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24 lipca br. z okazji Święta Policji, na boisku Zespo-
łu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego 
w Gdańsku, odbył się IV Turniej „Fair Play” o Puchar 
Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku i Prze-
wodniczącego NSZZ Policjantów KMP w Gdańsku. 
W turnieju wzięło udział 12 drużyn. Pierwsze miejsce 
zdobyła drużyna KWP w Gdańsku, drugie – drużyna 
KPP Tczew, a trzecie – drużyna z Komisariatu VIII Poli-
cji w Gdańsku. Nagrody ufundowali m.in. Pan Michał 
Owczarczak - Wicewojewoda Pomorski, Pan Piotr Bo-

rawski – Radny Miasta Gdańska, Pani Anna Zbierska 
– Dyrektor Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji 
Społecznej Miasta Gdańska, Pan Adam Drążkiewicz 
– Dyrektor Agencji Ubezpieczeniowej Allianz oraz Pan 
Wojciech Radziwon – właściciel R-GOL FOOTBALL 
CENTER.

asp.sztab. Piotr Strojny
Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów 
KMP Gdańsk

Turniej „FAIR PLAY”
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We wrześniowym numerze „Patrolu” nie mogło zabraknąć podsumowania 
obchodów Święta Policji – lipiec to miesiąc awansów i wyróżnień w naszej 
formacji. Z tej okazji nawet antyterroryści znaleźli czas na opracowanie 
pokazu dla mieszkańców Gdańska. Jak się okazuje przygotowane w wo-
jewództwie obchody organizowane w miejscach publicznych cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem przypadkowych osób. W tym numerze także 
dużo informacji o zrealizowanych programach prewencyjnych, konkursach, 
w jakich wystąpili nasi policjanci i popycie na klasy policyjne. Chętnych do 
nauki w klasach o tym profilu jest tylu, że w tym roku zorganizowano dla 
nich pierwsze mistrzostwa wiedzy i umiejętności.  Ilu z tych młodych ludzi 
zasili w przyszłości szeregi Policji – czas pokaże. Zapraszam do kwartalnika.

Konferencja „90 lat Kobiet w Policji”
W ramach Centralnych Obchodów Święta Policji  

23 lipca w Sejmie odbyła się Międzynarodowa Kon-
ferencja Naukowa „90 lat Kobiet w Policji”. Uczestni-
czyły w niej m.in. reprezentacje policjantek ze wszyst-
kich województw, przedstawicielki pozostałych służb 
mundurowych, a także policjantki z innych krajów.

W tym roku mija 90 lat, od kiedy kobiety pełnią służbę 
w polskiej Policji. Pamiętając o istotnym wpływie kobiet 
na losy policyjnej formacji, aby godnie uczcić tę rocz-
nicę w Sejmie odbyła się Międzynarodowa Konferen-
cja Naukowa „90 lat Kobiet w Policji”. Organizatorem 
konferencji była Komenda Główna Policji, a honorowy 
patronat nad wydarzeniem objęła Premier Ewa Kopacz.

Podczas konferencji głos zabrali między innymi Pani 
Premier, Pani Małgorzata Kidawa-Błońska – Marszałek 
Sejmu RP, Pani Elżbieta Radziszewska – Wicemarszałek 
Sejmu RP, Pani Teresa Piotrowska – Minister Spraw We-

wnętrznych, gen. insp. Krzysztof Gajewski – Komendant 
Główny Policji oraz Pani nadinsp. Irena Doroszkiewicz 
– Komendant Wojewódzki Policji w Opolu. Podczas spo-
tkania policjantki mogły też wysłuchać funkcjonariuszek 
Policji z innych krajów, które opowiadały o swojej pracy. 

Konferencja była znakomitą okazją do przypomnienia 
roli, jaką odegrały polskie funkcjonariuszki w Policji Pań-
stwowej, Milicji Obywatelskiej, a także do podkreślenia 
znaczenia policjantek w nowoczesnej formacji jaką jest 
współczesna Policja. Podczas konferencji garnizon pomor-
ski reprezentowały: podinsp. Hanna Kowalewicz z KWP 
w Gdańsku, kom. Magdalena Michalewska – KMP w Gdań-
sku, asp.sztab. Małgorzata Kujawska – KPP w Pruszczu 
Gdańskim, asp. Agata Chrostek – KPP w Pruszczu Gdań-
skim, mł.asp. Anna Troka z KPP w Kościerzynie. 

kom. Magdalena Michalewska
KMP Gdańsk

kom. Beata Domitrz

Od redaktora naczelnego
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Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdań-
skim ma 2 najlepsze owczarki niemieckie w woje-
wództwie pomorskim. Ilab i Edur wraz ze swoim 
przewodnikiem zajęli I miejsce w eliminacjach wo-
jewódzkich XV Kynologicznych Mistrzostw Policji, 
które odbyły się w Gdańsku. 

Pod koniec maja odbyły się w Gdańsku eliminacje 
do XV Kynologicznych Mistrzostwach Policji, w których 
uczestniczyli przewodnicy psów wyspecjalizowanych do 
poszukiwania narkotyków i materiałów wybuchowych. 
Starogardzką komendę reprezentował asp. Łukasz Kost-
ka – przewodnik 1,5 rocznego Ilaba specjalizującego 
się w poszukiwaniu narkotyków oraz Edura – 5-letniego 
owczarka niemieckiego przeszkolonego w zakresie od-
najdywania materiałów wybuchowych. W 3-dniowych 
zmaganiach przewodnicy reprezentujący poszczegól-
ne komendy powiatowe oraz ich czworonożni partne-
rzy musieli wykazać się umiejętnością przeszukiwa-
nia pomieszczeń, bagaży oraz pojazdów. Dodatkowo 
policjanci oceniani byli za ogólne posłuszeństwo psa 
oraz udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodo-
wanym. Komisja sędziowska pieczołowicie przyglądała 
się wszystkim konkurencjom i po podsumowaniu zdo-
bytych punktów ogłosiła wyniki eliminacji. W klasyfi-
kacji ogólnej I miejsce zajął funkcjonariusz Komendy 
Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim, który od 
4 lat jest przewodnikiem psów tropiących. Jego dwaj 
podopieczni – Ilab i Edur wykazali się największą sku-
tecznością w zakresie poszukiwania narkotyków oraz 

materiałów wybuchowych i w województwie pomorskim 
okazali się bezkonkurencyjni. Pod koniec sierpnia br. 
asp. Łukasz Kostka będzie reprezentował województwo 
pomorskie na XV Kynologicznych Mistrzostwach Policji, 
które odbędą się w Sułkowicach. 

st.asp. Marcin Kunka
KPP Starogard Gdański

ILAB I EDUR NA PIERWSZYM MIEJSCU
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Zmumifikowane 300-letnie ciało mężczyzny, karabin 
wykonany z ramy rowerowej i z części od maszyny do 
szycia, pistolet zrobiony z chleba, to tylko niektóre 
eksponaty, jakie można podziwiać w Muzeum Kry-
minalistyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Pomysł na gromadzenie zbiorów Muzeum Kryminalisty-
ki zrodził się ponad 30 lat temu. Placówka początkowo 
znajdowała się w Katowni i Wieży Więziennej na Targu 
Węglowym w Gdańsku, gdzie zlokalizowana była Pra-
cownia Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Od 
ponad 2 lat muzeum ma swoją siedzibę w Wydziale 
Prawa i Administracji UG w Oliwie.

Odwiedzający mogą tu podziwiać bogaty zbiór bro-
ni, zarówno tej produkowanej seryjnie, jak i wykonanej 
metodą chałupniczą, podrabiane banknoty i monety 
pochodzące z Polski lub zagranicy, przedmioty zare-
kwirowane osadzonym w aresztach śledczych czy za-
kładach karnych.

Dużą część muzeum zajmuje dokumentacja dotycząca 
największych katastrof, które miały miejsce w naszym 
regionie. Są tu ekspozycje związane chociażby z tra-
gicznie zakończoną przeprawą promową przez Motławę 
w 1975 r., wypadkiem autobusu w Kokoszkach w 1994 r., 
czy wybuchem gazu w bloku przy ul. Wojska Polskiego 
w Gdańsku w 1995 r. 

Dwóm polskim zabójcom zostały poświecone osobne 
gabloty. Mowa tu o Karolu Kocie zwanym „Wampirem 
z Krakowa” oraz działającym na Pomorzu – Pawle Tru-
chlinie o pseudonimie „Skorpion”.

Pierwszy z wymienionych został oskarżony o zamordo-
wanie 2 osób. To prawdopodobnie jeden z najmłodszych 
przestępców skazanych na karę śmierci w Polsce. Karol 
Kot zaczął mordować w wieku 16 lat, a został stracony 5 
lat później – mówi Janusz Czeczko, pracownik Muzeum 
Kryminalistyki UG. Natomiast Pawła Truchlina skazano 
na karę śmierci za zamordowanie 9 kobiet oraz za usiło-
wanie zabójstwa 11 kolejnych. Działał on na terenie m.in. 
Gdańska, Skarszew, Tczewa i Starogardu Gdańskiego. 
W gablocie można zobaczyć m.in. fotografie sprawcy 
i jego ofiar, narzędzie zbrodni tj. młotek, którym zabijał 
oraz gipsowe odlewy śladów jego obuwia i stóp. Wy-
rok na nim wykonano w 1987 r. w areszcie śledczym 
w Gdańsku.

Ciekawym eksponatem w centralnym miejscu muzeum 
jest ponad 300-letnie, zmumifikowane ciało mężczyzny.
– Był początek lat 80-tych. Patrol Milicji dostał zgłoszenie 
o awanturujących się mężczyznach w jednym z lokali 
w okolicach kościoła Św. Barbary w Gdańsku. Funkcjo-
nariusze na miejscu zastali 2 mężczyzn oraz… ludzką 
mumię. Jak się okazało zabalsamowane ciało mężczyzny 
zostało wykopane przy okazji robót ziemnych, a następ-
nie zabrane przez pracowników do pobliskiego baru 
– mówi Janusz Czeczko.

Warto zwrócić uwagę na bardzo dobry stan zwłok. 
Uległy one mumifikacji w ziemnym grobie, co jest bar-
dzo rzadką rzeczą, zważywszy na panujące w Gdańsku 
warunki klimatyczne.

Ciekawość wśród zwiedzających wzbudzają także 
ludzkie organy zakonserwowane w formalinie m.in. 
przestrzelone serce 20-latka. Imponująca jest również 
kolekcja mundurów policyjnych z całego świata. 

Muzeum mimo niewielkiej powierzchni robi ogromne 
wrażenie, warto podkreślić, że zwiedzać można je gru-
powo, po wcześniejszym umówieniu się, a sam wstęp 
jest bezpłatny.

st.sierż. Kamil Gabryszak
KWP Gdańsk

 Szczególne podziękowania dla Pana Janusza Czecz-
ko – pracownika Muzeum Kryminalistyki Uniwersy-
tetu Gdańskiego za udostępnienie zdjęć i informacje 
na temat placówki.

Zajrzyjcie do 
Muzeum Kryminalistyki
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Pierwsze mistrzostwa klas  
o profilu policyjnym 

Klasy policyjne cieszą się niezmiennym zaintere-
sowaniem młodzieży. Wstępują do nich uczniowie 
chcący w przyszłości podjąć służbę w Policji oraz 
ci chcący poznać tajniki mundurowego fachu. W woj. 
pomorskim aktualnie funkcjonują 34 klasy policyjne, 
w tym dwie gimnazjalne – w Gdańsku i w Przywi-
dzu. Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KWP 
w Gdańsku zorganizował im Pierwsze Mistrzostwa 
Klas o Profilu Policyjnym Województwa Pomorskiego.

24 kwietnia Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego 
KWP w Gdańsku zorganizował Pierwsze Mistrzostwa 
Klas o Profilu Policyjnym Województwa Pomorskiego.

Udział w Mistrzostwach wzięli uczniowie II klas o profi-
lu policyjnym województwa pomorskiego. Do rywalizacji 
przystąpiło 10 drużyn, które w składach czteroosobowych 
zmierzyły się w trzech konkurencjach: test wiedzy o Policji 
przygotowany przez Wydział Prewencji i Ruchu Drogowe-
go KWP, test sprawności fizycznej przygotowany przez 
Sekcję Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Wydziału 
Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku, udzielanie pierwszej 
pomocy przedmedycznej przygotowane przez Samodziel-
ny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Gdańsku. 

Po zakończeniu wszystkich etapów, na podstawie cząst-
kowych wyników, wyłonieni zostali zwycięzcy. 

 � I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych Nr 4 w Malborku w składzie: 
Martyna Lubak, Łukasz Benedykciuk, Paweł Wosiak, 
Bartosz Czechowski

 � II miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Nr 2 w Lęborku w składzie: 
Filip Mielewczyk, Dawid Stasiak, Patryk Grzebiela, 
Magdalena Rompca

 � III miejsce zajęła drużyna ze Sportowego Liceum 
Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących Nr 2 w Kwidzynie w składzie: 
Kewin Banach, Piotr Skaja, Michał Kopczyński, Klau-
dia Ferenc.

Puchary dla zwycięskich drużyn ufundował Komendant 
Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Wojciech Sobczak, 
a w jego imieniu wręczył je uczniom Zastępca Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Zbigniew Maj. 

Dyplomy indywidualne zwycięzcom wręczyła Pomorski 
Kurator Oświaty Pani Elżbieta Wasilenko, a pamiątkowe 
tabliczki dla opiekunów drużyn – Przedstawiciel Woje-
wody Pomorskiego Pani Michalina Krzysztoforska.

Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymali pamiątkowe 
przypinki.

kom. Magdalena Falkowska
KWP Gdańsk
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Drugie pomorskie dni otwarte dla 
klas o profilu policyjnym

Możliwość zajęć z policjantami jest dla uczniów 
klas mundurowych okazją do przyjrzenia się służbie 
w Policji „od kuchni”. Bezpośrednia rozmowa z funk-
cjonariuszami, konfrontacja zajęć teoretycznych 
z praktyczną stroną służby jest nieocenioną pomocą 
i wsparciem dla szkolnych zajęć. Idąc naprzeciw tym 
oczekiwaniom Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego 
KWP w Gdańsku zorganizował Drugie Pomorskie Dni 
Otwarte dla Klas o Profilu Policyjnym. 

W majowych Dniach Otwartych dla Klas o Profilu Po-
licyjnym uczestniczyło około 600 uczniów klas mundu-
rowych z województwa pomorskiego. W trakcie uroczy-
stości nastąpiła inauguracja działań edukacyjnych dla 
młodzieży gimnazjalnej pod nazwą „Prawo w Lesie”, 
przygotowana wspólnie z Lasami Państwowymi.

Wszystko odbyło się na terenie Oddziału Prewencji 
Policji w Gdańsku, a podczas zorganizowanego festy-
nu uczniowie klas mundurowych mieli możliwość przyj-
rzeć się z bliska pracy nie tylko policjantów, ale również 
przedstawicieli pozostałych instytucji współpracujących 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. 

Uczniowie wzięli udział m.in. w teście umiejętności 
strzeleckich na symulatorze strzeleń „Czantoria” przygo-
towanym przez 49. Bazę Lotniczą z Pruszcza Gdańskie-
go. Sprawdzili też swoje umiejętności jazdy na rowerze 
podczas pokonywania rowerowego toru przeszkód. 

I miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące w Kwi-
dzynie, II miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących  
Nr 2 w Lęborku, a III przypadło Zespołowi Szkół Agro-
technicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie.

Partnerami wydarzenia byli: 49. Baza Lotnicza z Prusz-
cza Gdańskiego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Gra-

niczna, Państwowa Straż Pożarna, Samodzielny Pod-
oddział Antyterrorystyczny Policji, Oddział Prewencji 
Policji, Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gdań-
sku, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Miejska 
w Gdańsku, Izba Celna oraz Pomorski Ośrodek Ruchu 
Drogowego.

kom. Magdalena Falkowska
KWP Gdańsk

Kom. Wiesław Szwaba z wydziału dochodzeniowo-
-śledczego gdyńskiej komendy zajął II miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie „Policjant Służby Kryminalnej Roku 
2015”, który został zorganizowany w lipcu w Szkole Policji 
w Pile. Reprezentujący województwo pomorskie funkcjo-
nariusz po przeprowadzonych konkurencjach z zakre-
su wiedzy, praktycznych działań na miejscu zdarzenia, 
prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz 
strzelania z broni służbowej uplasował się na podium. 
Jego wynik jest tym cenniejszy, że rywalizacja śledczych 
w tegorocznej edycji konkursu była bardzo wyrównana 
i na wysokim poziomie. Wyróżnienia dla gdyńskiego 
dochodzeniowca przekazali Komendant Główny Policji 
oraz Prokurator Generalny. 

Laureat tegorocznej edycji służy w Policji od 15 lat. Jego 
doświadczenie zawodowe procentuje w prowadzeniu 

spraw związanych z przestępstwami przeciwko życiu 
i zdrowiu; dużą cześć pracy poświęca na wyjaśnianiu 
przekroczeń przepisów w związku z imprezami maso-
wymi.

kom. Michał Rusak
KMP Gdynia

Śledczy na podium
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Do wykonywania swoich obowiązków policjanci przy-
gotowują się w policyjnych szkołach i ośrodkach szko-
lenia. Policyjne kadry zasilają coraz lepiej wykształceni 
młodzi ludzie. 

Policjantom przysługuje szereg uprawnień, m.in. prawo 
do legitymowania, zatrzymywania osób, przeszukiwa-
nia osób i pomieszczeń, dokonywania kontroli osobistej, 
stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni 
palnej. Zatrzymywaniem najgroźniejszych kryminalistów 
zajmują się doskonale uzbrojeni i wyszkoleni policyjni 
antyterroryści. Policjanci Centralnego Biura Śledczego 
Policji rozbijają zorganizowane grupy przestępcze, wal-
czą z terrorem kryminalnym i narkobiznesem. Policja cie-
szy się coraz większym zaufaniem społecznym a liczba 
osób, które czują się bezpieczniej rośnie z roku na rok.

Podczas procesu zmian i reorganizacji formacji poli-
cyjnej trwającej wiele lat zapomniano o jednej z najważ-
niejszych potrzeb człowieka, nie tylko funkcjonariusza 
Policji. Potrzeba ta została już dawno temu zdefiniowana 
i umieszczona w piramidzie Maslowa:

Policjant aby mógł prawidłowo realizować postawione 
przed nim zadania związane z zapewnieniem bezpie-
czeństwa musi w pierwszej kolejności mieć zapewnioną 
możliwość zaspokojenia potrzeb fizjologicznych czyli 
w naszym przypadku „żywność”. Zaspokojenie tej wła-
śnie potrzeby podczas różnego rodzaju prowadzonych 
akcji lub operacji, planowanych czy też nieplanowanych, 
w których muszą z racji wykonywanego zawodu brać 
udział policjanci jest według mnie kluczowe. 

Przepisy regulujące normy żywieniowe
W tak dużej formacji mundurowej jaką jest Policja pra-

cuje około 100 000 osób upoważnionych do pobierania 
należności za wyżywienie. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 12 września 2002 roku – w sprawie przy-
padków otrzymywania przez policjanta wyżywienia 
oraz norm tego wyżywienia w §2 opisuje następujące 
rodzaje norm wyżywienia, które przysługują policjantowi 
w czasie wykonywania obowiązków służbowych:
1) normy zasadnicze:

a) norma szkolna SZ,
b) norma lotnicza LOT;

2) normy dodatkowe:
a) norma uzupełniająca DU,
b) norma napojów.

Ilości produktów żywnościowych zawartych w normach 
wyżywienia szkolnej SZ, lotniczej LOT i dodatkowej DU 
określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

Kolejna Decyzja nr 2/2008 Dyrektora Departamentu 
Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA i Dyrektora Depar-
tamentu Budżetu MSWiA z dnia 21 sierpnia 2008 roku 
– w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wy-
żywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków 
Państwowej Straży Pożarnej, policjantów, funkcjonariu-
szy Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony 
Rządu została zmieniona Decyzją nr 1/2011 Dyrektora 
Departamentu i Analiz i Nadzoru MSWiA i Dyrektora 
Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 4 października 
2011 roku zmieniająca decyzję w sprawie określenia 
wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu 
ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Po-
żarnej, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej 
i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

W §1 tej decyzji określono wartości zasadnicze na po-
ziomie:
1) dla normy szkolnej SZ oraz podstawowej P – 14,83 zł
2) dla normy lotniczej LOT – 19,75 zł 

Określono również pieniężne normy dodatkowe na 
poziomie:
– norma uzupełniająca DU  – 6,64 zł 

– 150% normy DU  – 9,96 zł

– 70% normy DU  – 8,30 zł

– 50% normy DU  – 4,65 zł

– 45% normy DU  – 3,32 zł

– 35% normy DU  – 2,32 zł

Regulację tę wprowadzono w związku ze wzrostem 
cen artykułów spożywczych, gdzie według założenia 
pozwoliło to na utrzymanie stanu wyżywienia upraw-
nionych osób. Wysokość podwyżki odpowiada zmianie 
odpowiednich norm wprowadzonych w resorcie obrony 
narodowej Decyzją nr 55/MON Ministra Obrony Naro-
dowej z dnia 23 lutego 2011 roku (Dz.Urz.MON.11.5.61). 

PSIA MISKA

Potrzeba
samorealizacji

Potrzeba szacunku
Poczucie uznania

i docenienia

Potrzeba społeczne
Rodzina, przyjaciele i pozostali

Potrzeba bezpieczeństwa
Stabilizacja, bezpieczeństwo fizyczne i finansowe

Potrzeby fizjologiczne
Żywność, ciepło, schronienie
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Ponadto 27 sierpnia 2009 roku zlikwidowano gospodar-
stwa pomocnicze w związku z czym określono sposób ży-
wienia we własnych punktach, gdzie koszty przyrządzania 
posiłków pokrywa się w wysokości przysługującej punk-
tom żywienia na podstawie przepisów o ich prowadzeniu.

Jako ciekawostkę przedstawię zarządzenie KGP 
w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem 
psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia 
oraz norm wyżywienia regulujące wyżywienie dla psa 
służbowego. „Przewodnikowi wypłaca się równoważnik 
pieniężny za każdy dzień miesiąca, ustalony w wysoko-
ści 0,7 stawki żywieniowej policjanta „SZ”, określonej 

w przepisach w sprawie wartości pieniężnych, norm wy-
żywienia oraz sposobu ich stosowania dla policjantów”.

Reasumując od 2011 roku do chwili obecnej ceny żywno-
ści znacznie się zmieniły, a normy wskazane w tabeli są 
wysoce nieprecyzyjne, według nich dostawcy żywności 
mogą dostarczać produkty najniższej jakości odbiegające 
znacznie od standardów żywieniowych. Brak jest regulacji 
dotyczących tzw. akcyjności, gdzie policjanci często mu-
szą wykonywać zadania służbowe w ponadnormatywnym 
czasie np. poszukiwania zaginionych osób.

podinsp. Maciej Januszkiewicz
KWP Gdańsk

Sztumski policjant w finale 
„Policjanta Ruchu Drogowego”

Wyłonieni podczas kwalifikacji w jednostkach tere-
nowych policjanci z całego województwa pomorskie-
go rywalizowali w kilku konkurencjach wojewódz-
kiego finału konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. 
Sztumską jednostkę reprezentował sierż. sztab. Karol 
Kwiatkowski, który zajął drugie miejsce i razem z fi-
nalistą zaprezentuje się na konkursie ogólnopolskim. 

22 maja w Gdańsku odbył się po raz kolejny wojewódzki 
finał konkursu na najlepszego policjanta ruchu drogo-
wego. Do rywalizacji stanęli policjanci ze wszystkich 
jednostek garnizonu pomorskiego. Policjanci brali udział 
w kilku konkurencjach: strzelaniu, teście wiedzy teore-
tycznej, sprawdzianie umiejętności prowadzenia samo-
chodu i jazdy motocyklem. Koronną konkurencją zawsze 
jest ręczne kierowanie ruchem pojazdów na skrzyżowa-
niu. Każdy ze startujących policjantów starał się zgroma-
dzić jak największa liczbę punktów. Policjanci musieli też 
wykazać się znajomością udzielania pierwszej pomocy 
ofiarom wypadków. Komisje sędziowskie obiektywnie 
i sprawnie oceniały starty poszczególnych policjantów.  
Reprezentant sztumskiej komendy sierż. sztab. Karol 
Kwiatkowski zajął na podium drugie miejsce. Dodat-
kowo otrzymał medal za najlepsze wyniki z konkurencji 

strzeleckiej. I miejsce w konkursie zajął st.sierż. Arka-
diusz Grabarz z KMP Gdańsk, natomiast III – sierż.sztab. 
Waldemar Lewandowski także z KMP Gdańsk.

Zwycięzcy, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca repre-
zentowali nasz garnizon w czerwcu na konkursie ogól-
nopolskim w Krakowie.

mł.asp. Karolina Gastoł-Zawicka
KPP Sztum
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Zrealizowano projekt  
„Droga do bezpiecznej służby”

Policjanci z garnizonu pomorskiego wzięli udział w Pro-
jekcie „Droga do Bezpiecznej Służby” w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie 
umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdów służ-
bowych przez policjantki i policjantów korzystających 
z nich w czasie służby. 

Program szkolenia koordynowanego przez Wyższą 
Szkołę Policji w Szczytnie miał na celu nabycie przez 
policjantów wiedzy i umiejętności, które przygotują ich 
do bezpiecznego i efektywnego kierowania osobowymi 
pojazdami służbowymi. Ponadto każdy uczestnik wy-
kształcił postawy przydatne również poza służbą, dzięki 
czemu wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 

Szkolenie odbywało się w systemie stacjonarnym, przez 
okres 4 dni roboczych, w dwóch ośrodkach:
1.  TOR – Rakietowa – ośrodek doskonalenia techniki 

jazdy we Wrocławiu
2.  Akademia Kierowcy – Ośrodek Doskonalenia Techniki 

Jazdy w Międzychodzie
 

Dla garnizonu pomorskiego przydzielono łącznie 44 
miejsca. 

Do projektu mogli przystąpić policjanci, którzy w dniu 
naboru pełnili służbę prewencyjną, w ruchu drogowym 
oraz kryminalną. Priorytet stanowili policjanci realizują-
cy na co dzień zadania z wykorzystaniem pojazdów służ-
bowych, w szczególności uprzywilejowanych w ruchu 
lub wyposażonych w wideorejestrator. Ponadto tworząc 
listy uczestników należało uwzględnić zapotrzebowanie 
garnizonu pomorskiego zgłoszone do KGP na kurs spe-
cjalistyczny w zakresie doskonalenia techniki kierowania 
samochodem osobowym TJS.

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany został do ukoń-
czenia szkolenia e-learningowego z zakresu znajomości 
zasad postępowania z pojazdami służbowymi wynika-
jącymi z obowiązujących przepisów.

Szkolenia trwały od września do kwietnia 2013 r. oraz 
od września do maja 2015r.

podkom. Marzena Rabczuk
KWP Gdańsk
Koordynator woj. pomorskiego 
projektu „Droga do Bezpiecznej Służby”

Niemieccy Policjanci z wizytą w Pucku
W czerwcu puccy policjanci gościli swoich kolegów 

po fachu z niemieckiego Trier – Saaburga. Przywitał 
ich Komendant Powiatowy Policji w Pucku insp. Piotr 
Bolin oraz lokalni włodarze. Podczas 5-dniowego po-
bytu niemieccy stróże prawa zapoznali się charakte-
rystyką powiatu puckiego i specyfiką pracy polskich 
policjantów, wzięli także udział w konferencji „Narko-
tyki problem społeczny – sposoby przeciwdziałania”.

Gospodarze spotkania pochwalili się osiągniętymi 
wynikami w służbie oraz sprzętem policyjnym. Po-
licjanci obu jednostek dyskutowali m.in. o tym jakie 
posiadają narzędzia aby dyscyplinować kierowców 
łamiących prawo, a przyczynkiem do rozmowy były 
przepisy zaostrzające w Polsce sankcje wobec kieru-
jących pojazdami, którzy popełnią najcięższe przewi-
nienia w ruchu drogowym. 

sierż.sztab. Justyna Olszewska
KPP Puck

Wyższa Szkoła
Policji

w Szczytnie
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Przygotowani na 1 LIPCA 2015 …?
1 lipca tego roku weszła w życie ustawa nowelizują-

ca Kodeks postępowania karnego. Garnizon pomor-
ski teoretycznie wydawał się przygotowany. Zarówno 
służby kryminalne, jak i prewencyjne w całości zostały 
przeszkolone ze zmieniających się przepisów. W wartsz-
tatach brali udział prokuratorzy i sędziowie. Komenda 
Główna Policji wielokrotnie kosultowała się z Prokuraturą 
Generalną wypracowując wspólną wykładnię. Różnic 
jednak w interpretacji przepisów było naprawdę sporo. 
Z optymizmem jednak wyczekiwano nowego półrocza. 
Wiadomym było, jak prowadzić postępowania przygo-
towawcze według nowych przepisów, jak ma wyglądać 
wykonywanie czynności procesowych oraz sposób za-
kańczania postępowania łącznie z tezami aktu oskar-
żenia. I nagle okazało się… że największym problemem 
są przepisy przejściowe. Dzisiejszy artykuł chciałabym 
poświęcić kontrowersjom wokół art.31 i art.32 ustawy 
z dn. 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Art. 31. 

Niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniej-
szej ustawy właściwy organ procesowy prze-
kazuje stronom i innym osobom uprawnionym 
informacje o zmianie zakresu ich obowiązków 
i uprawnień wynikającej z treści art. 75§1, art. 
80a, art. 87a, art. 300, art. 321, art. 338, art. 349, 
art. 386 oraz art. 444§2 ustawy, o której mowa 
w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu nada-
nym niniejszą ustawą, a także wynikającej 
z treści art. 36 pkt 4 i 5 niniejszej ustawy. 

Przepis wydawał się jasny i czytelny, a wy-
kładnia prosta. Jednak z dniem 1 lipca br. roz-
poczęła się dyskusja na temat: komu należy doręczać 
pouczenia, kiedy oraz w jaki sposób. Dodatkowo pod-
sycana była poleceniami prokuratorów o doręczeniu 
pouczeń wszystkim osobom przesłuchanym w postępo-
waniu przygotowawczym, a do tego nie pocztą a oso-
biście. Zrodził się niesamowity problem czy wszystkim 
stronom i świadkom należy pouczenia przekazać do rąk 
własnych. Udało się to dopiero rozstrzygnąć 21 lipca 
br. kiedy do KGP wpłynęło pismo PG VIII G 0280/15/16 
Prokuratora Generalnego informujące, iż świadków nie 
należy ponownie pouczać. Podzielono w nim także po-
gląd Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku, wskazujący 
jako wystarczające indywidualne przekazanie informa-
cji o zmianie zakresu obowiązków i uprawnień osoby 
poprzez doręczenie za zwrotnym pokwitowaniem od-
bioru odpowiedniego dla tej osoby druku pouczenia na 
jej aktualny adres, w trybie określonym w rozdziale 15 
kpk. Natomiast w sprawach, gdzie występuje duża liczba 
pokrzywdzonych dopuszczono zawiadomienie zbiorcze 
w trybie art. 131 §2 kpk poprzez ogłoszenie w prasie, 
radiu lub telewizji. Problem z pouczeniami jednak jest 
bardzo kosztowny, bo jednorazowo będzie kosztował 
Komendę Wojewódzką Policji ok. 150 tys. zł. 

 Art. 32.
Dochodzenie, śledztwo albo postępowanie sądowe 

wszczęte lub prowadzone przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy jest prowadzone nadal w dotychcza-
sowej formie lub trybie i mają do niego zastosowanie 
przepisy szczególne dotyczące tej formy lub trybu po-
stępowania w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem 
art. 517g § 1 oraz art. 517i § 2 ustawy, o której mowa 
w art. 1 niniejszej ustawy, które stosuje się w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą.

Z tym przepisem pojawiły się problemy, ponieważ 
prokuratura z dniem 1 lipca br. wyraziła początkowo 
stanowisko, iż wszystkie dochodzenia po wejściu znowe-
lizowanych przepisów należy prowadzić „po nowemu” 
i prokuratorzy nie chcieli zapoznawać się z postanowie-
niami kończącymi postępowania umorzeniem, nawet 
tymi wydanym jeszcze w czerwcu, które wpłynęły do 
prokuratury w lipcu. Pojawił się także problem z tym, jak 
należy prowadzić dalej postępowania w toku w fazie in 
personam. Policjanci nie wiedzieli jak w tej sytuacji postę-

pować. Po odesłaniu postanowień o umorzeniu 
w dniu 30 czerwca br., bez zatwierdzenia, mu-
sieli ponownie je kończyć według nowych prze-
pisów i na nowych drukach. Nie wiadomo było 
jak informować prokuraturę o dochodzeniach 
będących wcześniej pod ich nadzorem, które 
miały nadany nr Ds. W śledztwach natomiast 
pojawił się problem, kto będzie uzupełniał lub 
zmieniał postanowienia o przedstawieniu za-
rzutów. Interpretacja KGP i prokuratury była 
całkowicie odmienna, a czas leciał dostarcza-
jąc „dochodzeniowcom” niepotrzebnego stre-

su i pracy. Konsensus udało się wypracować dopiero 
po otrzymaniu 21 lipca br. pisma PG VII G 0280/16/15. 
Ustalono, iż w śledztwach wszczętych przed 1 lipca br. 
przedstawienie, uzupełnienie i zmiana zarzutów należy 
do wyłącznej kompetencji prokuratora. Podobnie należy 
stosować w trybie dotychczasowym przepisy art. 325 
i kpk dotyczące przedłużenia dochodzenia. Natomiast 
w przypadku wszczęcia dochodzenia przed wejściem 
w życie przepisów, nie istnieje obowiązek zatwierdza-
nia postanowienia o umorzeniu dochodzenia w fazie in 
rem. Podobnie nową regulację prawną należy stoso-
wać kończąc postępowanie sprawdzające rozpoczęte 
w czerwcu odmową wszczęcia w lipcu br. Także art. 
321 kpk, należy stosować w brzmieniu ustalonym nową 
ustawą nowelizującą.

Przepraszam czytelników za lekko żartobliwy ton ar-
tykułu, ale myślę, że dość stresów było z wejściem no-
wych przepisów. Ponadto z tej historii można wysnuć 
dwa wnioski. Pierwszy, że zawsze możemy być lepiej 
przygotowani oraz drugi, że po takim początku może 
być tylko lepiej J

mł.insp. Ewa Pachura
KWP Gdańsk

§
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BIEG O PUCHAR BYTOWSKIEGO 
KOMENDANTA 

4 lipca 86 biegaczy i 32 nordwalkingowców wzięło 
udział w II Biegu i Marszu Nord Walking o Puchar 
Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie „Pło-
towo – Góra Siemierzycka”. 

Uczestnicy zmierzyli się z dystansem 7 km, a trasa 
przebiegała wokół malowniczych widoków Góry Sie-
mierzyckiej (256m n.p.m.) i Płotowa. Pierwszy zawodnik 
na mecie pojawił się już po 20 min. i 30 sek.

Bieg miał charakter otwarty. Ponadto, co bardzo 
ważne, zbieraliśmy plastikowe nakrętki, które są po-
trzebne aby przeprowadzić leczenie i rehabilitację 
Kuby Jankowskiego. Każdy mógł również wziąć udział 
w „Zagadkolandii”, przekazując w ten sposób swoją 
cegiełkę na pomoc Kubie.

Wszyscy uczestnicy po zakończonym biegu otrzymali 
pamiątkowy medal. Wśród zawodników rozlosowa-
nych zostało kilkadziesiąt nagród, a także nagroda 
główna – rower górski. Klasyfikacja biegu prowadzo-
na była w kilku kategoriach wiekowych z podziałem 
na kobiety i mężczyzn oraz najlepszych policjantów 
i policjantki.

asp. Michał Gawroński
KPP Bytów

FINAŁ POLICYJNEJ SZTAFETY 
PŁYWACZEK W KRYNICY 
MORSKIEJ

Po 6 dniach i nocach bezustannych zmagań 
pływackich i pokonaniu systemem sztafetowym 
około 400 kilometrów wzdłuż polskiego wybrzeża 
Bałtyku, do Krynicy Morskiej dopłynęło dwana-
ście uczestniczek policyjnej sztafety. Sportowe-
go sukcesu, determinacji, odwagi i poświęcenia, 
dwunastce dzielnych pływaczek pogratulowali 
między innymi: Komendant Główny Policji nad-
insp. Krzysztof Gajewski, Dowódca 3 Flotylli Okrę-
tów Wojennych w Gdyni kontradmirał Mirosław 
Mordel i p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Gdańsku insp. Marian Szlinger. 

19 lipca około godziny 14.00 do Krynicy Morskiej do-
płynęło dwanaście uczestniczek Pływackiej Morskiej 
Sztafety Policyjnej. Na plażowej mecie obok tłumu pla-
żowiczów i członków rodzin, powitali je: Komendant 
Główny Policji, Dowódca 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, 
p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku,  
Dowódca Grupy Ratownictwa Morskiego oraz szefo-
wie nowodworskiej jednostki i Policji. Wszyscy gratu-
lowali zawodniczkom sportowego ducha, niezłomnej 
postawy, poświęcenia, entuzjazmu i zapału. 

Tegoroczna sztafeta zorganizowana była na cześć 
90 rocznicy powołania kobiet do Policji. Wzięło w niej 
udział 12 kobiet, a wśród nich 9 policjantek, jedna 
pracownica Policji i dwie panie z Marynarki Wojen-
nej. Sportowemu wyzwaniu przyświecał również 
szczytny cel – pieniążki zebrane w ten sposób zosta-
ną przekazane na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom 
i Sierotom po Poległych Policjantach. 

Zawodniczki wystartowały 13 lipca ze Świnoujścia, 
a około 400 – kilometrowy dystans sztafety morskiej 
pokonały w 6 dni. W zmaganiach asystowały pływacz-
kom załoga i okręt Marynarki Wojennej ORP „LECH” 
z 3 Flotylli Okrętów w Gdyni oraz funkcjonariusze 
z policyjnego Biura Operacji Antyterrorystycznych. 

sierż.sztab. Paulina Grzesiowska
KPP Nowy Dwór Gdański

SPORT
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Po ryby 2007–2013
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sekto-

ra rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007–2013” to kolejny obszar, z jakiego korzystają jed-
nostki pomorskiej Policji. 

30 czerwca zakończono dwa projekty, których benefi-
cjentami były jednostki terenowe: Komenda Powiatowa 
Policji w Pucku oraz Komenda Miejska Policji w Słupsku.

W ramach umowy zawartej z Samorządem Wojewódz-
twa Pomorskiego KPP w Pucku otrzymała dofinansowa-
nie na realizację projektu pn. „Walka z kłusownictwem 
na terenie powiatu puckiego”. Wartość umowy wynio-
sła: 526 607,99 zł, z czego otrzymane dofinansowanie: 
363 916,08 zł. Pozostałą kwotę, tj.: 162 691,91 zł stano-
wiły dotacje przekazane przez Starostwo Powiatowe 
w Pucku, a także gminy: Kosakowo, Władysławowo, 
Jastarnia, Krokowa, Puck i Hel.

Podczas realizacji projektu dokonano zakupu sprzętu 
do walki z kłusownictwem: samochodu terenowego, 
łodzi, przyczepy do przewozu łodzi, szperacza, lornetek 
do obserwacji, noktowizorów do działań nocnych oraz 
latarek ledowych.

Realizacja projektu umożliwi funkcjonariuszom ko-
mendy powiatowej w Pucku zajęcie się szeroko rozu-
mianą czynną ochroną przyrody, w tym walką z kłu-
sownictwem. Celem tych działań jest zachowanie 
różnorodności biologicznej i chronionych gatunków 
ryb lub innych organizmów wodnych oraz zachowa-
nia i zabezpieczenia obszarów objętych szczególnymi 
formami ochrony przyrody. 

Ponadto puccy policjanci przeprowadzili edukacyjno-
-prewencyjne działania w 10 szkołach podstawowych. 
Działania te będą również kontynuowane w sezonie 
letnim. Po jego zakończeniu zaplanowano przeprowa-
dzenie debaty o działaniach podejmowanych przez KPP 
Puck w zakresie projektu. Dodatkowo w październiku 
br. funkcjonariusze KPP w Pucku przeprowadzą szko-
lenia eksperckie dla przedstawicieli Państwowej Stra-
ży Rybackiej i Społecznej Straży Rybackiej z zakresu 
użycia, transportowania i przechowywania broni oraz 
strzelania.

 „Policja na straży środowiska naturalnego powia-
tu słupskiego” to drugi ze zrealizowanych projektów. 
W ramach umowy zawartej z Samorządem Wojewódz-
twa Pomorskiego komenda miejska w Słupsku otrzy-
mała: samochód terenowy z podwójną kabiną, hakiem 
holowniczym, wyciągarką i wyposażeniem, przyczepę 
do quada, łódź płaskodenną wraz z wyposażeniem 
oraz przyczepką, kamerę termowizyjną, noktowizory, 
agregat prądotwórczy oraz reflektory przenośne wraz 
ze statywami. Wartość umowy wyniosła: 278 198,31 
zł, z czego dofinansowanie otrzymane z PO RYBY 
2007–2013: 192 251,49 zł. Pozostałą kwotę, wynoszącą 
86 288,27 zł stanowiły dotacje otrzymane od Gminy 
Kobylnica i Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz 
stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski”.

W ramach projektu słupscy policjanci przeprowadzili 
edukacyjne działania w szkołach podstawowych po-
wiatu słupskiego dla 1383 uczestników. Przeprowadzo-
no też konkurs o tematyce ochrony środowiska. Wpły-
nęło 131 prac plastycznych, spośród których wyłoniono 
najlepsze. 

Krzysztof Spłocharski
KWP Gdańsk

ZESPÓŁ FUNDUSZY POMOCOWYCH  
KWP W GDAŃSKU

Koordynujemy realizację projektów inwestycyj-
nych i szkoleniowych – zapraszamy do zgłaszania 
pomysłów, tel. 58 32 14 839

KPP Puck

KMP Słupsk
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Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Święta Policji 
połączone były z jubileuszem 25-lecia gdańskiej Po-
licji. Uroczystej akademii sprzyjała piękna pogoda, 
dzięki której mieszkańcy miasta oraz turyści mogli 
zobaczyć przemarsz policjantów spod Dworu Artusa 
aż na Ołowiankę i obejrzeć brawurowy pokaz anty-
terrorystów z udziałem śmigłowca, a potem zajrzeć 
do namiotu prewencyjnego rozstawionego po drugiej 
stronie Motławy.

17 lipca pomorscy policjanci uczcili swoje Święto, które 
zainaugurowano Mszą św. w Bazylice Mariackiej konce-
lebrowaną przez Biskupa Pomocniczego Archidiecezji 
Gdańskiej – Wiesława Szlachetkę. Następnie policjanci 
uformowali kolumnę przy Fontannie Neptuna i z asystą 
kompani honorowej, motocykli oraz Orkiestry Wojskowej 
z Elbląga przemaszerowali na Ołowiankę. Tam w samo 
południe rozpoczęła się akademia. 

Meldunek od dowódcy uroczystości przyjął Komendant 
Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski. Podczas 
apelu wyróżniono kilkudziesięciu funkcjonariuszy – wrę-
czono Krzyż Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, akty 
mianowania na wyższe stopnie służbowe, Medale za 
Zasługi dla Policji oraz dyplomy uznania dla pracowni-
ków Policji przyznane przez związki zawodowe. 

Gospodarzami uroczystości byli p.o. Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Marian Szlin-
ger i Komendant Miejski Policji w Gdańsku insp. Zbi-
gniew Pakuła. Obecni byli: Prezydent Miasta Gdań-
ska oraz inni przedstawiciele władz samorządowych 
oraz zaprzyjaźnionych służb i instytucji. Życzenia 
złożyli w swoich przemówieniach Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego – Pan Mieczysław Struk oraz 
Wicewojewoda Pomorski – Pan Michał Owczarczak.  
Niespodzianką dla uczestników Święta Policji był pokaz 
umiejętności antyterrorystów przeprowadzony na Motła-
wie wspólnie z funkcjonariuszami Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej oraz policjantami z komisariatu wodne-
go Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Funkcjonariusze 
brawurowo obezwładnili terrorystę, który przejął zacumo-
wany przy pobrzeżu statek, a następnie zneutralizowali 
pozostawiony przez niego ładunek wybuchowy. Pokazom 
towarzyszył śmigłowiec Komendy Głównej Policji – z nie-
go na linach antyterroryści dotarli na miejsce zdarzenia, 

a potem zabezpieczali akcję. Ten moment obchodów wy-
wołał najwięcej emocji wśród obserwujących.

Równocześnie po drugiej stronie Motławy policjanci 
przygotowali pokaz sprzętu. Można było m.in. wsiąść do 
radiowozu i na motocykl, zobaczyć robota pirotechników, 
sprawdzić koordynację psychoruchową w alkogoglach 
i zrobić pamiątkowe odciski linii papilarnych. 

Na zakończenie obchodów w Filharmonii Bałtyckiej 
zaprezentowano film pt. „25 lat gdańskiej Policji” przed-
stawiający jak przekształcały się i rozwijały struktury 
policyjne po transformacji ustrojowej.

kom. Beata Domitrz KWP Gdańsk

Wojewódzkie Obchody Święta Policji


