ła nie spraw cy. A mo ty wem za bój stwa by ło nie ty le uczu cie
roz pa czy z po wo du utra ty uko cha nej, ile ze msta nad eks plo ato wa ną
dziew czy ną, któ ra nie po zwo li ła się już wię cej wy zy ski wać. Na nie ko -

rzyść za bój cy prze ma wia ła też je go nie zbyt chlub na prze szłość. Ja ko

urzęd nik ma gi stra tu do pusz czał się kra dzie ży i de frau da cji, za co zo stał dys cy pli nar nie zwol nio ny. Miał rów nież na swo im kon cie

6-mie sięcz ny wy rok za sfał szo wa nie do ku men tów i ich uży cie. 

W to ku po stę po wa nia wy szło też na jaw, że „eks plo ata cję” ko biet wy -

pró bo wał już wcze śniej na jed nej ze swo ich biu ro wych ko le ża nek.

PRO CES
W koń cu kwiet nia 1932 r. Za cha riasz Dro żyń ski sta nął przed Są dem

Okrę go wym w War sza wie pod za rzu tem za mor do wa nia tan cer ki ka -

ba re to wej Ja dwi gi Wiel gus -Kor czyń skiej. Śred nie go wzro stu, ciem ny
blon dyn o gład ko przy cze sa nych i sta ran nie pod strzy żo nych wło sach –
pi sał re por ter ty go dni ka „Taj ny De tek tyw”. – Na wet w wię zie niu nie
stra cił szy ku i ele gan cji. Do brze skro jo ne ubra nie, śnież nej bia ło ści sztyw -
ny koł nie rzyk, świe żu teń ki mi ster nie za wią za ny kra wat i je dwab na chu -
s tecz ka w kie szon ce. Dro żyń ski jest czło wie kiem in te li gent nym. Mó wi
kon se kwent nie i na każ de py ta nie znaj du je lo gicz ną od po wiedź.

– Przy zna ję się do wi ny, ale za bić nie chcia łem. Czyż moż na chcieć
za bić oso bę, któ rą się ko cha?

Sło wa te wy po wia da Dro żyń ski gło sem zła ma nym, a jed nak trud no
uchwy cić, czy jest to nu ta szcze ra czy uda na. Ca ła spra wa zro dzi ła się
w at mos fe rze te atral nej, oskar żo ny jest te atral ny i więk sza część pu blicz -
no ści jest te atral na…

Za sad ni czą dla są du kwe stią by ło stwier dze nie, czy kry tycz ne go

wie czo ru oskar żo ny przy był do te atru z za mia rem uśmier ce nia Kor -

czyń skiej, czy się gnął po broń pod wpły wem im pul su. Po czte rech

dniach pro ce su (prze słu cha no kil ku dzie się ciu świad ków), któ ry – jak

pi sa ła pra sa – stał się ak tu al ną sen sa cją ba wią cej się sto li cy i zgro ma dził
ogrom ne rze sze pu blicz no ści – sąd sta nął po stro nie Dro żyń skie go.

Uznał ra cje obroń ców, że oskar żo ny dzia łał w sta nie wzbu rze nia du -
cho we go (art. 458 cz. I ów cze sne go k.k.) i ska zał go na 8 lat cięż kie -

go wię zie nia. W uza sad nie niu wy ro ku sę dzia Kle mens Her ma now ski

pod kre ślił, że afekt spo wo do wa ny był pro wo ka cyj nym za cho wa niem

Kor czyń skiej pod czas ich ostat nie go spo tka nia w te atrze.

Spra wę za bój stwa Ja dwi gi Kor czyń skiej roz pa try wał osta tecz nie

Sąd Ape la cyj ny (w po ło wie li sto pa da 1932 r.). Je go wer dykt był jesz -

cze bar dziej ko rzyst ny dla Dro żyń skie go, któ re mu ob ni żo no ka rę wię -

zie nia o 2 la ta. 

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Taj ny De tek tyw”
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K aż da ko men da wo je wódz ka, ko men da sto łecz na, szko -

ła Po li cji i Wyż sza Szko ła Po li cji w Szczyt nie oraz KGP

ma do stęp do ter mi na li sta cjo nar nych lub mo bil nych.

Sys tem po zwa la na po łą cze nie użyt kow ni ków w róż nych

kon fi gu ra cjach. Mo gą w ra mach jed nej wi de okon fe ren cji po -

łą czyć się wszy scy użyt kow ni cy na raz – jest ich 100, bo ty lo -

ma li cen cja mi sta no wi sko wy mi dys po nu je Po li cja – lub

moż na ze sta wić jed no cze śnie kil ka wi de okon fe ren cji. Bez

wzglę du na licz bę uczest ni ków sys tem gwa ran tu je bar dzo

wy so ką ja kość dźwię ku i ob ra zu w stan dar dzie HD. Jest jed -

nak tak skon stru owa ny, że by pod czas trans mi sji pre fe ro wać

ja kość dźwię ku, dla te go gdy łą cze in ter ne to we uczest ni ka

spo tka nia jest zbyt wol ne, sys tem au to ma tycz nie zmniej sza

ja kość ob ra zu. 

Oprócz stan dar do we go prze sy ła nia ob ra zu z ka mer wcho -

dzą cych w skład ze sta wów wi de okon fe ren cyj nych ist nie je

moż li wość pre zen to wa nia wszyst kich moż li wych for ma tów

pli ków ob słu gi wa nych przez kom pu ter pre le gen ta – mo gą

to być stan dar do we pre zen ta cje, fil my, udo stęp nio ny pul pit

itp. Po nad to urzą dze nie jest w sta nie na bie żą co „wkle jać”

po stać pre le gen ta na do wol nym tle – np. wy świe tla nej

na kom pu te rze pre zen ta cji. 

Po łą cze nia w wi de okon fe ren cji or ga ni zo wa ne są za zwy czaj

przez od po wied nie ko mór ki łącz no ści, któ re ze sta wia ją kon -

fe ren cję w cza sie okre ślo nym przez „za ma wia ją ce go”. Moż -

na rów nież sa me mu łą czyć się z in nym użyt kow ni kiem przez

wy bra nie nu me ru z książ ki ad re so wej. Cie ka wost ką jest

moż li wość dzwo nie nia z sys te mu na te le fo ny sta cjo nar ne

i ko mór ko we – dzię ki te mu roz wią za niu oso ba, któ ra nie mo -

że bez po śred nio uczest ni czyć w spo tka niu, mo że zro bić to

te le fo nicz nie, za cho wu jąc naj wyż szą ja kość dźwię ku. 

Każ da wi de okon fe ren cja mo że być na gra na, ar chi wi zo wa -

na i w póź niej szym cza sie udo stęp nia na – pli ki z fil mem są

do kład nym od zwier cie dle niem prze bie gu wi de okon fe ren -

cji. Pro ces udo stęp nia nia jest pro sty i po le ga na wy sła niu

do od bior cy lin ku i od two rze niu za war to ści lub udo stęp nie -

niu ka ta lo gu z na gra nia mi. 

DLA CZE GO WAR TO TO WY PRÓ BO WAĆ?
Wi de okon fe ren cje ma ją uła twiać ko mu ni ka cję we wnątrz or -

ga ni za cji. Prze kaz in for ma cji, tak że zwrot nej, jest na tych -

mia sto wy, co po zwa la oszczę dzać czas i kosz ty. Roz mo wa fa ce
to fa ce po zwa la unik nąć nie po ro zu mień. Moż li wość oma wia -

nia po my słów i ko rzy sta nia z wie dzy roz mów ców, a tak że

jed no cze sna wspól na pra ca nad do ku men ta mi i pre zen ta -

cja mi po zwa la przy spie szyć pro ce sy de cy zyj ne w in sty tu cji. 

In na za le ta sys te mu to wy mu sza nie ak tyw ne go uczest -

nic twa. Pod czas spo tka nia istot ne są nie tyl ko licz by, da ne,

przy go to wa ne i pre zen to wa ne opra co wa nia – nie zbęd ny

jest rów nież kon takt wzro ko wy, gdzie ob ser wu je my roz -

mów cę – je go mi mi kę, ge sty ku la cję, po sta wę. Ję zyk cia ła

od gry wa ogrom ną ro lę pod czas wszel kie go ro dza ju spo tkań. 

ZA PA MIĘ TY WA NIE 
Zgod nie z ogól ny mi za sa da mi pa mię ta my 20 proc. te go, co

sły sze li śmy i 30 proc. te go, co wi dzie li śmy. Dzię ki po łą cze -

niu tych dwóch zmy słów za pa mię tu je my oko ło 50 proc.

prze ka zu. W ten spo sób uzy sku je my 30-pro cen to wą prze -

wa gę wi de okon fe ren cji nad te le kon fe ren cją. Do da jąc

do te go moż li wość wier ne go od two rze nia spo tka nia, mo że -

my uzy skać bar dzo do bry efekt za pa mię ty wa nia in for ma cji.

STRO NA TECH NICZ NA 
Stan dar do wy, sta cjo nar ny ze staw Po ly com użyt ko wa ny

w Po li cji skła da się z ter mi na la, ka me ry i te le wi zo ra 52".

Urzą dze nia prze no śne mo gą być pod łą czo ne do kom pu te -

ra sta cjo nar ne go lub lap to pa. Jed nak naj waż niej szym ele -

men tem jest ter mi nal – do nie go mo że my pod łą czyć

do wol ny te le wi zor, pro jek tor i do wol ną ka me rę ob słu gu ją -

cą ob raz HD. Licz ba użyt kow ni ków w głów nej mie rze za -

le ży od po sia da nych li cen cji. Oprócz stan dar do wej

wi de okon fe ren cji ist nie je moż li wość wy sła nia sy gna łu jed -

no kie run ko we go (stre amin gu). Dzię ki te mu roz wią za niu

in for ma cje ze spo tka nia mo gą do trzeć do wie lu od bior ców. 

Sys tem dzia ła w opar ciu o ogól no świa to we stan dar dy,

dzię ki cze mu po zwa la na po łą cze nie się z do wol nym in nym

sys te mem wi de okon fe ren cyj nym, np. w Mi ni ster stwie

Spraw We wnętrz nych, Mi ni ster stwie Obro ny Na ro do wej

czy Unii Eu ro pej skiej. Obec nie prze pro wa dza ne są wspól ne

wi de okon fe ren cje Ko men dy Głów nej Po li cji, ko mend wo je -

wódz kich, szkół Po li cji, Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie

oraz urzę dów wo je wódz kich, Mi ni ster stwa Spraw We -

wnętrz nych, Kan ce la rii Pre zy den ta, Rzą do we go Cen trum

Bez pie czeń stwa, Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go,

Ko men dy Głów nej Stra ży Gra nicz nej, Ko men dy Głów nej

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Biu ra Ochro ny Rzą du, a tak że

sta no wi ska w Kra jo wym Cen trum Ko or dy na cji Ra tow nic twa

i Ochro ny Lud no ści Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. W 2011

ro ku Biu ro Łącz no ści i In for ma ty ki KGP zre ali zo wa ło 126

spo tkań on -li ne, a do koń ca ma ja br. – 55.

kom. MI CHAŁ WI ŚNIEW SKI
Ze spół ds. Ko mu ni ka cji We wnętrz nej

Ga bi net Ko men dan ta Głów ne go Po li cji
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Polska Policja od ponad dwóch lat posiada jeden
z najnowocześniejszych systemów do prowadzenia
wideokonferencji. EURO 2012 było doskonałą okazją do pełnego
wykorzystania jego możliwości technicznych.

Wi de okon fe ren cje – 
no wo cze sne na rzę dzie
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Szczę śli wa i ma gicz na. Ma gicz na, jak
za wsze, a szczę śli wa, bo mi mo za wi ro -
wań spo tka nie PaT -owi czów do szło
w tym ro ku do skut ku. 

– Rok te mu za da li śmy so bie py ta nie „Quo

va dis?” – mó wi insp. Grze gorz Jach, peł no -

moc nik ko men dan ta głów ne go Po li cji ds.

pro mo cji bez pie czeń stwa pu blicz ne go

i współ pra cy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy -

mi, po my sło daw ca i szef ak cji „Pro fi lak ty ka

a Ty”. – Pol ska w czerw cu by ła go spo da rzem

tur nie ju EU RO 2012, Po li cja by ła bar dzo za -

an ga żo wa na w za pew nie nie bez pie czeń stwa

pod czas mi strzostw. Or ga ni za cja VII Przy -

stan ku PaT sta nę ła pod zna kiem za py ta nia.

W koń cu się uda ło – zmniej szy li śmy jed nak

licz bę uczest ni ków do ty sią ca osób, a ak cję

wy pro wa dzi li śmy po za wo je wódz twa, gdzie

od by wa ły się me cze. 

Bez piecz ną przy stań VII Przy sta nek PaT

zna lazł w Lu bliń cu, w wo je wódz twie ślą -

skim, gdzie od 10 do 15 lip ca od by wa ły się

warsz ta ty i spo tka nia pro fi lak tycz no -ar ty -

stycz ne. 

En tu zjazm mło dych lu dzi udzie lił się go -

ściom przy stan ku: mi ni stro wi spraw we -
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Wszy scy są wy jąt ko wi
VII Przy sta nek PaT – ma gicz ny, pe łen cie -

pła przy sta nek łą czą cy lu dzi z ca łej Pol ski,
ale i nie tyl ko, bo go ści li tam tak że za gra nicz -
ni in struk to rzy. Nie za bra kło oczy wi ście wul -
ka nu ki pią ce go ener gią, czy li Grze go rza
Ja cha, au to ra pro jek tu „Pro fi lak ty ka a Ty”.

Licz na spo łecz ność, go rą ce ser ca, ty sią ce
uści sków – to, jak co ro ku, przy cią ga
na Przy sta nek PaT. Tam wszy scy są wy jąt -
ko wi, bo wspól nie w nie co dzien ny spo sób mó -
wią na ło gom NIE! Pro fi lak ty ki się nie czu je.
Ona jest wszech obec na ni czym po wie trze

i przez sześć dni za szcze pia we wszyst kich te
sa me idee. 

Pro gram dnia za czy nał się już o 8.00, od śnia -
da nia dla ła su chów, a koń czył o 3.00 nad ra -
nem, choć to ra czej umow na go dzi na – spo tka nia
ze sztu ką, we wszyst kich jej wy mia rach, trwa ły
do świ tu. Prze cież to PaT! Tam nie ma miej sca
na sen i smu tek, za to mi le wi dzia na jest po go da
du cha, kre atyw ność i chęć dzia ła nia.

Czas się już że gnać! Pięć dni mi nę ło tak
szyb ko, wręcz nie zau wa żal nie. To nic – je ste -
śmy pew ni, że wró ci my tu za rok!

tekst i zdj.
NA TA LIA MAK SIAK

Patrz na PaT – to ha sło kon kur su, któ ry re dak cja „Po li cji 997” ogło si ła już po raz dru gi. Za rów no w ka te go rii tekst, jak i zdję -

cia wy gra ła 16-let nia Na ta lia Mak siak, uczest nicz ka warsz ta tów... wo kal nych na VII Przy stan ku PaT. Gra tu lu je my i pu bli ku je my.

Szczę śli wa Sió dem ka
wnętrz nych Jac ko wi Ci choc kie mu, ko men -

dan to wi głów ne mu Po li cji nad insp. Mar ko -

wi Dzia ło szyń skie mu oraz Jur ko wi

Owsia ko wi, za ło ży cie lo wi Wiel kiej Or kie stry

Świą tecz nej Po mo cy. 

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 
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XXIV

Ho tel Zip per Ru be na Tan nen bau ma na uli cy Rej -

ta na, po ło żo ny w ma łym za uł ku, był nie po zor ny

i cał kiem przy tłu mio ny przez ogrom ną i mo car ną

kon ku ren cję – ta ką jak Ho tel Geo r ge’a czy ho tel

Grand. Jed nak wśród mi ło śni ków pi wa mar co we go

cie szył się za słu żo ną sła wą, bo chy ba tyl ko tu taj

w ca łym Lwo wie po da wa no je nie zmien nie. To

moc ne pi wo po ja wi ło się nad Peł twią na po cząt ku

dru giej po ło wy mi nio ne go wie ku, nie któ rzy po wia -

da ją, że tru nek ten trafił tu w ro ku 1862 – wraz

z po wszech nym nie miec kim ko dek sem han dlo -

wym. Na Po hu lan ce po wstał bro war Ja na Kle ina,

u któ re go pi wo mar co we sta ło się spe cjal no ścią.

Od te go mniej wię cej mo men tu w cią gu kil ku naj -

bliż szych de kad pi wo, a zwłasz cza je go od mia na

wa rzo na w mar cu, le ża ko wa na kil ka mie się cy i po -

da wa na od je sie ni, prze ży wa ło tam dni swej wiel -

kiej chwa ły. Pi li je na der chęt nie za rów no

na miest nik Ga li cji hra bia Al fred Jó zef Po toc ki, jak

i dy rek tor po li cji Jó zef Rhe inländer oraz ar cy bi sku -

pi trzech chrze ści jań skich ob rząd ków. Idą cy z gó ry

przy kład miał tak wiel ki wpływ na lud, że tu i ów -

dzie w dziel ni cach ro bot ni czych pi wo mar co we wy -

gry wa ło na wet z wszech wład ną do tąd go rzał ką.

Po tem na de szły dla nie go la ta chu de. Od trzech

przy naj mniej de kad do tkli wie prze gry wa ło z in ny -

mi ga tun ka mi, a naj wy raź niej z pro duk tem Bro wa -

rów Lwow skich, zwa nym od cha rak te ry stycz ne go

zna ku firmo we go „pi wem z ko twicz ką”. 

Dzien ni karz „Ku rie ra” Ja kub Stern był du cho -

wym spad ko bier cą daw nych ga li cyj skich zwy cza -

jów. Gar dził pro stac kim pi wem Lwow skim

i nie zmien nie wiel bił mar co we. Nie przyj mo wał

do wia do mo ści je go nędz nej we ge ta cji na al ko ho lo -

wym ryn ku i ru gał knaj pia rzy, gdy z nie go je den

po dru gim re zy gno wa li. W re stau ra cji ho te lu Zip -

per, gdzie był sta łym klien tem, trzy ma no dla re dak -

to ra że la zny za pas, wie dząc do sko na le o wręcz

bał wo chwal czej czci, ja ką od da je te mu na pit ko wi. 

Edward Po piel ski rów nież wie dział o je go al ko -

ho lo wych upodo ba niach. Jed nak na tym je go wia -

do mo ści się nie koń czy ły. Kie row nik lo ka lu, taj ny

in for ma tor Za rem by, do niósł nie gdyś swo je mu

opie ku no wi, że dzien ni karz twier dzi, iż mar co we

ura to wa ło mu ży cie pod czas woj ny, i pra wie

za afront uwa ża pi cie przy nim cze go kol wiek in ne -

go. Za rem ba przed sta wił nie gdyś przy ja cie lo wi tę

aber ra cję ja ko rzecz za baw ną. Po piel ski po sta no wił

ją dzi siaj psy cho lo gicz nie wy ko rzy stać. Nie przy -

szło mu do gło wy nic lep sze go, czym mógł by zy skać

sym pa tię dzien ni ka rza współ pra cu ją ce go z jed nym

tyl ko po li cjan tem, któ rym nie ste ty nie był Łys sy.

A tę przy chyl ność mu siał zdo być per fas et ne fas.
Stern znał ta kie ta jem ni ce lwow skie go świa ta pod -

ziem ne go, o któ rych nie mie li po ję cia ban dy ci naj -

głę biej w nim za ko rze nie ni. 

Choć bro war ni czy pro dukt, nie za leż nie od ga tun -

ku czy od mia ny, bu dził w Po piel skim – mi ło śni ku

moc nych, zmro żo nych i przej rzy stych trun ków –

umiar ko wa ny en tu zjazm, mi mo to sie dząc obok Ja -

ku ba Ster na w je go ulu bio nej knaj pie, mla skał ję zy -

kiem i uda wał ku li nar ną roz kosz. Stern był mu

bar dzo po trzeb ny. Ten żur na li sta z bru kow ca mógł

o ni czym nie wie dzieć, ale o ludz kich żą dzach, o ta -

jem nych do mach scha dzek, o spę dzar niach pło dów,

o dys kret nych kli ni kach we ne rycz nych – sło wem

o lwow skiej klo ace – o tym wie dział wszyst ko.

– Mó wi pan, ko mi sa rzu – Stern zsu nął ka pe lusz

na tył gło wy i po ma so wał w za my śle niu skro nie –

że szu ka pan mło do cia nych pro sty tu tek, tak? Bar -

dzo dziw ne, że wła śnie pan o to py ta... Wró ble

na Wy so kim Zam ku ćwier ka ją, że to ko mi sarz Po -

piel ski jest jak raz ide al nym źró dłem in for ma cyj

o tych spra wach... 

Po li cjant spoj rzał w roz ba wio ne oczy Ster na,

po czym ro zej rzał się wo kół, gdzie by tu splu nąć

piw skiem. Mógł to śmia ło uczy nić – sta ry, wy tar ty

chod nik nie ta kie wchła niał sub stan cje, a by wal cy

nie ta kie wi dzie li bre we rie. Wie ko wy pia ni sta ani

na chwi lę nie prze stał by grać Ma rze nia Schu man -

na, bar man nie ode rwał by się od skru pu lat ne go

zbie ra nia nad mia ru piw nej pia ny, a wi de lec z na bi -

tym ser del kiem czy ogór kiem nie za trzy mał by się

w po ło wie dro gi po mię dzy wy szczer bio nym ta le -

rzem a wy szczer bio ną szczę ką ja kie goś urzęd ni ka

w me lo ni ku. Po piel ski uczy nił za tem to, co za mie -

rzał. Splu nął obficie i z le d wo tłu mio ną nie chę cią

po cią gnął łyk gorz ka we go cięż kie go na po ju. 

– Nie sma ku je pa nu piw ko, ko mi sa rzu? – Stern

uniósł do ust ka wa łek zgli wia łe go se ra na bi te go gę -

sto kmin kiem. 

– Wró blom na Wy so kim Zam ku to ja dzio by po za -

kle jam. – Po piel ski z tru dem stłu mił kich nię cie

spo wo do wa ne zgni łą wo nią piw nej za ką ski. – Niech

pan po słu cha. Nie ty le pro sty tu tek szu kam, ile

pew ne go ich klien ta. Szu kam bur de li, w któ rych
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Przy marcowym
piwie
Frag ment kry mi na łu Mar ka Kra jew skie go Rze ki Ha de su
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obrzy dliw cy ma ją swój raj! Szu kam, niech pan prze -

łknie, bo się pan po rzy ga... Otóż ści gam ama to rów

ma łych dziew czy nek... 

Na twa rzy Ster na po ja wił się gry mas nie chę ci

i od ra zy.

– Nic o czymś ta kim nie wiem – po krę cił gło wą.

– Pa nie re dak to rze, dla peł nej ja sno ści... To, że

pan zna ja kie goś zbo czeń ca, nie zna czy, że pan hoł -

du je zbo cze niu... Ja ani przez chwi lę nie po my śla -

łem, że pan tam by wa... Wszy scy in ni, ale nie pan!

– A dla cze góż nie ja? – dzien ni karz wy su szył ku -

fel do koń ca i uniósł go do gó ry, po sy ła jąc nie me za -

mó wie nie prze cho dzą ce mu kel ne ro wi. 

– Wy ba czy pan szcze rość – po wie dział wol no ko -

mi sarz. – Nie po dej rze wam pa na, bo pan i tak już

głę bo ko, po szy ję, sie dzi w klo ace... Le d wo pan dy -

cha... A nur ko wa nie to już wca le się pa nu nie

uśmie cha...

– A dla cze go pan są dzi, że mi źle w klo ace? Tam

przy tul nie, cie pło, smro dli wie... A mo że mi tam

po świń sku do brze?

– Dro gi pa nie Stern. – Po piel ski oparł moc no 

łok cie na sto le i prze ni kli wie spoj rzał w oczy roz -

mów cy. – Pan nie po peł nia ohy dy z ma ły mi dziew -

czyn ka mi. Wi dzia łem w ży ciu wie lu zbo czeń ców.

Wie pan, co by ło im wspól ne? Otóż wszy scy pi li al -

ko hol w mniej szych lub więk szych por cjach. Pi li

wia dra mi lub ma ły mi lamp ka mi. Ogłu sza li się wód -

ką, pi wem le czy li ka ca lub po pi ja li śnia da nie, sma -

ko wa li wi no do wy kwint nych obia dów. Rzy ga li

od trun ków, do sta wa li od nich po da gry, wrzo dów

żo łąd ka, dziur w prze ły ku al bo też – by li cał kiem

zdro wi, pi li ma ło i sym bo licz nie. Al ko ho li ków

wśród nich by ło wie lu, abs ty nen ta nie uświad czy -

łem żad ne go. Nie by ło rów nież, uwa ża pan, pi wo -

sza. Ro zu mie pan? Ni gdy w ży ciu nie spo tka łem

zbrod nia rza, któ ry by pił wy łącz nie pi wo. I to tak

do sko na łe pi wo jak lwow skie pi wo mar co we! 

Przed Ster nem po sta wio no ko lej ny spie nio ny ku -

fel. Tro chę pia ny spły nę ło na po ry so wa ny no żem

blat. 

– Cie ka wa teo ria – dzien ni karz za pa lił pa pie ro sa. 

– Zna pan bur del dla zbo czeń ców? Dla de ge ne ra -

tów nie wo lą cych dzie ci? 

– Nie znam ta kie go bur de lu – od parł Stern, do -

bit nie ak cen tu jąc przed ostat ni wy raz. 

Za pa dła ci sza. Pia ni sta brzdęk nął po raz ostat ni

w roz stro jo ne kla wi sze i się gnął po przy słu gu ją ce

mu dar mo we pi wo. Szmat ka w rę kach bar ma na

wsy sa ła wil goć z szynk wa su. Skór ka ser del ków

trzesz cza ła w po psu tych zę bach urzęd ni ka w me -

lo ni ku. 

– Znam in ny bur del – szep nął dzien ni karz. –

Dro gi, luk su so wy, gdzie każ dy mo że speł nić swe za -

chcian ki... Choć by naj bar dziej nie zwy kłe czy eks -

cen trycz ne... Od gry wa nie róż nych sce nek,

uda wa nie roz sier dzo nych słu żą cych i gu wer nan tek

to dla pra cu ją cych tam ku rew chleb co dzien ny. Sły -

sza łem, że jak się ta kiej za pła ci, to i za dziew czyn -

kę się prze bie rze... 

– Ad res? – Po piel ski po czuł mro wie nie na kar ku.

Stern otarł pia nę, któ ra mu osia dła pod no sem.

– My śli pan, ko mi sa rzu, że da łem się na brać

na pań ską tan det ną przy nę tę? Na głu pa wą hi sto ryj -

kę o do brych lu dziach pi ją cych pi wo mar co we? 

Po piel ski w od po wie dzi za pa lił pa pie ro sa

i uśmiech nął się lek ko.

– Ja kie są pań skie wa run ki, re dak to rze?

– Pierw szeń stwo w opi sa niu ca łe go pań skie go

śledz twa to raz, dwa: to ani pa ry z ust o mnie pod czas

wi zy ty w tym bur de lu. 

– Zgo da na oba wa run ki – Po piel ski pod niósł ku fel.

– Obie cu ję to pa nu. Stuk nij my się, by przy pie czę to -

wać na szą umo wę!

– Po wo li, po wo li... – Dzien ni karz oparł się na krze -

śle. Uśmiech nął się drwią co, a je go oczy zro bi ły się

sko śne. – Za war cie umo wy nie jest waż ne bez po -

rząd ne go al ko ho lo we go stem pla. He niu! – krzyk nął

na bar ma na. – Daj nam tu taj dwie du że czy ste i coś

na ząb! Ten pan sta wia! Co się pan tak pa trzy, ko mi -

sa rzu? – uśmiech nął się drwią co. – Prze cież wi dzę,

że piw ko pa nu nie sma ku je! A umo wa mu si być po -

rząd nie pod la na, aby by ła dla pa na wią żą ca! Skąd

mam wie dzieć, że pan nie wy sta wi mnie do wia tru?

– Wła ści ciel knaj py usta wił przed ni mi dwie set ki

wód ki i ta lerz ze śle dziem i ogór ka mi. Stern pod niósł

do gó ry zim ną stop kę. – Obie cu je pan, ko mi sa rzu?

– Obie cu ję!

– Ba lo no wa 12, w po dwór ku. Jed no ostrze że nie.

Tam bar dzo agre syw nie re agu ją, kie dy ktoś wy py tu -

je o upodo ba nia klien tów. I mu si pan bar dzo ci cho

mó wić. Pod słuch tam jest bar dzo czu ły i każ de go na -

gry wa ją. 

Wy pi li, chuch nę li, za ką si li.

– Wy pi łem wód kę. – Dzien ni karz się uśmiech nął.

– Jak pan wi dzi, pi ję nie tyl ko pi wo mar co we. No

i co? Za czął mnie pan choć tro chę po dej rze wać o to

ohydz two? 

Po piel ski wło żył płaszcz i spoj rzał uważ nie na roz -

mów cę.

– Pan py ta, czy za czą łem pa na po dej rze wać... Od -

po wiedź brzmi: nie prze sta łem – rzekł, rzu cił He nio -

wi brzę czą cą mo ne tę i wy szedł z re stau ra cji.

Ma rek Kra jew ski: Rze ki Ha de su. 
Wy daw nic two Znak, Kra ków 2012, s. 280

Skró ty po cho dzą od re dak cji.
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Ostat nia część try lo gii o lwow skim ko mi sa rzu Edwar dzie Po piel skim za -
czy na się w 1946 r. we Wro cła wiu: tor tu ro wa na w wię zie niu przez UB ku -
zyn ka po li cjan ta Le oka dia nie chce wy ja wić miej sca po by tu Edwar da.
Na to miast lwow ski ko mi sarz pró bu je wy ja śnić za gi nię cie dziew czyn ki,
któ re przy po mi na mu po dob ne zda rze nie z 1933 r. – wte dy nie uda ło mu
się schwy tać spraw cy. Nie po mo gły na wet wska zów ki dzien ni ka rza Ja -
ku ba Ster na (no ta be ne bo ha te ra trzech kry mi na łów re tro Paw ła Jasz czu -
ka, z któ rym roz mo wę za mie ści li śmy w nu me rze kwiet nio wym Po li cji 997),
do pie ro nie oce nio na oka za ła się po moc Eber har da Moc ka. 
Dwa po przed nie kry mi na ły o Po piel skim, Ery nie oraz Licz by Cha ro na, pre -
zen to wa li śmy na na szych ła mach w lip cu 2010 r. (tu tak że roz mo wa z Mar -
kiem Kra jew skim) i w lip cu 2011 r.

AW
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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 ria łów 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 -
ria łów spon so ro wa nych re dak cja nie od po wia da.

Zamówienia na prenumeratę:
Re dak cja Cza so pi sma „Po li cja 997”

ul. Do ma niew ska 36/38, 02-514 War sza wa 12
tel. 22 60-160-86, 22 60-161-26, faks 22 60-168-67

e -ma il: krzysztof.chrza now ski@po li cja.gov.pl
Ce na pre nu me ra ty rocz nej mie sięcz ni ka 

„Po li cja 997” – 36 zł
Płat ni ków VAT pro si my o po da nie nu me ru NIP. 

Za mó wie nie zo sta nie zre ali zo wa ne po opła ce niu wy sła -
nej do Za ma wia ją ce go fak tu ry lub po do ko na niu przez 

Za ma wia ją ce go wpła ty na kon to:
Ko men da Głów na Po li cji 

ul. Pu ław ska 148/150, 02-624 War sza wa
NBP O/O War sza wa 

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000
W ty tu le wpła ty pro si my wpi sać: 

„Pre nu me ra ta Po li cji 997”.
Wpła ty nie po prze dzo ne za mó wie niem bę dą zwra ca ne

bez re ali za cji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji

Poziomo: 1 – honoru, ale też karny dla kierowcy, 4 – administracji, ścigania lub władzy niejeden,
8 – stawiany np. krzywoprzysięstwa, ujawnienia tajemnicy służbowej, 11 – Cr 24 z tablicy
Mendelejewa, 14 – opieka, patronat, 15 – przemysł wielkich pieców, 17 – śmiech z żabami w tle,
18 – dekret Mikołaja I, 19 – składowa kłębka, 21 – przyjęcie o piątej po południu, 22 – ktoś
doświadczony i sprytny, 23 – obszar rozprzestrzeniania się np. fal radiowych, 27 – gra z piłką 
w kształcie jaja, 28 – używany do wyrobu papy, 29 – bywa – coś w nich pęka, trzeszczy, 30 – córka
Kraka, 31 – dawna duża moneta srebrna, 32 – to m.in. umiejętność mówienia „nie”, 
37 – szczegółowy zajścia, 39 – niewielki gryzoń, 40 – kaustyczna, oczyszczana, 41 – śpiewała 
z Bono, 42 – tak w Ameryce Południowej określa się turystę, 43 – telefoniczna, handlu
zagranicznego, 44 – wśród polskich kabaretów.
Pionowo: 1 – lekki, 2 – wartki górskiego potoku, 3 – zbiorek wierszy drukiem, 5 – Stan (1927–91),
amerykański saksofonista jazzowy, 6 – świecące reklamy, dekoracje, 7 – mocno pachnące zioło,
8 – epidemia, 9 – sprawa odłożona, zwłoka, 10 – staropolski opiekuńczy duszek domowy, 
12 – skrzydlaty rycerz, 13 – tego imienia imć pan Zagłoba, 16 – ładunek statku morskiego, 
20 – tu w 1831 generał Prądzyński pokonał Moskali, 22 – detektyw, 24 – najbardziej czynna grupa,
25 – niegdyś dom Eskimosa, 26 – niewielka ilość, 28 – umowa międzynarodowa, 29 – i wyborowy,
i wolny, 33 – nasz – Spraw Wewnętrznych, 34 – miasto i port na wyspie Honsiu, 35 – Cyprian Kamil,
poeta, 36 – niedozwolona pomoc egzaminacyjna, 38 – jezioro w Alpach (Włochy).
Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać hasło, dokończenie poniższego cytatu, które tworzą
litery w kratkach oznaczonych w prawym dolnym rogu cyframi od 1 do 24:

Czytajmy, bo…
(......................................)  (........................)  (........................................)  (........................................)
1   2   3   4   5   6   7   8      9   10   11   12      13   14   15   16   17   18     19   20   21   22   23   24

BOŻENA CHMIELEWSKA
Roz wią za nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych (nie decyduje data stempla
pocztowego) pod ad re sem re dak cji lub e -ma ilem (ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl) do 22 sierpnia 2012 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 Wydawnictwa Znak.
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 nr 7: „(…) istnieją rzeczy ważniejsze niż strach”. Nagrodę, książki
Wydawnictwa Oficynka wylosowali: Paweł Mazur z Warszawy, Daniel Nowak z Jastrzębia-Zdroju i
Piotr Waluś z Krakowa.

KRZYŻÓWKA NR 8
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