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Od redaktora 
naczelnego

podkom. Beata Domitrz

Oddajemy w ręce czytelników drugi numer 
kwartalnika „Patrol“.

Tematem wiodącym jest oczywiście Euro 
2012. Cały garnizon pozostaje w gotowości 
do działań związanych z zabezpieczeniem 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Oprócz 
wejścia w sportowy klimat zachęcamy do 
przeczytania o innych wydarzeniach, które 
miały miejsce w garnizonie pomorskim. Pi-
szemy m.in. o wyróżnieniach dla bohaterów 
w mundurze, współpracy międzynarodowej 
i aktywnym działaniu w grupie rekonstruk-
cyjnej.

Zapraszam do pisania artykułów do kwar-
talnika.

U progu EURO 2012
Euro 2012 zabezpieczać będzie około 1600 policjantów 

z woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujaw-
sko-pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz z KGP. 
Mecze odbywać się będą na stadionie PGE Arena w 
Gdańsku – Nowym Porcie. Podczas turnieju na obiek-
cie obecni będą spottersi TEAM Polska oraz z państw, 
z których reprezentacje zagrają w Gdańsku. Główne 
siły policyjne rozmieszczone będą poza stadionem  
i Strefą Kibica. 

PGE Arena jest jednym z najbezpieczniejszych sta-
dionów w Europie, może pomieścić 42 tysiące osób, 
które według szacunków są w stanie opuścić stadion 
w 11 minut.

Tzw. Strefa Kibica, przewidziana na 30 tys. osób, roz-
mieszczona będzie na Placu Zebrań Ludowych. Stre-
fa traktowana będzie jako odrębna impreza masowa 
gdzie obowiązek zapewnienia porządku spoczywa na 
służbach porządkowych. Policja będzie poza strefą,  
a z interwencją wkroczy na wyraźny wniosek organi-
zatora.

podinsp. Piotr Sączawa
podkom. Beata Domitrz
KWP Gdańsk

Zwycięzcy konkursu zamieszczonego  
w 1 numerze kwartalnika:

kom. Grzegorz Drzazga WPA KWP w Gdańsku
Anna Pietrzyk KP II POLICJI w Słupsku

GRATULUJEMY

Prawidłowe odpowiedzi na pytania konkur-
sowe:
1.  Projekt, którego twórcą jest Hirek Wrona nosi 

nazwę „Bądź świadomy”.
2.  Judocy z KWP Gdańsk wywalczyli w Austrtii 

dwa brązowe medale.
3.  Zawody medyczno-taktyczne służb ratowni-

czych to „Paramedyk”.

Rozwiązanie konkursu  
z 1 numeru
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Od prawie 2 lat w Komendzie Powiatowej Policji  
w Bytowie działa rockowy zespół muzyczny eMO,  
w skład którego wchodzą czterej policjanci. Bytow-
scy mundurowi swoją pasję realizują na koncertach, 
które są świetną metodą na pokazanie młodzieży 
sposobu spędzania wolnego czasu.

Asp. Jarosław Juchniewicz na co dzień zajmuje się prze-
stępczością nieletnich, asp.sztab. Grzegorz Pilipczuk jest 
technikiem kryminalistyki, a st.asp. Aleksander Kikcio  
i st.asp. Piotr Parlak pracują w zespole dochodzeniowo 
– śledczym bytowskiej komendy.

Ulubionym rodzajem muzyki grających policjantów jest 
rock. Mają za sobą kilkanaście koncertów. Grali m.in. 
na zlotach motocyklowych organizowanych w Gdyni, 
Miastku i Janowie, finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, Dniach Bytowa, Dniach Kościerzyny, w Szkole 
Policji w Słupsku, w szkołach średnich w Bytowie, a tak-
że na koncertach charytatywnych. Uczestniczyli też w 
projekcie Urzędu Miejskiego w Bytowie, gdzie nagrali 
kawałek na temat miasta pt. „Bytów pany”, który ukazał 
się na płycie promującej miasto Bytów.

Muzykujący funkcjonariusze grają m.in. covery polskich 
zespołów rockowych i punk rockowych z lat 80 i 90, ale 
dysponują też własnymi utworami, które dopracowują na 
próbach w Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie. Obecnie 
są w trakcie przygotowywania materiału na płytę. Czasami 
trudno jest im regularnie uczestniczyć w próbach, ale robią 
wszystko aby spotkać się systematycznie. Po codziennej 
pracy gra w zespole jest dla nich odskocznią od codziennej 
służby i niezłą rozrywką.

asp. Jarosław Juchniewicz
KPP Bytów

eMO 
__  CZTEREJ POLICJANCI 

NA ROCKOWO

Policjanci na rowerach                                  
Policjanci z Malborka rozpoczęli patrolowanie ulic miasta na rowerach. W ten sposób zadbają o bezpieczeństwo 

mieszkańców i turystów w sezonie letnim. Funkcjonariuszy będzie można spotkać między innymi w parkach, 
nad rzeką Nogat, na ścieżkach rowerowych i  wszędzie tam, gdzie odpoczywają mieszkańcy i turyści. Pomysł 
utworzenia w mieście patroli rowerowych powstał dwa lata temu. Jednoślady pozwalają  szybko dotrzeć do 
miejsc trudno dostępnych, gdzie nie wjadą policyjne radiowozy.

sierż. Katarzyna Marczyk KPP Malbork



4 Patrol  czerwiec 2012             www.pomorska.policja.gov.pl

„Rakkasans” – tak nazwali spadochroniarzy 187. puł-
ku armii USA mieszkańcy okupowanej przez nich po 
1945 roku Japonii. Pułk ten powstał w 1942 roku w bazie 
Camp Mackall w Północnej Karolinie. Lata pięćdziesią-
te i początek sześćdziesiątych to okres licznych zmian 
strukturalnych i przynależności jednostki, która wzięła 
udział także w wojnie wietnamskiej. Aktualnie siły 187. 
pułku wchodzą w skład 3. Brigade Combat Team 101. 
Dywizji Powietrznodesantowej i walczą w Afganistanie.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Rakka-
sans” odtwarza kompanię C3. batalionu 187. pułku  
z okresu wojny wietnamskiej. Udało się nawiązać kontakt 
z weteranami tej kompanii, jej dowódcą oraz Polakiem  
w niej służącym. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 15 człon-
ków, w tym 3 kobiety odtwarzające personel medyczny. 
Ponadto „Rakkasans” ma w swoim składzie psa – czar-
nego labradora „Duke’a”, który wraz z przewodnikiem 
odtwarza zespół psich tropicieli. Geograficznie grupa 
obejmuje już większą cześć Polski, od Gdańska i Szcze-
cina przez Łódź i Warszawę, Częstochowę, Gostyń po 
Stalową Wolę. 

Każdy członek Stowarzyszenia musi dysponować 
pełnym wyposażeniem piechura. Mundury – Tropical 
Combat Uniform wraz z „dżunglowymi” butami, hełmy, 

oporządzenie jest oczywiście oryginalne i pochodzi  
z okresu wojny wietnamskiej. Poza wyposażeniem in-
dywidualnym SRH dysponuje m.in. dwoma sprawnymi 
radiostacjami polowymi z okresu wojny, a także – jako 
jedyne w Polsce – w pełni oryginalnym, zdeaktywowa-
nym karabinem maszynowym M-60. Oczywiście każdy 
członek dysponuje repliką przynależnego mu uzbrojenia 
– pistoletów Colt M1911, karabinów M-16A1, karabinków 
XM-177 czy granatnika M-79, popularnego „Bloopera”.  
Z wyposażenia dodatkowego każdy posiada również 
repliki granatów ręcznych czy flar oświetlających, a 
poza wyposażeniem bojowym dysponuje także sprzę-
tem dodatkowym są to np. oryginalne epokowe namioty 
czy kompletny zestaw oświetlenia polowego. Oczywi-
ście odtwarzanie wojny wietnamskiej sprawia sporo 
problemów. Główny to klimat Polski, który pozwala na 
„polowe” działania jedynie przez kilka miesięcy w roku.

Członkowie SRH „Rakkasans” dwukrotnie odwiedzili 
Wietnam i miejsca walki amerk101. Dywizji Powietrzno-
desatowej.

Cały czas trwa nabór do Stowarzyszenia, które poszu-
kuje chętnych do wstąpienia w jego szeregi. Bliższe dane 
można znaleźć na stronie www.rakkasans.pl.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Rakkasans” powstało w 2004 roku. Od początku swojego ist-
nienia postawiło na profesjonalizm działań i jak najdokładniejsze odwzorowanie epoki, którą rekonstruuje. 
Odtworzeniu poddawany jest okres wojny wietnamskiej. W grupie aktywnie działa podisnsp. Piotr Taras  
z KWP w Gdańsku.

RAKKASANS
PARASOLE Z NIEBA
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podinsp. Piotr Taras
KWP Gdańsk

Domowa produkcja 
narkotyków

Kryminalni z komendy wojewódzkiej w Gdań-
sku zatrzymali 23-latka, który w jednym z miesz-
kań na terenie Gdańska hodował marihuanę. 

Policjanci zabezpieczyli 34 doniczki z krze-
wami konopi indyjskiej oraz 1 kg wysuszonej 
marihuany.

W wynajmowanym mieszkaniu, w jednym z 
pokoi, znajdował się specjalnie przygotowany 
namiot do uprawy narkotyku. Sadzonki były 
naświetlane oraz wentylowane.

Policjanci ustalili, że mężczyzna uzyskane nar-
kotyki sprzedawał. 

Łączna wartość zabezpieczonych środków 
odurzających przekroczyła 30 tys. zł. 23-latek 
usłyszał łącznie 5 zarzutów. Grozi mu kara do 
10 lat pozbawienia wolności.

kom. Joanna Kowalik-Kosińska
KWP Gdańsk
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Policjanci pracujący w Sztabie Policji KWP w Gdańsku 
od dawna czekali na remont pomieszczeń użytkowanych 
od końca lat 80-tych. W „nowym” sztabie znajdują się: 
Sala Odpraw, Stanowisko Kierowania, Dyżurka, Szyfry, 
Zespół Operacji Policyjnych i Zespół Zarządzania Kry-
zysowego. W Sali Odpraw zamontowano stół z panelem 
połączonym z siecią elektryczną. Pomieszczenie umoż-
liwia pełną obsługę multimedialną dzięki m.in. dwóm 
monitorom wizyjnym połączonym z internetem, z których 
jeden ma dotykowy ekran do kreślenia np. zadań tak-
tycznych w czasie odprawy. 

Na Stanowisku Kierowania można monitorować do-
wolne rejony Gdańska i Gdyni. W planie jest połączenie  
z tym systemem także Sopotu. Ponadto wydzielono cztery 
stanowiska do obsługi konkretnych odcinków podopera-
cji, a dwie ściany wizyjne składające się z 4 monitorów 
dają podgląd na monitoring miejski oraz umożliwiają 
podłączenie prezentacji. Ściany te są zintegrowane  
z trzecią ścianą wizyjną zainstalowaną w KMP w Gdań-
sku. Dyżurni mają do dyspozycji dotykowe konsole dyspo-

zytorskie – tablety do integracji usług głosowych i telefonii 
przewodowej, i bezprzewodowej. Stanowiska obsługiwa-
ne dotychczas mechanicznie zastąpione zostały w pełni 
elektronicznymi. Sekcja Operacyjna na nowym sprzęcie 
koordynuje akcje policyjne we wszystkich powiatach. Re-
mont rozpoczął się w kwietniu 2011 roku. Policjanci mają 
teraz nowe komputery i wymieniony system radiowy  
z transmisją cyfrową. Koszty remontu w wysokości 1 mln 
694 tys. zł pokryła KGP z funduszy przeznaczonych na 
modernizację Policji i przygotowanie stanowisk pracy 
do zabezpieczenia EURO 2012. Z tego samego źródła  
finansowania zakupiono nowy sprzęt warty prawie  
180 tys. zł. 

podinsp. Piotr Sączawa
podkom. Beata Domitrz
KWP Gdańsk

W lutym zakończył się trwający 8 miesięcy remont pomieszczeń Sztabu Policji KWP w Gdańsku. Policjanci 
przenieśli się do odnowionych pomieszczeń z nowoczesnym sprzętem multimedialnym m.in. dwiema ścianami 
wizyjnymi i monitorem dotykowym umożliwiającym kreślenie zadań taktycznych „tu i teraz”.
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Warszawa, 08.05.2012 roku                                                                        ZZ-290/2012 
STANOWISKO 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO  
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO POLICJANTÓW

w sprawie projektu ustawy o zmianie Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 
zawodowych oraz ich rodzin, Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwy-
wiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej  
i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 330) 
 
Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjan-
tów podtrzymuje w całości opinię z 9 lutego 2012 roku do projektu rządowego 
ustawy emerytalnej służb mundurowych skierowanej do Ministra Spraw We-
wnętrznych (opinia w załączeniu). Projekt ustawy zawarty w druku sejmowym 
nr 330 diametralnie odbiega od opiniowanego przez ZG NSZZ Policjantów. 
Wprowadzona zmiana zasad naliczania podstawy wymiaru emerytury, którą 
ma stanowić średnie uposażenie z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych 
przez żołnierza lub funkcjonariusza, jest zmianą zasadniczą pogarszającą w 
znacznym stopniu sytuację żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych i kłóci 
się ze stanowiskiem NSZZ Policjantów oraz Federacji Związków Zawodowych 
Służb Mundurowych, jak i z ustaleniami zespołu rządowo-związkowego, pod-
czas których nigdy nie przedstawiono podobnej propozycji. Zmiana ta niweczy 
całkowicie dwuletni dorobek pracy zespołu rządowo-związkowego. Uważamy, 
że jakakolwiek zmiana zasad naliczania podstawy wymiaru emerytury w formie 
wyliczania średniego uposażenia należnego przez okres roku, trzech lub więcej 
może mieć sens jedynie w przypadku wzrostu płac funkcjonariuszy, poprzez wzrost 
procentowego udziału dodatku służbowego i funkcyjnego w uposażeniu oraz 
powiązanie wysokości tych dodatków ze stażem służby. Bezwzględnie należy 
wówczas zagwarantować w ustawie waloryzację uposażeń co najmniej o stopę 
przewidywanej inflacji. Wprowadzenie do projektu zasady, że podstawę wymiaru 
emerytury będzie stanowić średnie uposażenie funkcjonariusza z kolejnych 10 lat 
kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza, nigdy nie było konsultowane 
ze związkami zawodowymi. Projekt rządowy ze stycznia br. mówił o tym, że pod-
stawę taką winno stanowić średnie uposażenie funkcjonariusza należne przez 
okres kolejnych 3 lat kalendarzowych. Brak konsultacji społecznych w odniesieniu 
do tak ważnego zapisu stanowi jaskrawe naruszenie ustawy o związkach zawo-
dowych i złamanie zasad dialogu społecznego obowiązujących w naszym kraju.  
Proponowany obecnie w ustawie emerytalnej dla służb mundurowych art. 18 f ozna-
cza de facto zakamuflowany system składkowy, zaś z przeprowadzonych symulacji 
wynika, że realna stopa zastąpienia w nowym systemie wyniesie zaledwie 55% 
(dziś jest to 75% ostatniego uposażenia). Istnieje również ukryty w art. 18 b projekt 
zamiaru objęcia obecnie zatrudnionych funkcjonariuszy, co spowoduje trudną do 
wyobrażenia skalę odejść ze służby oraz protestów ze strony związków zawodowych.  
Przyjęta w projekcie metoda obliczania podstawy wymiaru emerytury uniemożliwia 
funkcjonariuszom podwyższanie wysokości emerytury, inaczej niż ma to miejsce w in-
nych zawodach, np. przy podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia zwiększającego 
realną wartość przyszłego świadczenia emerytalnego. NSZZ Policjantów podtrzymuje 
pogląd, że podstawę wymiaru emerytury z tytułu służby w nowym systemie powinno 
stanowić uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku.   
W projekcie zawartym w druku sejmowym 330 nadal podtrzymuje się uchylenie art. 69 
Ustawy o Policji, co jest niedopuszczalne, gdyż artykuł ten stanowi o prawie policjanta 
i członków jego rodziny do emerytury lub renty rodzinnej i musi pozostać w brzmieniu:

„Art. 69.
1.  Policjant po 15 latach służby nabywa prawo do emerytury policyjnej, z wyjątkiem 

funkcjonariuszy przyjętych do służby po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 roku, 
do których mają zastosowanie przepisy rozdziału 1a ustawy z dnia 18 lutego 
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.

2.  Policjant, który stał się inwalidą, jest uprawniony do policyjnej renty inwalidzkiej.
3.  Członkowie rodzin po zmarłych policjantach są uprawnieni do policyjnej renty 

rodzinnej. 
4.  Zasady przyznawania świadczeń określonych w ust. 1-3 normują przepisy o za-

opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię-
ziennej oraz ich rodzin“.
Proponowany przez ZG NSZZ P zapis art. 69 ust. 1 Ustawy o Policji jest w tym 

zakresie zgodny ze stanowiskiem zawartym w opinii prawnej sporządzonej 1 lutego 
2012 roku przez adwokat Martę Derlatka – byłego sędziego Trybunału Konstytucyj-
nego, której zdaniem powyższa propozycja pozwoli na wprowadzenie zmian przy 
poszanowaniu wynikających z art. 2 Konstytucji RP zasad prawidłowej legislacji. 
Zawarte w uzasadnieniu obecnego projektu zdanie, iż „uznano, że jest nieuza-
sadnionym umieszczanie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy 
oraz ich rodzin w ustawach pragmatycznych służb, w sytuacji gdy istnieją odrębne 
regulacje prawne w tym zakresie“ jest tym bardziej nieprzekonujące, że przepis 
art. 69 Ustawy o Policji dotyczy nie tylko emerytur, ale również policyjnych rent 
inwalidzkich i rodzinnych, tak więc wykreślenie go z ustawy powodowałoby po-
wstanie istotnej luki prawnej. Należy podkreślić, że zawarte w art. 69 ustawy o 
Policji sformułowanie, iż „policjant po 15 latach służby nabywa prawo do emerytury 
policyjnej“ oraz dotyczące tej kwestii zdanie z art. 12 ustawy z dnia 18 lutego 1994 
roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wy-
wiadu   Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin, że „emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze 
służby, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby w Policji ...“, nie są tożsame. 
Stwierdzenia, że policjant „nabywa prawo do emerytury“ oraz „emerytura policyj-
na przysługuje funkcjonariuszowi“ nie oznaczają dokładnie tego samego, o czym 

świadczą liczne opinie prawne sformułowane przez ekspertów w tej materii. Usta-
wa o Policji określa bowiem uprawnienia, jakie funkcjonariusz nabywa z chwilą 
przyjęcia do służby oraz w okresie jej pełnienia aż do czasu zwolnienia ze służby, 
natomiast Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym reguluje kwestię przyznawania 
emerytur i rent oraz sposób ich naliczania. Uchylenie zatem art. 69 w Ustawie  
o Policji stanowi niebezpieczny precedens i zmierza do pozbawienia funkcjona-
riuszy uprawnień gwarantowanych ustawowo.

Zignorowana została także uwaga ZG NSZZ Policjantów dotycząca konieczności 
usunięcia z ustawy o Policji art. 41 ust. 2 pkt 4 mówiącego o możliwości zwolnienia 
policjanta ze służby w przypadku nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 
30 lat wysługi emerytalnej, który pozostaje w rażącej sprzeczności z ideą noweliza-
cji ustawy emerytalnej, mającej zachęcać policjantów do dłuższego pozostawania 
w służbie. Zapis ten jest również sprzeczny z orzeczeniami Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, który już kilkakrotnie uznał go za dyskryminację ze względu 
na wiek – patrz m. in. prawomocny wyrok z dnia 15 grudnia 2009 r., I OSK 649/09. 
Zapis ten stoi także w jawnej sprzeczności z Dyrektywą Rady Europy 2000/78/
WE z 27 listopada 2000 roku ustalającej ogólne warunki ramowego traktowania  
w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. WEL 303 z 2 grudnia 2000 roku). Również 
Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu skierowanym w czerwcu 2011 roku do 
Premiera RP stwierdza, że „przepisy art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 
r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) wskazujące nabycie uprawnień 
emerytalnych i posiadanie odpowiedniej wysługi lat jako samoistną przesłankę 
umożliwiającą zwolnienie ze służby, mogą zostać ocenione jako stanowiące dys-
kryminację ze względu na wiek“. Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 41 ust.  
2 pkt 4 ustawy o Policji mówi o możliwości zwolnienia policjanta po osiągnięciu 
30 lat wysługi emerytalnej, a nie służby w Policji. NSZZ Policjantów zna przypadki 
praktycznego stosowania tego przepisu wobec funkcjonariuszy poniżej 50. roku 
życia. Alternatywą dla wykreślenia art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji mogłoby 
być wprowadzenie kontroli związku zawodowego policjantów w przypadkach 
zwolnień ze służby w ww. trybie i zmodyfikowanie art. 43 ustawy o Policji o treści:

„Art. 43. 
3.  Zwolnienie policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4, 5 i 8 może nastąpić 

po zasięgnięciu opinii organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów. 
Proponowana modyfikacja treści art. 43 ust. 3 Ustawy o Policji pozwoliłaby, 
podobnie jak w przypadku zwolnień ze względu na tzw. ważny interes służby 
oraz   po popełnieniu czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa 
skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia pozostanie 
policjanta w służbie, zapobiec sytuacjom usuwania funkcjonariuszy ze służby 
bez dostatecznie uzasadnionej przyczyny, bądź też z powodu samowoli czy 
nawet złośliwości przełożonych.
 Przyjęty przez Sejm i skierowany do Komisji Nadzwyczajnej projekt ustawy nadal 

zawiera niestety w swoim uzasadnieniu sformułowanie, iż „służby mundurowe 
posiadają uprzywilejowany system emerytalny“, które w przypadku szerszego 
upowszechnienia może wywoływać niepotrzebne i nieuzasadnione emocje w 
opinii publicznej. W odróżnieniu od projektu rządowego ze stycznia br., gdzie do 
„grup emerytalnie dziś uprzywilejowanych“ zaliczono górników, księży, sędziów, 
prokuratorów oraz funkcjonariuszy formacji umundurowanych i żołnierzy zawodo-
wych, w uzasadnieniu projektu obecnego zapisano jedynie, iż „mając na względzie 
zasadę sprawiedliwości społecznej, wprowadzić należy odpowiednie zmiany w 
tym zakresie (tzn. dotyczącym stopniowego zrównywania i podwyższania wieku 
przechodzenia na emeryturę) również w stosunku do przedstawicieli „grup uprzy-
wilejowanych emerytalnie“, bez wskazywania, kto miałby zaliczać się do tych grup. 
Rodzi to pytanie, czy przypadkiem w chwili obecnej za grupy uprzywilejowane eme-
rytalnie nie uznano przypadkiem wyłącznie przedstawicieli służb mundurowych?  
Niepokój środowiska budzi także wyrażane publicznie stanowisko Ministra Fi-
nansów, który w wywiadzie dla radia RMF FM z 24 kwietnia 2012 roku stwierdził, 
że jest zdecydowany, aby rozpocząć następną turę podwyższania wieku emery-
talnego mundurowych, przez proste włączenie ich do systemu powszechnego. 
Widać, że Minister Finansów nie utożsamia się ze stanowiskiem rządu, którego 
jest członkiem. Tolerowanie przez Prezesa Rady Ministrów tego rodzaju wypo-
wiedzi Ministra Finansów, prowadzących w prostej linii do destabilizacji służb 
mundurowych, jest niezrozumiałe i podaje w wątpliwość czystość intencji rządu w 
tej sprawie. Opinia Ministra Finansów stoi także w jaskrawej sprzeczności m.in. z 
następującym fragmentem uzasadnienia. Przypominamy, że „Zmiana koncepcji 
systemu zaopatrzeniowego służb mundurowych była przedmiotem wstępnych 
uzgodnień pomiędzy stronami: rządową i związkową. Strona związkowa była 
reprezentowana przez przewodniczących związków zawodowych służb munduro-
wych. Efektem powyższych uzgodnień było podpisanie przez strony umawiające 
się Komunikatu z prac Zespołu w sprawie nowego modelu emerytalnego służb 
mundurowych, w którym kierunkowo zaakceptowano zaproponowane przez Rząd 
zmiany w ramach odrębnego systemu zaopatrzeniowego.“ W ocenie ZG NSZZ 
Policjantów jakiekolwiek odstępstwo od opisanych uzgodnień stanowi naruszenie 
fundamentalnych zasad dialogu społecznego w naszym kraju, dając powód do 
przewidzianych przepisami prawa działań związków zawodowych, z akcją pro-
testacyjną włącznie. Uważamy, że skierowany do Sejmu projekt w takiej wersji 
nie został poddany konsultacjom społecznym określonym w ustawie o związkach 
zawodowych co jest dostateczną przyczyną wstrzymania prac nad projektem  
i ponownego przeprowadzenia konsultacji.     

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Antoni DUDA
Otrzymują: Kluby Parlamentarne i Poselskie

1. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw  
z zakresu zabezpieczenia społecznegoSejmowa Komisja Administracji i Spraw 
Wewnętrznych 

2.Sejmowa Komisja Obrony Narodowej 
3.Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 
4.Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka 
5.Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

Zarząd Wojewódzki NSZZ policjantów woj. pomorskiego za pośrednictwem kwartalnika „Patrol“, będzie udzielał informacji o zmianach w przepisach oraz podej-
mowanych decyzjach przez stronę służbową, jak i problemach występujących w powiatach. W związku z powyższym zwracam się do wszystkich funkcjonariuszy  
o nadsyłanie zapytań czy wskazywanie problemów, którymi jako organizacja Związki powinny się zająć.
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Józef Partyka                                  Bieżące informacje są aktualizawane na stronie internetowej http://www.zwnszzp-gdansk.pl                kontakt zwsekretariat@wp.pl



Mundur 
to nasza broń kobieca…

Być może współczesny Eugeniusz Bodo tak śpiewałby 
dziś swój szlagier. Mundur… przez wiele lat zarezerwo-
wany był tylko dla mężczyzn. Symbol władzy, odwagi, 
honoru, męstwa, bohaterstwa i elegancji. Która z pań 
nie wzdychała za mężczyzną odzianym w mundur – de-
filady, parady, gale – wszak nie bez kozery funkcjonuje 
powiedzenie, że za „mundurem panny sznurem”.

Świat się zmienia, a z nim i my się zmieniamy. Mun-
dur przestał być ikoną męstwa, nabrał woni damskich 
perfum, pielęgnowany, prasowany dumnie wisi w sza-
fie, być może obok niejednej sukienki. Jakie są kobiety  
w mundurach? Skąd pomysł na mundur? Jakie jesteśmy 
my, policjantki garnizonu pomorskiego?

Rozważania należy zacząć od stwierdzenia, iż życie 
zawodowe kobiet to temat do niedawna tabu. Przez lata 
panowała opinia, że rolą kobiety jest zajmowanie się 
ogniskiem domowym. W historycznym ujęciu dopiero 
w 1894r. trzy pierwsze Polki rozpoczęły studia na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, a w 1910r. po raz pierwszy ko-
bieta otrzymała pracę, do tej pory zarezerwowaną dla 
mężczyzn, w Banku Handlowym w Warszawie (źródło: 
www.wp.pl). W epoce stalinowskiej o równouprawnieniu 
świadczyły hasła: „Kobiety na traktory”, zachęcające do 
pracy na rzecz wspólnego dobra. Dzisiejsza kobieta jest 
wyzwolona, świadoma swoich praw i swojej siły.

Wdzięk, styl, czar, szyk,
 Tym przestępców zdobywamy.
 Jeden uśmiech, jedna minka

          I każdy z nich, najtwardszy głaz
 Od razu grzeczny i serdeczny 

dla każdej z nas.
 Słaba  płeć, a jednak silniejsza,
 Słaba płeć, a jednak mocniejsza.
 Wdzięk, styl, czar, szyk,
 nasza broń to munduru toń!

W garnizonie pomorskim, według stanu na luty br. 
służbę pełni 5555 funkcjonariuszy, z czego 925 stano-
wią kobiety. Pełnią służbę w każdym z 5 korpusów kadry 
zawodowej.

1. korpus szeregowych Policji
posterunkowy 92

starszy posterunkowy 18

2. korpus podoficerów Policji
sierżant 180

starszy sierżant 174

sierżant sztabowy 70

3. korpus aspirantów Policji
młodszy aspirant 51

aspirant 104

starszy aspirant 39

aspirant sztabowy 60

4. korpus oficerów młodszych Policji
podkomisarz 27

komisarz 29

nadkomisarz 45

5. korpus oficerów starszych Policji
podinspektor 30

młodszy inspektor 6

KMP Gdańsk

www.pomorska.policja.gov.pl
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W ostatnich latach nastąpił wzrost stanowisk dostęp-
nych dla kobiet w ramach misji pokojowych. Do Kosowa 
w 2004r. delegowano 1 policjantkę, w 2007r. – 1, w 2009r. 
– 3. Natomiast od lutego 2012r. sześciomiesięczną służbę 
pełnią w Kosowie 2 panie.

Wśród funkcjonariuszek są babcie, matki, żony, córki, 
siostry, koleżanki, przyjaciółki. Niby zwykłe kobietki. Ale 
czy do końca? Wiele z nich może pochwalić się tytułem 
mistrza w narciarstwie, mistrza w strzelaniu, mistrza sztuk 
walk wschodnich. Są też sędziami sportowymi, a w ich 
szafach obok munduru wiszą judogi, kimona i czarne 
pasy. Znają język migowy, są przewodnikami psów służ-
bowych, służą jako pielęgniarki w zespole medycznym. 
Jest również wśród nich pierwsza Polka – zdobywczyni 
brązowego medalu na Mistrzostwach Świata w judo.

Policjantki są cenione za zdolność łagodzenia kon-
fliktów, umiejętność pracy w zespole, predyspozycje 
komunikacyjne i interpersonalne. Żadna z nich nie jest 
traktowana ulgowo. Tak jak panowie poddawane są 
testom  sprawności fizycznej, psychologicznym, wywia-
dowi środowiskowemu i badaniom lekarskim. Z chwilą 
mianowania na stopień posterunkowego wyjeżdżają na 
półroczne szkolenie zawodowe podstawowe. „Szkółka” 

do łatwych nie należy. To pierwszy etap eliminacyjny. 
Dużo nauki, zajęć fizycznych, rygor i musztra. Do tego 
dochodzi tęsknota za bliskimi oraz konieczność odna-
lezienia się w zupełnie nowym środowisku za wysokimi 
murami szkoły. Nie dają rady – piszą raport o zwolnie-
nie ze służby. Na ich miejsce czekają chętni ustawiając 
się w długich kolejkach. Od początku roku aplikacje  
o przyjęcie do służby w Policji złożyło ponad 2500 osób, 
z czego orientacyjnie 1/3 to kobiety.

Powrót do jednostki po szkoleniu podstawowym rów-
nież nie jest łatwy. Panie dały radę w „szkółce”, posia-
dają wiedzę teoretyczną, ale życie na ulicy rządzi się 
zupełnie innymi prawami. To drugi etap eliminacyjny. 
Zazwyczaj ich partnerami z patrolu są panowie. Jedno 
drugiemu musi ufać, jedno drugiego musi być pewne. 
Konieczne jest zdyscyplinowanie, umiejętność radzenia 
sobie ze stresem, opanowanie i spokój. Większość z pań 
realizuje się w służbie, a przy tym obalają stereotypy. 
Wszak za mundurem… panowie sznurem.

mł. asp. Marzena Rabczuk
KWP Gdańsk

Kryterium stażu służby
do 5 lat służby 333

od 6 do 10 lat 196

od 11 do 15 lat 202

od 16 do 20 lat 78

od 21 do 25 lat 90

od 26 do 30 lat 18

od 31 do 34 lat 8

Na stanowiskach kierowniczych łącznie w garnizonie 
pomorskim służbę pełnią 33 kobiety. Natomiast pod 
względem wykształcenia: średnie posiada – 347 funk-
cjonariuszek, wyższe – 577 i doktoranckie – 1.

KMP Gdynia

KPP Wejherowo Zapraszamy do napisania artykułu o pracy pań z korpusu służby cywilnej
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NAGRODZENI 
za dzielność

Asp. Jarosław Błażejewski odbiera Krzyż Zasługi za Dzielność  
z rąk komendanta wojewódzkiego insp. Wojciecha Sobczaka

St.asp. Grzegorz Gierszon i sierż. Dawid Koszykowski u Prezy-
denta Sopotu Jacka Karnowskiego

Asp. Zenon Jastrzemski otrzymał Krzyż Zasługi za Dzielność 
przyznawany przez Prezydenta RP

Słowa uznania dla postawy st.asp. Arkadiusza Kotarskiego  
i mł.asp. Grzegorza Borka przesłał Komendant Główny Policji

Policjanci w swojej pracy spotykają się z rozmaitymi 
sytuacjami, do których scenariusze pisze codzienność. 
Wyjeżdżając w teren czy pełniąc służbę na dyżurce 
muszą być przygotowani na konieczność natychmia-
stowej reakcji, od której zależeć może ludzkie życie lub 
zdrowie. Ostatnie miesiące pokazały godne podziwu 
postawy pomorskich funkcjonariuszy.

CHCIAŁ POZBAWIĆ SIĘ ŻYCIA
22 lutego. Popołudnie. Na numer alarmowy Policji 
dzwoni gdańszczanin. Informuje, że ma problemy 
osobiste i nie chce żyć. Zanim się rozłącza dyżurny 
ustala jego adres zamieszkania i wysyła na miej-
sce mł.asp. Krzysztofa Ormańczyka i sierż. Michała 
Pachockiego. Po wejściu do mieszkania policjanci 
odcinają wiszącego na pasku 31-latka i podejmują 
reanimację przywracającą mu oddech. 

2-TYGODNIOWE DZIECKO STRACIŁO
PRZYTOMNOŚĆ

Koniec lutego. Popołudnie. Dyżurka. Podkom. Ma-
rek Gussman ze sztumskiej Policji odbiera telefon. 
Zrozpaczony ojciec krzyczy, że jego 2-tygodniowa 
córeczka przestała oddychać. Dyżurny szybko 
informuje pogotowie ratunkowe i instruuje zroz-
paczonych rodziców jak reanimować dziecko. Te-
lefoniczna pomoc przedmedyczna trwa do czasu 
przyjazdu karetki. Dziecko trafia do szpitala. Jego 
życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

TONĄCA 14-LATKA
24 stycznia. Godzina 11.55. Sopot. Policjanci otrzy-

mują zgłoszenie, że przy sopockiej marinie tonie 
dziewczynka. Oficer dyżurny wysyła najbliższe 
patrole. 
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Na koniec molo biegną sierż. Dawid Koszykowski  
i st.asp. Grzegorz Gierszon. Widzą tonącą nastolatkę. 
Natychmiast wskakują do wody. 14-latka ledwo utrzy-
muje się na powierzchni wody. Funkcjonariusze holują 
ją kilkadziesiąt metrów do najbliższej drabinki, przy 
której asekurują ich dwaj inni policjanci.

POŻAR HALI W STOCZNI GDAŃSKIEJ
19 stycznia. Godzina 19:50. St.asp. Arkadiusz Kotar-

ski i mł.asp. Grzegosz Bork jadą nieoznakowanym 
radiowozem ulicą Marynarki Polskiej. Zauważają, 
że w jednej z hal produkcyjnych Stoczni Gdańskiej 
wybuchł pożar. Informują dyżurnego. Ze środka hali 
dobiegają odgłosy silnych eksplozji. Reagują bez wa-
hania. W trosce o bezpieczeństwo osób, które chciały 
przejechać pasem ulicy przy płonącej hali, blokują 
ruch pojazdów. Jeden z nich zatrzymuje tramwaj  
z kilkudziesięcioma pasażerami.

10-LATEK ZAPLĄTAŁ SIĘ W LINKĘ
Początek sierpnia 2011 roku. W rzece Wda (gm. Lu-

bichowo) tonie dziecko. Już minutę po zgłoszeniu po-
licjanci z posterunku w Skórczu są na miejscu. Asp. 
Jarosław Błażejewski i asp. Zenon Jastrzemski natych-
miast rozpoczynają akcję ratunkową. Dostrzegają 
ciało dziecka na głębokości około 1 metra. Chłopiec 
utknął. Zaczepił się jedną nogą o znajdującą się na 
dnie linkę. Funkcjonariusze w mundurach wskakują 
do wody. Akcję utrudnia silny nurt rzeki. Jeden z po-
licjantów nurkuje i dopływa do chłopca, odcina linkę  
i transportuje 10-latka na brzeg. Chłopiec nie od-
dycha, tętno jest niewyczuwalne. Funkcjonariusze 
rozpoczynają walkę o jego życie. Po kilku minutach 
reanimacji zostaje przewrócony oddech. 

Odważni policjanci oprócz uznania środowiska za-
wodowego otrzymują także odznaczenia, listy gra-
tulacyjne i nagrody od Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej, Komendanta Głównego Policji i władz sa-
morządowych.

podkom. Magdalena Michalewska KMP Gdańsk
mł.asp. Marcin Kunka KPP Starogard Gdański
st.sierż. Karina Kamińska KMP Sopot
st.sierż. Karolina Gastoł-Zawicka KPP Sztum

POLICJANCI  NA  KANALE  YOU  TUBE
KWP w Gdańsku i KPP w Lęborku jako jedyne w woje-

wództwie mają swoje kanały na You Tube. Zapraszamy 
do oglądania realizacji i innych materiałów policyjnych.

ODNIEŚLI  ZNALEZIONY  PORTFEL
Troje słupszczan – Klaudia Fostacz i Aron Minaut  ze 

Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Piotr Dudzic z Gimnazjum 
Nr 6 otrzymało  wyróżnienia od słupskiego komendanta 
miejskiego podinsp. Andrzeja Szaniawskiego. 

Uczniowie znaleźli portfel zgubiony przez mieszkańca 
Słupska i od razu odnieśli go na Policję skąd właściciel 
szybko odebrał swoją własność. Ich postawa została 
nagrodzona niespodzianką w postaci wyróżnienia na 
forum szkół w obecności rodziców, dyrekcji szkół, przed-
stawicieli władz samorządowych oraz Policji.

podkom. Robert Czerwiński  KMP Słupsk
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KWP w Gdańsku, Sekcja Prezydialna, 
ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
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www.pomorska.policja.gov.pl
Druk: Drukarnia WL, ul. Elbląska 66, Gdańsk
tel. 58 30 14 418
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmiany
tytułów i opracowania redakcyjnego tekstów 
przyjętych do druku. Redakcja zastrzega sobie prawo 
do nieodpłatanego wykorzystania publikowanych 
materiałów na stronie internetowej  
www.pomorska.policja.gov.pl.  
Za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i materiałów 
sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Przedruki  
z kwartalnika tylko za zgodą redaktora naczelnego.

Kwartalnik rozprowadzany jest bezpłatnie w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej.

Klaudia Fostacz 
i Aron Minaut
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UNIHOKEJ – ROZGRYWKI 
SŁUŻB MUNDUROWYCH

Policjanci ze słupskiej komendy miejskiej oraz re-
prezentanci innych służb mundurowych rywalizo-
wali w XXI edycji Turnieju Służb Mundurowych, tym 
razem funkcjonariusze zmierzyli się w unihokeju. 
Pojedynki drużyn XXI edycji Turnieju Służb Mun-
durowych poprzedziło losowanie kolejności rozgry-
wek i podział na grupy. Każda służba wystawiła po  
4 zawodników na boisku oraz rezerwowych. KMP 
w Słupsku reprezentował wydział kryminalny oraz 
komisariat z Kępic. Mecze unihokeja rozpoczęły 
tegoroczną rywalizację służb mundurowych. Od-
były się w sali gimnastycznej 7 Brygady Obrony 
Wybrzeża w Słupsku. Słupscy funkcjonariusze za-
jęli IV miejsce (na VI). Zwycięstwo pozostało jednak  
w rękach Policji ponieważ zawody wygrali policjan-
ci ze Szkoły Policji w Słupsku. 

podkom. Robert Czerwiński
KMP Słupsk

PIŁKARSKI SUKCES 
NOWODWORSKICH 
POLICJANTÓW

Na początku marca zakończył się kolejny sezon or-
ganizowanych od 17 lat rozgrywek Żuławskiej Halowej 
Ligii Piłki Nożnej. Policyjna nowodworska drużyna pił-
karska odniosła w nich spory sukces. Grający w ekipie 
Pub Gol mundurowi awansowali z II do I ligi i zdobyli 
puchar Fair Play.

Zespół Pub Gol, złożony głównie z policjantów z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, 
zakończył rozgrywki II ligi żuławskiej halówki na dru-
gim miejscu. Dzięki temu wysportowani funkcjonariu-
sze wywalczyli awans do I ligi. W najbliższym sezonie 
rywalizować będą z najlepszymi zawodnikami na Żu-
ławach i Mierzei Wiślanej. Co ciekawe, w ekipie Pub 
Gol występuje siedmiu policjantów, w tym komendant 
Wacław Łokuciewski. Szef nowodworskiej Policji jest 
bramkarzem.

Pub Gol był prawdziwą rewelacją tegorocznych roz-
grywek II ligi. Policjanci wygrali pierwsze osiem spotkań 
ligowych i dość szybko stali się głównym kandydatem do 
awansu. Potem przyszły dwie porażki z rzędu, ale zespół 
się podniósł i do końca sezonu był już niepokonany.  
W całym sezonie Pub Gol zdobył aż 34 punkty. Ich bilans 
bramkowy wyniósł 70:28, co świadczy, że najmocniejszą 
stroną drużyny była dobra obrona.

Oprócz wysokiego miejsca w II lidze, zespół Pub Gol 
wygrał w klasyfikacji Fair Play – miał najmniej żółtych  
i czerwonych kartek w całej lidze, co oznacza, że wy-
kazał się nie tylko dobrą techniką gry, ale i godną na-
śladowania sportową postawą.

Udział w sportowych rozgrywkach nie tylko utrzymuje 
dobrą kondycję fizyczną funkcjonariuszy, ale jest też 
znakomitą formą zawodowej integracji. 

st.sierż. Paulina Grzesiowska 
KPP Nowy Dwór Gdański

SPORT

Patrol czerwiec 2012                      www.pomorska.policja.gov.pl

mł. insp. Wacław Łokuciewski



13www.pomorska.policja.gov.pl                       czerwiec 2012 Patrol

Program BOUNDLESS powstał w 2010 roku z inicjatywy 
Policji Hrabstwa Blekinge z południowej Szwecji ze stoli-
cą w Karskronie. Był on wynikiem analiz przeprowadzo-
nych przez policjantów szwedzkich, które wskazywały 
na znaczny wzrost przestępczości pospolitej popełnianej 
przez sprawców trafiających do Szwecji dzięki połącze-
niu promowemu pomiędzy Gdynią, a Karlskroną. 

W 2011 roku rozpoczęła się druga edycja projektu pod 
nazwą BOUNDLESS II, której jednym z priorytetów było 
wypracowanie projektu umowy o lokalnej wymianie infor-
macji. KWP w Gdańsku, przy udziale Biura Międzynarodo-
wej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, opraco-
wała projekt porozumienia i po wzajemnych konsultacjach 
w dniu 11 kwietnia 2012 roku w Sztokholmie Komendant 
Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Wojciech Sobczak 
podpisał Porozumienie wykonawcze do Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Królestwa 
Szwecji o współpracy w zwalczaniu poważnej przestęp-
czości, podpisanej w Warszawie dnia 13 kwietnia 2005 r. 
między Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej 
Polskiej, a Radą Policji Państwowej o współpracy Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z Szefem 
Policji Hrabstwa Blekinge. Porozumienie określa m.in. 
uprawnione jednostki organizacyjne KWP w Gdańsku 
i Komendzie Regionu Blekinge do wymiany informacji o 
charakterze lokalnym dotyczących osób i zdarzeń z woje-
wództwa pomorskiego i Hrabstwa Blekinge. Porozumienie 
jest pierwszym tego typu w Polsce. Dotychczasowa wy-
miana informacji na wewnętrznych granicach UE oparta 
była jedynie o przepisy strefy Schengen. 

Kolejnym celem drugiej edycji projektu BOUNDLESS 
były działania promujące wiedzę o obu krajach, wza-
jemne poznanie obyczajów, kultury i zwyczajów. Wiedza 
ta jest bardzo przydatna w codziennej służbie i ułatwia 
zarówno postępowanie ze sprawcami, jak i ofiarami 
przestępstw pochodzącymi ze Szwecji. W samym tylko 
Gdańsku przebywa ponad 500-osobowa grupa studen-
tów uczących się na trójmiejskich uczelniach. W związ-
ku z tym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
5 marca br. zorganizowano spotkanie z Konsulem Hono-
rowym Królestwa Szwecji i przedstawicielką Szwedzkiej 
Izby Gospodarczej. Takie samo spotkanie z udziałem 
polskich przedstawicieli obyło się w Karlskronie dla 
szwedzkich policjantów.

W drugiej edycji programu udało się również zreali-
zować wzajemne wizyty studyjne policjantów. Pierwsza 
czteroosobowa grupa z Polski odwiedziła Karlskronę w 
marcu br., a rewizyta gości ze Szwecji miała miejsce w 
kwietniu. Projekt BOUNDLESS II jest w całości finanso-
wany ze środków budżetowych policji szwedzkiej. 

nadkom. Hanna Kowalewicz, podinsp. Krystian Wojciechowski 
KWP Gdańsk

PROGRAM BOUNDLESS  
– BEZ GRANIC


