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„Przez ćwierć wieku swojej służby insp. Tomasz Klimek dał się poznać jako świetny fachowiec i znakomity organizator. Wysokie kwalifikacje zawodowe, umiejętności menedżerskie, doświadczenie
w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi Policji oraz zaangażowanie w pracę na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa lokalnej społeczności uzasadniają jego wybór na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał
insp. Tomasza Klimka z dniem 27 stycznia 2016 roku na
stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
Uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta odbyła się
w Olsztynie w obecności insp. Zbigniewa Maja Komendanta
Głównego Policji, Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko
-Mazurrskiego, kadry kierowniczej warmińsko-mazurskiej
Policji oraz zaproszonych gości, w tym przedstawicieli służb
mundurowych.
Nowy Komendant Wojewódzki zastąpił na tym stanowisku
urzędującego od 15 maja 2015 roku insp. Marka Walczaka,
który decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
został odwołany ze stanowiska z dniem 26 stycznie 2016 r.
Decyzję o zmianie na stanowisku szefa warmińskomazurskich policjantów Komendant Główny Policji uzasadniał m.in. potrzebą wprowadzenia nowej jakości pracy w
Policji. - „Przez ćwierć wieku swojej służby
insp. Tomasz Klimek dał się poznać jako świetny fachowiec
i znakomity organizator. Wysokie kwalifikacje zawodowe,
umiejętności menedżerskie, doświadczenie w kierowaniu
jednostkami organizacyjnymi Policji oraz zaangażowanie
w pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności uzasadniają jego wybór na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie”.
W czasie uroczystości Komendant Główny Policji podziękował za dotychczasową dobrą służbę i pracę wszystkim policjantom i pracownikom Policji.
Podziękował również insp. Markowi Walczakowi za służbę
na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie doceniając jego spokój, profesjonalizm i doświadczenie zawodowe.

- „Jesteśmy w Olsztynie przy zmianie warty. Dziś wartę zdaje Pan insp. Marek Walczak, a przyjmuje
Pan insp. Tomasz Klimek.
Gratuluję Panu Komendantowi Tomaszowi Klimkowi i oczekuję realizacji zadań”- powiedział Komendant Główny.
Nowy Komendant Wojewódzki zapowiedział, że jednym
z jego celów jest poprawa jakości pracy oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Oprac. Bożena Przyborowska
Autor zdjęć st. sierż. Rafał Jackowski

insp. Tomasz Klimek policyjną służbę rozpoczął w 1991r.
w Komendzie Rejonowej Policji w Mrągowie.
Początkowo związany był ze służbą prewencyjną, od 1995 roku
pracował w służbie kryminalnej.
W 2003 roku został Zastępcą, a trzy lata później Komendantem
Komisariatu Policji w Biskupcu;
od 2007 r. był Komendantem Powiatowym Policji w Ostródzie,
a od listopada 2010 r. do 25 stycznia 2016 r. Komendantem
Powiatowym Policji w Mrągowie.
Nowo powołany komendant ma 46 lat.
Jest żonaty. Ma dwoje dzieci.
Ukończył administrację na Uniwersytecie w Białymstoku oraz
Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.
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„Cenię ludzi szczerych, rzetelnych, fachowców, zaangażowanych
i otwartych. Wiem, że to marzenie każdego szefa współpracować
z takimi ludźmi, ale ja swoje marzenia spełniam”.

Od ponad tygodnia mamy nowego
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
Zapytaliśmy Pana Komendanta insp. Tomasza Klimka
m.in. o jego oczekiwania w stosunku do policjantów i pracowników
warmińsko-mazurskiej Policji oraz jego priorytety w pracy na nowym stanowisku.

Bożena Przyborowska: Panie Komendancie, zna Pan
region, funkcjonowanie warmińsko-mazurskiej
Policji. Zna Pan ludzi, problemy – to ułatwia pracę na
stanowisku Komendanta Wojewódzkiego?
insp. Tomasz Klimek: Uważam, że w dużej mierze tak.
Nie muszę tracić czasu na poznanie regionu, jednostek
Policji i ludzi tu pracujących. To wielkie ułatwienie, które
umożliwia mi szybsze działanie.
Ponadto znając nasze województwo i jego turystyczne
walory, wiem, jak pracuje tutejsza Policja, co nie do końca było w przeszłości zauważane i czasami krzywdzące
nasz region - na przykład zabieranie etatów.
Z drugiej jednak strony, pracując wśród osób mi znanych, wśród kolegów, wydawałoby się, że może być
problem z zarządzaniem, jednak będąc zwolennikiem
przemyślanych decyzji, szczerych rozmów, myślę,
że ten problem mnie nie dotyczy.
Jakie są najważniejsze zadania, które chciałby Pan
w pierwszej kolejności zrealizować?
Dla mnie liczy się przede wszystkim człowiek. Nie ma tu
znaczenia czy to policjant, pracownik Policji, interesant,
czy przedstawiciel instytucji współpracujących.
I w tym kierunku podejmę pierwsze działania, by polepszyć warunki i jakość pracy, współpracy, by szanować
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godność każdego człowieka.
Nasz garnizon boryka się z różnymi problemami
od finansowych, poprzez kadrowe i na prawach
człowieka kończąc.
Poprzez realizację moich priorytetów będę dążył do poprawy poczucia bezpieczeństwa w naszym regionie

W jaki sposób będzie Pan sobie dobierał ludzi do
pracy? Na co Pan Komendant zwraca uwagę? I czy
w ogóle zamierza Pan Komendant dokonywać zmian
na kierowniczych stanowiskach w KWP w Olsztynie,
czy w powiatach?
Historia dowodzi, że prawie każda zmiana na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji powoduje inne
zmiany kadrowe.
Każdy szef ma prawo doboru swojej kadry i ja z tego
prawa będę w miarę potrzeb korzystał.
Jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o konkretnych
zmianach, więc ten temat pominę.
Cenię ludzi szczerych, rzetelnych, fachowców, zaangażowanych i otwartych. Wiem, że to marzenie każdego
szefa współpracować z takimi ludźmi, ale ja swoje marzenia spełniam.
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Był Pan czynnym związkowcem. Zna Pan działaczy
związkowych i potrafi Pan patrzeć na funkcjonowanie Policji również z ich perspektywy. Jaki model
współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w warmińsko-mazurskiej Policji Pan Komendant
preferuje?
Sprawy związkowe w naszym województwie nie są mi
obce, znam je z własnego doświadczenia- w przeszłości
pełniłem funkcję Przewodniczącego Zarządu Terenowego, jak też z współpracy ze związkowcami jednostek,
którymi kierowałem.
Rzeczywiście, potrafię również spojrzeć na funkcjonowanie Policji z perspektywy związku i to ułatwi mi współpracę.
Nie jestem obojętny na sprawy policjantów i pracowników, i każdy może liczyć na pomoc z mojej strony.
Współpracę ze związkiem opierał będę przede wszystkim na zdrowych relacjach, wzajemnym poszanowaniu
i przede wszystkim rozmowie.
Zdaję sobie sprawę, że być może nie zawsze znajdziemy rozwiązanie problemu, które usatysfakcjonuje obie
strony, ale warto próbować.

W tym roku polską Policję czeka wiele wyzwań,
w tym zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie, czy szczytu NATO w Warszawie.
Nasi policjanci na pewno wezmą w tych działaniach
udział. Nie zabraknie policjantów do zapewnienia
bezpieczeństwa na terenie Warmii i Mazur?
Tak, ten rok będzie trudnym rokiem dla polskiej Policji,
oprócz podstawowych zadań, cyklicznych imprez, czekają nas Światowe Dni Młodzieży czy szczyt NATO,
które odbędą się w czasie sezonu turystycznego.
Policjanci z naszego województwa (OPP) będą z pewnością uczestniczyli w zabezpieczeniu tych przedsięwzięć
i zabraknie ich w garnizonie, a to zwiększy obowiązki
pozostałych funkcjonariuszy. Niestety, w związku z tym,
ograniczona zostanie liczba urlopów w tym czasie.
Mogę zapewnić, że na terenie Warmii i Mazur będzie
bezpiecznie, lecz będzie to dla policjantów i pracowników ciężki okres wytężonej służby i pracy.
Jakie są Pana Komendanta oczekiwania w stosunku
do policjantów i pracowników warmińsko-mazurskiej
Policji?
Od policjantów oczekuję, aby swoją służbę pełnili zgodnie ze słowami roty ślubowania. To kwintesencja służby
i minimum do wykonania, poniżej którego nie można
zejść. Jeśli ktoś się na to nie zgadza, nie ma miejsca w
szeregach Policji.
Od pracowników natomiast oczekuję po prostu
rzetelnego wykonywania swoich obowiązków,
zdając sobie sprawę, jak trudną mają sytuację.

W jaki sposób Pan Komendant regeneruje swoje
siły?
Dobry film, lekka książka, relaks na świeżym powietrzu,
sport, czasami gry komputerowe, no i koty, których mam
trzy, a których obecność mnie uspokaja; raz w roku urlop
w jakimś ciepłym miejscu z dala od zgiełku i problemów.
Czego możemy Panu Komendantowi życzyć
w związku z objęciem funkcji Komendanta
Wojewódzkiego Policji?
Aby doba była dłuższa, bo zaczyna mi brakować czasu.
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Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie,
insp. Tomaszowi Klimkowi zależy na dobrej współpracy z NSZZ Policjantów. Nowy Komendant nie
widzi potrzeby modyfikowania obowiązującego
Porozumienia o Współpracy i liczy na współdziałanie z partnerami społecznymi wszędzie tam,
gdzie należy brać pod uwagę zarówno zbiorowe,
jak i indywidualne interesy policjantów oraz pracowników cywilnych.
1 lutego 2016 r. odbyło się
pierwsze, oficjalne spotkanie
przewodniczącego WarmińskoMazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie z urzędującym
od 27 stycznia 2016 r.
Komendantem Wojewódzkim
Policji w Olsztynie,
insp. Tomaszem Klimkiem.
Głównym tematem spotkania były
zasady współpracy i tryb wzajemnego kontaktowania się oraz
informowania o sprawach istotnych
z punktu widzenia policjantów
reprezentowanych przez Związek.
Ze współpracą służbowo-związkową na Warmii i Mazurach
w przeszłości bywało różnie.
Nowe otwarcie w relacjach służbowo-związkowych
zapoczątkował nadinsp. Józef Gdański. To za jego kadencji
konfrontacja przerodziła się w partnerską współpracę, opartą na wzajemnym szacunku i otwartości.
Utrwaleniu tej tendencji posłużyło podpisane
1 grudnia 2014 r. Porozumienia o Współpracy.
Pewne obszary współpracy zostały formalnie uszczegółowione, a zawarte tam uregulowania zaczęły wiązać relacje
pomiędzy komendantami powiatowymi i miejskimi a właściwymi zarządami terenowymi.
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Dobre wzorce w tym zakresie powielał insp. Marek Walczak.
Jak sam kilkakrotnie podkreślał – początki nie należały do
najłatwiejszych, ale szybko okazało się, że współpraca ze
związkami zawodowymi i wspólne rozwiązywanie problemów dobrze służy i policjantom, i pracownikom cywilnym.
Komendant Tomasz Klimek jednoznacznie zadeklarował,
że zamierza korzystać ze wszystkich
dobrych przykładów z przeszłości,
a interes załogi reprezentowany przez związki zawodowe
będzie jednym z jego najważniejszych priorytetów.
Przed warmińsko-mazurską Policją stoi szereg poważnych wyzwań. Wyznacza je nie tylko perspektywa bieżącego roku i konieczność utrzymania bezpieczeństwa na jak najwyższym poziomie,
ale liczą się tu przede wszystkim
ludzie, bez zaangażowania których o prawdziwym bezpieczeństwie nie byłby co marzyć. Wobec
tego, w parze z realizacją zadań
ustawowych powinny iść starania
o poprawę warunków pracy i służby – stwierdził Komendant.

Komendant Klimek zgodził się z przewodniczącym ZW,
że w pierwszej kolejności należy poprawić sytuację kadrową
w garnizonie i przyjrzeć się możliwościom finansowym,
powodującym istotne ograniczenia w zakresie regulowania
dodatków służbowych i funkcyjnych oraz awansowania
policjantów na wyższe stanowiska służbowe.
Jako niedawny Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie,
insp. Tomasz Klimek pamięta, że na przestrzeni kilkunastu
ostatnich miesięcy wielokrotnie występował do Komendy
Wojewódzkiej o zabezpieczenia środków na tzw. przeszeregowania i wzrost dodatków dla policjantów, ale wnioski te
w przeważającej większości były opiniowane negatywnie.
Na przeszkodzie stał brak odpowiednich środków finansowych.
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Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego poinformował,
że zaległości w skali województwa dotyczą ponad czterystu
przypadków i że problemem tym zajmował się zespół powołany przez Komendanta Walczaka.
Komendant Tomasz Klimek zwrócił uwagę, że najbliższe
tygodnie mogą przynieść poprawę zarówno sytuacji kadrowej, jak i finansowej. Większą pulę na ten cel powinna zapewnić przede wszystkim wprowadzana dla policjantów
podwyżka. Jak bowiem wynika z oficjalnych komunikatów
i MSWiA, i NSZZ Policjantów, uposażenie każdego policjanta wzrośnie, ze skutkiem od 1 stycznia 2016 r., o 202 zł
brutto. W związku z tym, po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty
bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów,
wzrośnie nie tylko wielokrotność tej kwoty – tzw. mnożnik –
z dotychczasowego wskaźnika 2,87 do 3,01, ale również
w konsekwencji tzw. średnia naliczeniowa, kształtująca uposażenia policjantów w powiatach i w Komendzie Wojewódzkiej.
Przewodniczący ZW zwrócił jednak uwagę, że poprawa
sytuacji kadrowej nie ma już takiego wpływu na wysokość
średniej naliczeniowej, jak to było jeszcze na początku ubiegłego roku. Zapowiadana przez Ministra Zielińskiego likwidacja wakatów oczywiście zwiększy stan zatrudnienia na
najniższych stanowiskach wykonawczych, ale niestety nie
wpłynie na poprawę sytuacji finansowej.
Problem tkwi w mechanizmie wyliczania tej właśnie średniej
naliczeniaowej na nowo zatrudnionych policjantów.
Na takiego policjanta bowiem garnizon otrzymywać będzie
1900 zł przez okres trwania kursu podstawowego, a po jego
zakończeniu, kwota ta wzrośnie do 2900 zł, i naliczana będzie aż do 18. miesiąca służby. W efekcie na młodego policjanta przychodzi tylko tyle środków, ile trzeba mu wypłacić.
Innymi słowy, przeciętne uposażenie w garnizonie kształtowane jest i kontrolowane przez Komendę Główną Policji
w trzech kategoriach: inna kwota naliczana jest na kursanta
(1900 zł), inna na tego, który ukończył kurs podstawowy, ale
jego staż nie przekroczył 18 miesięcy (2900) i jeszcze inna,
docelowa, na policjanta ze stażem powyżej 18 miesięcy
(w naszym województwie: powiat 3937,19 zł,
a KWP – 4304,23 zł). W związku z powyższym, likwidacja
wakatów nie wpłynie na poprawę sytuacji finansowej w naszym garnizonie.
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Skutkować może dopiero w dłuższej perspektywie, kiedy
pełne zatrudnienie będzie miało trwałą tendencje i jednocześnie nie będzie zbyt wielu odejść ze służby.
W ocenie przewodniczącego ZW odpowiedzi na problemy
finansowe w naszym garnizonie należy upatrywać przede
wszystkim w różnicach jakie występują pod tym względem
w obrębie poszczególnych województw.
Sytuacja finansowa może się różnić w zależności od garnizonu, ponieważ średnia naliczeniowa dla policjantów w kategorii powyżej 18 miesięcy stażu służby nie jest najprawdopodobniej w całym kraju jednakowa. Nie wiadomo jednak,
jak głębokie są to różnice, ponieważ poprzedni Komendant
Główny Policji gen.insp. Krzystof Gajewski postanowił nie
udzielać odpowiedzi na pytania skierowane do niego przez
tutejszy Zarząd Wojewódzki. Brak tej odpowiedzi może sugerować, że dysproporcje są znaczące.
Gdyby ocena Zarządu Wojewódzkiego okazała się trafna,
w opinii przewodniczącego ZW, konieczne byłoby wsparcie
ze strony służbowej, tak aby przekonać obecnego Komendanta Głównego Policji o konieczności ujednolicenia tej
kwestii, czyli ponownego ustalenia średniej naliczeniowej
na poziomie odpowiadającym potrzebą służby i zarazem
na poziomie nie odbiegającym od innych garnizonów.
Komendant Tomasz Klimek zapewnił, że w trybie pilnym
zajmie się tym problemem, a współdziałanie w tym zakresie
jest dla niego rzeczą dość oczywistą. Podkreślił, że takiej
współpracy oczekuje zresztą na każdym poziomie i w każdej sprawie, gdzie w grę wchodzi ważny interes policjantów
i pracowników Policji.

Sławomir Koniuszy
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Nie każdy wie, że insp. Tomasz Klimek był odznaczony
m.in. Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Wręczenie Medali, przyznawanych przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa odbyło się w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w
Olsztynie z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość
RP we wrześniu 2014r.
Artykuł na ten temat ukazał się w 111 numerze
„Informatora”.
Dziś prezentujemy skrót tamtego wydania.

Należy im się nasza pamięć i szacunek
9 września 2014 r. w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Weterana Walk
o Niepodległość RP.
- Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, to święto wszystkich
żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz osób cywilnych, które wypełniały
obowiązki służbowe wobec Ojczyzny– powiedziała Pani Anna Wasilewska.
W czasie uroczystości Wojewoda Warmińsko-Mazurski wręczył Medale warmińskomazurskim policjantominsp. Tomaszowi Klimkowi oraz I Zastępcy
Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie mł. insp. Andrzejowi Skolowi.
Policjanci za swoją działalność otrzymali
Srebrne Medale Opiekuna Pamięci Narodowej nadawane przez
Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa.
To nie pierwsze wyróżnienie przyznane Komendantowi.
W 2014 roku z okazji Święta Wojska Polskiego decyzją Prezydium
„Stowarzyszenia Pamięci Generała Zygmunta Berlinga i Jego
Żołnierzy” insp. Tomasz Klimek oraz mł.insp. Andrzej Skol zostali
wyróżnieni Złotym Krzyżem. Uroczyste wręczenie odznaczeń
odbyło się w Ostródzie.
W listopadzie 2013 roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które odbyło się w Ostródzie pod pomnikiem Obrońców Niepodległości i Suwerenności RP insp. Tomasz Klimek oraz Andrzej
Skol zostali wyróżnieni Medalami „XXX-lecia Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego”. Policjanci odznaczeni zostali również
Medalem 70-rocznicy Bitwy pod Leniono.
Inspektor Tomasz Klimek posiada także Brązowe Odznaczenie
za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
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Insp. Tomasz Klimek oraz Andrzej Skol od dziesięciu związani są
m.in. ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego. Oficjalnie jego
członkami są od sierpnia 2014 r.
Insp. Tomasz Klimek działał na rzecz środowiska weteranów i
kombatantów na terenie powiatu mrągowskiego, wcześniej, w
czasie gdy był Komendantem Powiatowym Policji w Ostródzie,
jego działalność dotyczyła terenu powiatu ostródzkiego.
Wraz ze swoim ówczesnym Zastępcą pomagali kombatantom,
weteranom, zabezpieczali imprezy, brali udział w uroczystościach
patriotycznych, dbali o miejsca pamięci, cmentarze.
- „Na terenie powiatu ostródzkiego jest wiele miejsc pamięci, np.
cmentarz poległych w Zawadach Małych. Tam hitlerowcy w styczniu 1945 roku rozstrzelali więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego. Nasi policjanci brali udział w zabezpieczeniu wielu
uroczystości, porządkowaliśmy groby, ścigaliśmy sprawców zniszczeń nagrobków, cmentarzy” – powiedział
insp. Tomasz Klimek.
–„ Dbamy również o pomniki pamięci.
Z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości w Mrągowie odsłonięto Pomnik Pamięci
Obrońców Suwerenności i Niepodległości
RP, który jest hołdem złożonym wszystkim
walczącym. Bo nie ma znaczenia, z jaką
armią żołnierze walczyli -Berlinga czy Andersa. Wszystkim walczącym o niepodległość
Ojczyzny należy się wdzięczność i szacunek”- dodał Komendant.
Insp. Tomasz Klimek oraz
mł. insp. Andrzej Skol często brali udział w
spotkaniach z weteranami. – „Nasi weterani mają powyżej 90 lat,
ale nadal są młodzi duchem, potrafią nawiązywać kontakt z młodym pokoleniem. Martwi nas tylko to, że z roku na rok jest ich
coraz mniej”.
W rodzinie Komendanta Tomasza Klimka również byli żołnierze.
Jego dziadek walczył pod Monte Cassino. –„Zawsze fascynowały
mnie opowieści dziadka, ale byłem za mały, aby niektóre rzeczy
rozumieć. Pamiętam, że dziadek zawsze płakał słuchając pieśni
wojskowej „Czerwone maki na Monte Cassino”. Dziadek zmarł,
a ja zrozumiałem jego łzy dopiero po jego śmierci.
Uważam, że wszystkim weteranom, kombatantom należy się nasza pomoc, troska, pamięć i szacunek”- dodał Komendant.

Bożena Przyborowska
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„Wiodącą rolę w projekcie dotyczącym funkcjonowania Mapy zagrożeń bezpieczeństwa będzie miała
Policja, ale niezwykle ważny jest współudział w tym
projekcie społeczności lokalnych, władz samorządowych, mediów, wszelkich podmiotów zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa”- powiedział
Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski
otwierając wojewódzkie konsultacje, które odbyły się w
piątek 29 stycznia 2016 roku w Urzędzie Wojewódzkim.
Rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat opracowania mapy zagrożeń bezpieczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego. W Urzędzie Wojewódzkim spotkali się
przedstawiciele podmiotów zainteresowanych
sprawami bezpieczeństwa na czele z Wojewodą
Warmińsko-Mazurskim, kierownictwem warmińsko-mazurskiej Policji oraz przedstawicielami
lokalnych władz samorządowych.
W czasie spotkania
insp. Tomasz Klimek
Komendant Wojewódzki Policji
w Olszynie,
insp. Adam Kołodziejski I Zastępca Komendant Wojewódzkiego
oraz
mł. insp. Tomasz Stawarski Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie mówili o tym, czym ma być
mapa zagrożeń bezpieczeństwa oraz jaki jest jej cel i sposób funkcjonowania.
Po zapoznaniu się z informacjami na temat mapy, zebrani
na sali uczestnicy konsultacji wyrazili swoje stanowisko w tej
sprawie.
Zdecydowana większość wypowiadających się osób doceniała otwartość komunikowania się Policji ze społeczeństwem. Tylko jeden z uczestników był odmiennego zdania.
Powiedział, że mapa zagrożeń jest dobrym narzędziem, ale
dane powinny być tylko do użytku wewnętrznego służb,
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a nie dla społeczeństwa. Jego zdaniem złym rozwiązaniem
jest ujawnianie społeczeństwu informacji negatywnych. Zaproponował budowanie poczucia bezpieczeństwa obywateli
poprzez przekazywanie tylko pozytywnych informacji.
Docenił jeden z elementów funkcjonowania mapy zagrożeń
jakim jest współudział mieszkańców w jej budowaniu. Powiedział, że rolą społeczeństwa powinno być informowanie
służb o niepokojących zjawiskach.
Jedna z osób zaproponowała, aby władze samorządowe
(np. wójtowie), mogły spotykać się co miesiąc z komendantami powiatowymi Policji z danego terenu i przedstawiać
swoje uwagi na temat bezpieczeństwa.
Inny uczestnik
docenił kwartalną
sprawozdawczość stanu bezpieczeństwa
Warmii i Mazur.
Powiedział, że
kwartalne dane
będą lepiej obrazowały zmiany
w stanie bezpieczeństwa niż zestawienie roczne, jak to praktykowane jest do
tej pory. Zaproponował również,
aby Policja weszła we współpracę z lokalnymi portalami internetowymi.
Zwrócił również uwagę na to, aby dane zamieszczane
na „mapach” były dynamicznie analizowane, zmieniane,
porównywane z tymi, które były wcześniej, bo tylko w ten
sposób można wykazać, jaka jest tendencja w obszarze
bezpieczeństwa.
Inny uczestnik konsultacji prosił, aby poszerzyć mapę o
nowe ( nie tylko policyjne) kategorie, na przykład, informacje
z zakresu ochrony środowiska (sprawy wysypisk śmieci),
spraw społecznych (starzenie się ludności, wykluczenia
społeczne) czy inne zagadnienia, jak na przykład informacje
o braku wody. Zadaniem mówiącego te sprawy również
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mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
W zakresie prezentowania mapy zagrożeń uczestnik zaproponował współpracę z mediami lokalnymi.
Zaproponował również, aby zamieszczać tak zwane dobre
praktyki stosowane w różnych powiatach.
Powiedział również, że wiele informacji można będzie uzyskiwać z Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego.
Kolejna osoba zaproponowała, aby dane dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym prezentować w dłuższym,
nawet kilkuletnim okresie, bo zdaniem mówiącej to, że w
danym kwartale nie doszło do jakichś zdarzeń drogowych
na danym terenie nie oznacza, że w perspektywie dłuższego czasu ten odcinek, czy teren jest bezpieczny.
Prosiła również o analizę pewnych zjawisk drogowych. Jeśli
na danym obszarze ciągle dochodzi do różnych zdarzeń
drogowych to, zdaniem mówiącej, oznacza, że działania
służb są nieodpowiednie i trzeba je zmienić.
Przedstawiciel jednej ze służb mundurowych podniósł sprawę współdziałania różnych podmiotów dysponujących danymi dotyczącymi stanu bezpieczeństwa w celu ujednolicenia
statystyk.
Wszyscy wypowiadający się uczestnicy konsultacji podkreślali, że mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest dobrym narzędziem komunikowania się ze społeczeństwem.

Bożena Przyborowska
Zdjęcia Alicja Zembrzuska

Wojewódzka mapa zagrożeń bezpieczeństwa
będzie służyła do przedstawienia skali i rodzaju
zagrożeń występujących na terenie naszego województwa. Pozwoli również na kierowanie sił
i środków tam, gdzie to będzie konieczne z uwagi
na poprawę bezpieczeństwa. Będzie także elementem komunikowania się z odbiorcami.
Mapa będzie powstawała na podstawie danych
Policji oraz informacji zebranych w ramach
współpracy z lokalnymi społecznościami oraz podmiotami zainteresowanymi sprawami bezpieczeństwa. Funkcjonować będzie na policyjnej stronie
internetowej.
Wizualizacja danych w postaci mapy będzie aktualizowana co kwartał.
Zawierać będzie obszar graficzny i opisowy,
w skład którego wejdą informacje dotyczące m.in.
liczby przestępstw stwierdzonych w przeliczeniu na
10 tysięcy mieszkańców, przestępstw kryminalnych, tak zwanych siedmiu kategorii przestępstw,
przestępstw gospodarczych , narkotykowych,
ale również liczby wykroczeń ( w tym szczególnie
uciążliwych dla społeczeństwa), liczby wypadków
drogowych, ofiar śmiertelnych.
O ostatecznym kształcie i funkcjonowaniu mapy
zagrożeń bezpieczeństwa będzie można mówić
po zakończeniu konsultacji społecznych na
wszystkich poziomach zorganizowania województwa warmińsko-mazurskiego.
Mapa zagrożeń bezpieczeństwa jest projektem
ogólnopolskim. Powstaje z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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Insp. Wiesław Skudelski Komendant Powiatowy
Policji w Kętrzynie pożegnał się z policyjnym mundurem. Uroczystość pożegnania odbyła się
15 stycznia 2016 roku na kętrzyńskim zamku.

W mojej służbie zawsze podkreślałem, że najważniejszy jest człowiek, a uczciwość, prawość, rzetelność to
cechy, które powinien mieć każdy policjant.
To wielki honor dla mnie, że jesteście dzisiaj ze mną
i doceniliście mnie jako policjanta i człowieka” –
mówił wzruszony Wiesław Skudelski.

Insp. Wiesław Skudelski dotychczasowy Komendant
Powiatowy Policji w Kętrzynie przeszedł na emeryturę
po 33 latach służby.
Podczas uroczystego apelu, który
odbył się 15 stycznia, nie obyło się
bez podziękowań i wzruszeń.
Licznie zgromadzeni goście dziękowali Panu Komendantowi za lata
poświęcone służbie obywatelom.
W uroczystej zbiórce udział wzięli
m.in. Zastępca komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
komendanci z sąsiednich powiatów
oraz szefowie zaprzyjaźnionych
służb i prokuratury.
Uroczystość zaszczycili również
swoim udziałem samorządowcy
z powiatu kętrzyńskiego oraz mrągowskiego, a także przedstawiciele
duchowieństwa.
- „Dzisiaj żegnam się z mundurem po 33 latach służby, która była moją pasją. W tym czasie były sukcesy
i porażki.
Zaczynałem jako zwykły “krawężnik”, zakończyłam
służbę jako komendant.
Cieszę się z tego, jak wygląda nasza komenda, i z zespołu ludzi, który tam pracuje.
Wysokie wyniki, które osiągnęliśmy to mój sukces,
ale i policjantów.
Zawsze cieszyło mnie odzyskane przez nich mienie,
ale najbardziej, gdy ratowali czyjeś życie.
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W formacji mundurowej inspektor Wiesław Skudelski
rozpoczął służbę w listopadzie
1982 r., w wielu 21 lat, kontynuując tradycję rodzinną .
Jest absolwentem Politechniki
Białostockiej.
Przeszedł wszystkie szczeble
hierarchii służbowej, pełniąc
służbę głównie w wydziałach
pionu kryminalnego zarówno
na stanowiskach wykonawczych, jak i kierowniczych.
Duża część kariery zawodowej związana była z powiatem
mrągowskim. W 1994 roku insp. Skudelski został powołany
na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy
Rejonowej Policji w Mrągowie, 4 lata później został mianowany na stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego
Policji w Mrągowie, od 8 lipca 1999 r. objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji. Kętrzyńską Policją zaczął
kierować od 25 maja 2006 roku.
Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany odznaczeniami
resortowymi i państwowymi.
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W roku 1989 odznaczony brązową Odznaką „Za zasługi w
Ochronie Porządku Publicznego”; w 2001r. odznaczony
brązowym, a w roku 2005 srebrnym „Krzyżem Zasługi”;
w latach 2002-2014 uhonorowany brązową, srebrną i złotą
odznaką „Zasłużony Policjant”; w 2013 roku odznaczony
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, a w roku 2015 wyróżniony Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji”.
Przez ponad trzydzieści trzy lata swojej służby
insp. Wiesław Skudelski dał się poznać jako znakomity
fachowiec.
Miłośnik przyrody i fotografii oraz posiadacz cech, które
ułatwiają zgłębianie wspomnianych dziedzin – takich jak
cierpliwość, opanowanie i wewnętrzny spokój.
Pełniąc niełatwą funkcję przełożonego znajdował czas na
rozmowę z podwładnym, starał się również pomóc w każdej
sytuacji.
Nieustannie zabiegał o poprawę warunków służby i pracy
podwładnych, stwarzając jednocześnie przyjazną atmosferę.
Od kilkunastu lat jest pasjonatem łowiectwa, a jego macierzyste Koło Łowieckie to Śniardwy Mikołajki. Zawsze jednak
to służba w Policji była na pierwszym planie ustępując miejsca największym pasjom.

W imieniu wszystkich policjantów i pracowników
cywilnych jeszcze raz dziękujemy Panu Komendantowi za wspólną służbę i życzymy, aby czas emerytury pozwolił na odkrycie nowych pasji i nieznanych dotąd uroków życia.
Życzymy przede wszystkim zdrowia, a także,
aby emerytura była dla Pana początkiem nowego
życia pełnego optymizmu, dystansu
i zadowolenia”.
sierż. szt. Ewelina Piaścik
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Mam jeszcze wiele do zrobienia tak zatytułowany był pierwszy wywiad, który przeprowadziłam z Panem Komendantem
insp. Wiesławem Skudelskim w 2009 roku.
Z uwagi na jego aktualny wydźwięk postanowiłam
przypomnieć, o czym kilka lat temu mówił
Pan Komendant.

- Czy to prawda, że funkcję komendanta powiatowego
Policji pełni Pan najdłużej ze wszystkich komendantów
garnizonu warmińsko-mazurskiego?
- mł. insp. Wiesław Skudelski: - Rzeczywiście, jestem
najdłużej pracującym komendantem, ale jeśli chodzi o wysługę lat, to nie jest to najdłuższy czas. Niektórzy komendanci noszą mundur dłużej ode mnie. Ale, mimo że tyle lat
przepracowałem, nadal uważam, że jeszcze mam wiele do
zrobienia.
- Z jakimi problemami spotykał się Pan na przestrzeni
tych kilkunastu lat pracy na stanowisku Komendanta
Powiatowego Policji?
- Mogę porównać dwie jednostki, bo pracowałem od samego początku w Mrągowie, a obecnie w Kętrzynie. Obie jednostki nie są łatwe, mają swoją specyfikę mieszkańców,
terenu. Mrągowo to „kraina wielkich jezior”, Kętrzyn - to całkowicie inny teren, inna specyfika.
- Jakie cechy musi posiadać człowiek, żeby tak długo i
skutecznie pełnić funkcję na stanowisku Komendanta
Powiatowego Policji?
- Przede wszystkim trzeba mieć zdrowie i dużo siły, ale też i
dużo upartości, takiego konsekwentnego dążenia do celu.
Ktoś, kogo załamują drobne niepowodzenia nie sprawdzi się
na tym stanowisku i nie wytrzyma długo.
Kolejna bardzo ważna rzecz to umiejętność współpracy
z ludźmi - to podstawa -, przekonywanie do swoich celów
przede wszystkim załogi, ale bardzo ważne jest też przekonanie samorządów.
Mnie się bardzo dobrze współpracowało z samorządem
mrągowskim, bardzo dobrze mi się współpracuje z samorządem kętrzyńskim. Uzyskuję wsparcie nie tylko finansowe,
ale również poparcie naszych działań.
Bardzo ważne jest otwarcie na mieszkańców. Ja uczestniczę w wielu spotkaniach z mieszkańcami, wysłuchuję głosów mieszkańców, chcę poznać ich potrzeby w zakresie

bezpieczeństwa, ich obawy.
Myślę, że moim sukcesem jest dobra współpraca z ludźmi i
umiejętność przekonywania do swoich pomysłów, wizji.
Budowanie dobrych relacji z ludźmi to podstawa pracy na
każdym stanowisku.
- Czy w trakcie długoletniej służby zdarzyły się Panu
Komendantowi jakieś niepowodzenia, i co Pan Komendant uważa za niepowodzenie?
- Było kilka takich spraw. Chodzi o sprawy kryminalne, których nie udało się rozwiązać. Ja o nich cały czas pamiętam.
Ale za niepowodzenie uważam również niepowodzenia
swoich ludzi, których musiałem dyscyplinarnie zwolnić,
z którymi musieliśmy się rozstać.
- Co Pan Komendant robi, aby odreagować wszystkie
stresy, problemy?
- Znalazłem sobie takiego „ odstresowywacza”. Mam pasję,
której poświęcam każdą wolną chwilę. Jestem zapalonym
myśliwym i każdą wolną chwilę spędzam na łonie przyrody.
Bardzo dużo poluję - i z karabinem i z aparatem fotograficznym. Moja pasja to najlepsza dla mnie metoda na odstresowanie. W trakcie wyjść na polowanie mam komfort przemyślenia wielu rzeczy. Obserwując naturę, w spokoju mogę
sobie wiele rzeczy poukładać, przemyśleć.
- Ale są na pewno takie momenty, które dają dużo energii. Jakie były Pana największe sukcesy, które dały tyle
energii, że stały się takim akumulatorem do dalszej pracy?
- Było sporo sukcesów, ale mnie trudno o nich mówić. Nie
lubię się chwalić. Ale cieszę się z tego, jak obecnie wygląda
jednostka, w której pracuję. To sukces załogi, ale też i mój.
Cieszę się, że mam taką załogę, że jest zrozumienie zadań, które realizujemy, że jest dobra współpraca z samorządami.
- Czego więc można Panu życzyć?
- Mam jeszcze chęć do pracy i parę rzeczy do zrobienia,
więc życzyłbym sobie wytrwałości w dalszej pracy, jak najmniej zdarzeń, żebyśmy „pozamiatali” jak najwięcej przestępców, wyrozumiałych przełożonych, sukcesów w życiu
prywatnym, żeby moi synowie ukończyli swoje wymarzone
studia, no i „Niech bór darzy”. Myśliwemu od czasu do czasu tak się właśnie życzy, a więc „Niech bór darzy”.

Bożena Przyborowska

Str. 12

Wywiad ukazał się w pierwszym wydaniu
„Informatora” 15 października 2009 roku
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Ma 46 lat i mieszka w Elblągu. Przez ostatnie sześć lat kierował
iławską Policją. Z dniem 18 stycznia 2016 roku Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie powołał na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu inspektora Krzysztofa Konerta.

W poniedziałek (18 stycznia) o godzinie 11.00 w Komendzie
Miejskiej Policji w Elblągu przy ul. 1000-lecia 3 odbyła się
uroczysta zbiórka z okazji objęcia obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policj
przez insp. Krzysztofa Konerta.
W uroczystości uczestniczyli m.in. insp. Marek Walczak
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląga, Maciej Romanowski Starosta Elbląski oraz przedstawiciele współpracujących z Policją służb i instytucji.

Insp. Krzysztof Konert do tej pory w elbląskiej komendzie
przepracował łącznie 15 lat. W roku 2006 był zastępcą Komendanta Miejskiego Policji. W czerwcu 2007 roku został
Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Mieście Lubawskim, a od stycznia 2009 roku Komendantem Powiatowym Policji w Iławie. Tę funkcję sprawował przez 6 lat.

podkom. Krzysztof Nowacki

Iława: Zmiana warty
na stanowisku komendanta
powiatowego Policji
Mury iławskiej jednostki opuścił insp Krzysztof Konert,
który objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji
w Elblągu.
Od 1 lutego pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Iławie jest podinsp. Robert Mikusik
dotychczasowy I Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Braniewie.
W czasie pożegnania wszyscy życzliwie wypowiadali się
o odchodzącym komendancie, dziękowali za lata bardzo
owocnej współpracy. Odchodzący do Elbląga komendant
podziękował przełożonym, wszystkim policjantom, pracownikom policji oraz osobom, z którymi współpracował przez
wiele lat. Zebranym gościom przekazał symboliczne listy
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okolicznościowe. Dodał, że dziękuje za wspólnie spędzone
lata, za wiele pozytywnych chwil, za życzliwość, wyrozumiałość, pomoc i wsparcie okazane mu przez te wszystkie lata
służby w Iławie.

numer 135 (7/5)

Inspektor Andrzej Zielonka podziękował Komendantowi
Konertowi za te prawie siedem lat służby w Iławie.
Dodał, że Komenda Powiatowa Policji w Iławie w ostatnich
latach była wysoko oceniana wśród komend powiatowych
garnizonu warmińsko-mazurskiego. Spadek przestępczości
i wysoka wykrywalność, wpłynęły także na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu iławskiego.
W tym czasie także stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu iławskiego uległ znaczącej poprawie, zarówno pod kątem ilości zdarzeń drogowych, jak i ich
skutków.
Insp. Krzsztof Konert podkreślił znaczenie pracujących
w komendzie policjantów i pracowników Policji.
„Iławscy policjanci wielokrotnie zajmowali wysokie
miejsca w konkursach wiedzy i sprawności policyjnej
zarówno w województwie, jak i w kraju.
Sierż. Przemysław Truszkowski i Piotr Mielcarz
(obecnie emerytowany policjant) z Komendy Powiatowej Policji w Iławie zajęli trzecie miejsce w wojewódzkich eliminacjach do XX Ogólnopolskiego turnieju Par Patrolowych – 2013,
a mł. asp. Witold Habant trzykrotnie był najlepszym
policjantem ruchu drogowego województwa warmińsko-mazurskiego. W konkursie krajowym zajmował
również wysokie miejsca.
Policjanci wielokrotni ratowali ludzkie życie.
W ubiegłym roku st. asp. Zbigniew Wojciechowski
jadąc samochodem, w czasie wolnym od służby, nie
zważając na zagrożenie, uwolnił z płonącego pojazdu
poszkodowanego w wypadku drogowym; przeniósł go
w bezpieczne miejsce, po czym wezwał pomoc.
Za zasługi w ratowaniu ludzkiego życia i mienia
st. asp. Zbigniew Wojciechowski został uhonorowany
przez Prezydenta RP Medalem za Ofiarność i Odwagę. Natomiast w 2011 r. dzięki błyskawicznej interwencji policjantów uratowano życie 3-letniemu
chłopcu. Asp. szt. Marcin Trzeciak – obecnie Naczelnik Wydziału Prewencji iławskiej policji oraz
sierż. szt. Mańkowski Krzysztof uwolnili chłopca
z zamkniętego, palącego się auta, w którym zostawiła
go matka udając się na zakupy.
Asp. szt. Marcin Trzeciak został uhonorowany przez
Prezydenta RP Krzyżem Zasługi za Dzielność”.

sierż. sztab. Joanna Kwiatkowska
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Podinsp. Dariusz Pieloch nie jest już komendantem
powiatowym Policji w Piszu. Po 25 latach służby,
w tym sześciu na stanowisku komendanta piskiej Policji, pożegnał
się z kierowaną przez
siebie jednostką.
Uroczystość odbyła się
30 grudnia 2015 roku
w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu.

Zmiany w kierownictwie
piskiej Policji
W pożegnalnym spotkaniu wzięli udział m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, przedstawiciele lokalnych samorządów, duchowieństwo, reprezentacja prokuratury, sądu
oraz straży pożarnej oraz policjanci i pracownicy cywilni KPP
w Piszu. Pod adresem odchodzącego komendanta padło wiele
ciepłych słów.
Komendant Pieloch podziękował swoim przełożonym, podwładnym oraz osobom, z którymi współpracował przez wiele lat.
Dziękował za życzliwość, wyrozumiałość, pomoc i wsparcie okazywane mu przez wszystkie lata służby.
Podinspektor Dariusz Pieloch, znany z zamiłowania do muzyki,
na koniec zacytował słowa znanej piosenki:
„Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść”.
Podinsp. Dariusz Pieloch wstąpił w szeregi Policji 1 stycznia 1991 roku
jako policjant Kompanii Patrolowej Komendy Rejonowej Policji w Łomży. Niespełna dwa lata później zaczął pracować w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji rodzinnym w Piszu.
Przeszedł wszystkie szczeble zawodowej kariery, pełniąc służbę zarówno w wydziałach pionu kryminalnego, jak i prewencyjnego.
W 2004 roku został kierownikiem Referatu Ruchu Drogowego KPP
w Piszu. W roku 2006 powierzono mu obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Białej Piskiej. Rok później został naczelnikiem Sekcji
Kryminalnej; roku 2007 - I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji
w Piszu, a 1 maja 2009 roku został powołany na stanowisko komendanta piskiej jednostki.
Był wielokrotnie wyróżniany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.
Wśród tych wyróżnień należy wspomnieć o brązowej odznace
„Zasłużony Policjant”, którą otrzymał w lipcu 2011 roku. Rok później
został uhonorowany Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, a
w 2015 Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.
podkom. Anna Szypczyńska
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Podinsp. Radosław Drach został nowym
komendantem powiatowym Policji Piszu.
W uroczystości wprowadzenia nowego Komendanta
uczestniczył
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie insp. Adam Kołodziejski.

14 stycznia 2016 roku w KPP w Piszu odbyła
się uroczystość przekazania jednostki nowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Piszu. Został nim dotychczasowy Zastępca Naczelnika Wydziału Konwojowego KWP
w Olsztynie, podinsp. Radosław Drach.
Podinspektor Radosław Drach przejął stanowisko od pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Piszu I
Zastępcy, mł. insp. Roberta Kubiaka. Tym samym młodszy
inspektor Robert Kubiak, po blisko 30 latach służby, przechodzi na emeryturę.
Uroczystość przekazania jednostki nowemu Komendantowi
odbyła się w obecności I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, insp. Adama Kołodziejskiego.
Nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych samorządów, duchowieństwa, reprezentantów prokuratury, sądu
oraz straży pożarnej. W uroczystości wzięli także
udział policjanci i pracownicy cywilni KPP w Piszu.

Podinspektor Radosław Drach ma 38 lat.
Swoją służbę rozpoczął w 1999 roku w Oddziale Prewencji
Policji. Trzy lata później pracował w Komendzie Powiatowej
Policji w Szczytnie, a następnie przez cztery lata w Wyższej
Szkole Policji w Szczytnie.
Od 2011 roku służył w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie,
a od grudnia
2012 roku
pełnił funkcję
Zastępcy
Naczelnika
Wydziału
Konwojowego
KWP
w Olsztynie.
W roku 2014 podinsp. Radosław Drach uhonorowany został
Medalem za Długoletnią Służbę.
podkom. Anna Szypczyńska
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Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
z dniem 1 lutego 2016 r. powierzył pełnienie obowiązków
na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
w Piszu kom. Marcinowi Karmowskiemu
Komendantowi Komisariatu Policji w Rucianem Nidzie.
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Wraz z Nowym Rokiem zaczął obowiązywać nowy
Regulamin Funduszu Ochrony Policjanta Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego.
Jedna z istotniejszych zmian poszła w kierunku zaostrzenia warunków wyboru adwokata lub pełnomocnika.
Osoby korzystające z FOP zachowają możliwość samodzielnego
wyboru kancelarii prawnej, ale wysokość pomocy będzie w takim
przypadku o połowę niższa niż wtedy, kiedy adwokat bądź pełnomocnik wyznaczony zostanie przez Zarząd Wojewódzki.
Z prawnikiem samodzielnie wskazanym, Zarząd Wojewódzki nie
będzie też podpisywał umowy o współpracy, co oznacza, że policjant ubiegający się o pomoc z FOP otrzyma ją na zasadzie refundacji, czyli dopiero po prawomocnie zakończonym postępowaniu.
Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której Zarząd Wojewódzki nie będzie mógł z przyczyn obiektywnych wyznaczyć odpowiedniej kancelarii. Tak się może zdarzyć wówczas, kiedy np. prawnicy
z kancelarii współpracujących z Zarządem Wojewódzkim będą
zaangażowani w już toczące się postępowania. Ostatni raz podobna sytuacja miała miejsce po ujawnieniu afery w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, gdzie stosunkowo dużej liczbie policjantów przedstawiono zarzuty karne i dla każdego z nich należało
ustanowić adwokata.
Wprowadzona zmiana ma służyć obniżeniu kosztów ponoszonych
przez FOP i poprawić skuteczność prawników reprezentujących
interesy policjantów.
Założone cele mają być osiągnięte poprzez zacieśnienie współpracy z kilkoma konkretnymi kancelariami prawnymi.
Lata doświadczeń, nie tylko na terenie naszego województwa,
dowiodły bowiem, iż kancelarie często otrzymujące zlecenia do
reprezentowania policjantów, nabywają swego rodzaju specjalizacji. Takie kancelarie przyswajają sobie specyficzną pragmatykę
służby, charakterystyczną jedynie dla zawodu policjanta. Potrafią
sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów często obcych nawet
dla najbardziej wytrawnego adwokata albo radcy prawnego, który
w swojej karierze nie reprezentował nigdy policjantów w sprawach dyscyplinarnych, administracyjnych, cywilnych czy też karnych.
Ktoś może powiedzieć, że np. prawo karne jest prawem powszechnie obowiązującym i w równym stopniu obowiązuje każdego obywatela. Teoretycznie rzecz biorąc, to prawda, ale policjantów
w wielu przypadkach owe prawo dotyczy bardziej niż przeciętnego
Kowalskiego.
Polskim policjantom dobrze znany jest slogan, że są obywatelami
drugiej, a niekiedy nawet trzeciej kategorii. Chodzi tu o ponoszenie odpowiedzialności. Policjant za swoje czyny karany jest niekiedy podwójnie, a nawet i potrójnie, chociaż obowiązujące
w Polsce zasady wykluczają taką możliwość.
Przykładów nieobowiązywania tej zasady wobec policjantów jest
naprawdę całe mnóstwo. Weźmy pod uwagę chociażby proste
wykroczenie drogowe, za które wspomniany już Kowalski otrzymuje pouczenie bądź mandat karny. Gdy do takiego zdarzenia
dojdzie w służbie, oprócz mandatu karnego policjantowi wszczyna
się postępowanie dyscyplinarne. Sam fakt wszczęcia takiego postępowania rodzi skutki prawne. Taki policjant od razu pomijany jest
przy premiowaniu, jeszcze gorzej, gdy cała sprawa zbiegnie się z
możliwością ustawowego awansu w stopniu.
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Po wymierzeniu kary dyscyplinarnej pojawiają się kolejna transza, tym razem, obligatoryjnych dolegliwości. Obniżona opinia
służbowa, zmniejszenie tzw. trzynastki, obniżony dodatek służbowy
bądź funkcyjny, który w praktyce rzadko kiedy po zatarciu kary
dyscyplinarnej wraca do pierwotnej wysokości.
Oprócz tego, gdy na skutek wykroczenia drogowego uszkodzone
zostają pojazdy – radiowóz policyjny, auto uczestnika takiego
zdarzenia – wobec policjanta wszczyna się postępowanie szkodowe oznaczające utratę trzykrotnego uposażenia.
W sprawach karnych bywa jeszcze gorzej.
Policjantowi najczęściej grozi wydalenie ze służby, a w skrajnych
przypadkach nawet utrata emerytury (patrz art. 10 ust. 2 ustawy
18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy…,
Dz.U. z 2013 r. poz. 667, 675.).
Podstaw do zwolnienia ze służby i zawieszenia w czynnościach
służbowych nie brakuje ani w KPK, ani w ustawie o Policji.
A to zwolnienie ze służby w trybie administracyjnym, dyscyplinarnym, a to ze względu na oczywistość popełnienia czynu zabronionego lub dla dobra służby, ze względy na upłynięcie 12 miesięcy
od chwili zawieszenia... A gdyby z jakichś przyczyn i ten bogaty
katalog się wyczerpał, policjanta zwolnić można nawet za… nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej. Tak, tak, w naszym województwie i takie przypadki się zdarzały.
Wracając jednak do specyfiki służby i związanej z nią
„specjalizacji” prawników ściśle współpracujących z Zarządem
Wojewódzkim należy podkreślić, że kwestie jakichkolwiek naruszeń prawa, zarzucanych policjantom, to zaledwie część tego, w co
angażowane są kancelarie prawne. Nie możemy bowiem zapominać o całej sferze praw podmiotowych policjantów, czyli różnego
rodzaju uprawnieniach i świadczeniach pieniężnych. Nie jest przecież żadna tajemnicą, że w tym obszarze praktyka dość wyraźnie
odbiega od tego, co mówią ustawy i przepisy wykonawcze.
Weźmy pierwszy lepszy ekwiwalent za brak mieszkania czy zwrot
kosztów za dojazdy do służby albo dopłatę do nabycia mieszkania
i przypomnijmy sobie, ile przeszkód stoi na drodze do uzyskania
tego rodzaju należności. Do tego wszystkiego dodajmy wypadki
i choroby powstałe w związku ze służbą bądź szczególnymi jej
właściwościami i warunkami, albo to, że rzadko kiedy zadowoleni
bywamy z likwidacji szkody w ramach ubezpieczenia grupowego.
Tych wszystkich spraw skutecznie nie załatwi w naszym imieniu
żaden przypadkowy adwokat.
Zacieśnienie współpracy ze sprawdzonymi już kancelariami służyć
ma członkom FOP-u i w tym właśnie kierunku poszła jedna z istotniejszych zmian.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią znowelizowanego
Regulaminu FOP.

Sławomir Koniuszy
regulamin na stronie FOP
http://www.zwnszzp.olsztyn.pl/aktualnosci/758-nowy-fop
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Jak co roku, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów z olsztyńskiego Oddziału Prewencji przygotował swoim pociechom
spektakl w Teatrze Lalek i spotkanie ze św. Mikołajem.
Impreza nie odbyła się co prawda
w Mikołajki, ale chyba warto było trochę poczekać, aby obejrzeć całkiem
nowy spektakl w wykonaniu aktorów
olsztyńskiego Teatru Lalek.

Dzieci obejrzały piękną opowieści o miłości uroczego psa
o zabawnym imieniu „Psiakość” do równie uroczej i powabnej „Wilczki”.
Reżyser spektaklu Mariola Ordak-Świątkiewicz
zadbała o to, by buzie dzieci były cały czas roześmiane. Ich uwagę przykuwała nietypowa aranżacja. Wspaniałą grę aktorską i kukiełkową uzupełniało multimedialne tło i sympatyczna muzyka.
Wzruszająca opowieść o wartościach uniwersalnych: miłości, przyjaźni, bliskości, nadziei i zaufaniu
nagrodzono gromkimi brawami.
Zwieńczeniem teatralnej przygody najmłodszych było
jednak spotkanie ze św. Mikołajem. Jak zwykle była to
wyjątkowo radosna no i „słodka” przygoda, co widać na
zamieszczonych zdjęciach.
Zarząd Terenowy NSZZ P OPP w Olsztynie

16 stycznia w świetlicy Komendy Powiatowej Policji
w Olecku odbyła się choinka dla dzieci funkcjonariuszy.
Impreza została zorganizowana przez Zarząd Terenowy
NSZZ Policjantów w Olecku.
Kulminacyjnym punktem spotkania była wizyta
Św. Mikołaja z prezentami.
Najmłodsi uczestnicy, oprócz zabawy przy dziecięcej muzyce, zwiedzili policyjny areszt, pokój techników kryminalistyki
oraz złożyli wizytę Komendantowi.
Na koniec wszyscy mogli obejrzeć umiejętności psa policyjnego.
Jednak najbardziej wyczekiwanym i radosnym momentem
była wizyta Św. Mikołaja, który wręczył każdemu dziecku
prezent.
mł. asp. Justyna Sznel
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Blisko 14 litrów krwi
trafi do potrzebujących
Prawie 14 litrów krwi oddano w czasie pierwszej w tym roku
zbiórki krwi organizowanej w Komendzie Powiatowej Policji
w Braniewie, w której uczestniczyło aż 35 osób!

Nie wiadomo skąd mają dane teleadresowe swoich
potencjalnych ofiar. Policjanci przypuszczają, że są
skradzione z sieci lub od instytucji parabankowych.
Schemat działania nieuczciwych firm jest identyczny
w całym kraju. Zazwyczaj dzwoni mężczyzna, który
przedstawia się jako przedstawiciel międzynarodowej
firmy, zajmującej się sprzedażą bielizny. Następnie informuje, o wygranej w konkursie i nagrodzie jaką jest właśnie gustowna damska bielizna. Prosi jedynie o pokrycie kosztów przesyłki (19.90zł) i wyrażenie zgody na
abonament.

Akcje honorowego krwiodawstwa stały się w braniewskiej
jednostce Policji już tradycją,
którą funkcjonariusze i pracownicy cywilni kontynuują
od ponad 10 lat.
Z inicjatywy funkcjonariuszy
w 2015 r. przy Komendzie
Powiatowej Policji w Braniewie powstał Honorowy Klub Krwiodawstwa PCK
,,Niebieska Kropla''.
Przed każdą akcją honorowego oddawania krwi policjanci,
wykorzystując m.in. Internet,
zachęcają mieszkańców do
włączenia się do akcji.
Pierwsza w nowym roku zbiórka krwi cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem zarówno
wśród policjantów, jak
i mieszkańców naszego
powiatu.
35 osób oddało blisko
14 litrów krwi.
Dziękujemy wszystkim
za tak wspaniały odzew
na nasz apel,
zapraszamy jednocześnie na kolejną zbiórkę krwi.
O terminach informować będziemy za pośrednictwem naszej strony
policyjnej i lokalnych mediów - powiedzieli organizatorzy akcji.
st.sierż. Jolanta Sorkowicz

Str. 18

Policjanci ostrzegają
przed zawieraniem niejasnych
umów przez telefon

Słowo abonament jest tu niezwykle kluczowe.
Podczas zawarcia umowy przez telefon, firma uzurpuje
sobie później prawo do kolejnych wysyłek paczek. Następnie przesyła ponaglenia zapłaty.
Osoby, które rozmawiały w tych sprawach z przedstawicielami firmy, mają przekonanie, że nie są związane
żadna inną umową. Z kolei w przekonaniu nieuczciwych
firm, taka umowa jest wiążąca.
Taka sytuacja spotkała 30-letnia elblążankę, która w
2014 roku wyraziła zgodę na przekazanie jej kobiecej
garderoby i tym samym wyraziła zgodę na kolejne zamówienia. Kobieta wpłaciła 19,90zł na wskazane konto.
Po miesiącu dostała zamówienie niskiej jakości. Co ciekawe, pokrzywdzona nie podała swojego adresu, a jednak towar do niej dotarł. W kwietniu 2015 r. dostała kolejne pismo, że musi zapłacić 139 zł za zamówienie,
którego ani nigdy nie składała, ani nic nie otrzymała.
Później było tylko gorzej. Kolejne wezwania z
(nieistniejącej, jak ustalili policjanci) sądowej kancelarii
windykacyjnej na kwotę 237 zł. Po tym wszystkim pokrzywdzona zgłosiła się na policję.
Funkcjonariusze ustalili, że takich oszustw w kraju jest
więcej. Sami elbląscy funkcjonariusze prowadzą dziesięć takich spraw. Mają pewne ustalenia i współpracują
z policjantami na terenie kraju. Sprawa jest prowadzona
jako oszustwo, za co grozi kara do 8 lat więzienia.
Jak reagować?
Przede wszystkim nie należy podawać swoich danych i nie potwierdzać ich telefonicznie.
Jak najszybciej przerwać rozmowę, nie dać się wciągnąć w dyskusję. Trzeba pamiętać, że nie ma nic za
darmo. Nie wolno wyrażać zgody nawet na darmowe
przesłanie czegokolwiek.
Jakub Sawicki
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Pięcioletni Bartek jest synem naszego Kolegi Radka Rząpa – sekretarza W-M ZW
NSZZ Policjantów.
U Bartka zdiagnozowano autyzm wczesnodziecięcy.
Z punktu widzenia medycznego, usprawnianie Bartka jest przedsięwzięciem
wielopłaszczyznowym i wymaga od rodziców zaangażowania środków znacznie
przekraczających ich możliwości finansowe. Bartek, w związku z tym,
jest podopiecznym Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,
ale to od naszej wrażliwości i policyjnej solidarności zależy, czy na rachunku
Fundacji znajdą się dla niego pieniądze.
Nie bądźmy obojętni. Rozliczając się z urzędem skarbowym każdy z nas, nie tracąc
absolutnie nic, może zadeklarować 1% swojego podatku i bardzo pomóc synowi
naszego kolegi.
W zeznaniu podatkowym PIT wystarczy wpisać poniższe dane:
KRS 0000037904
Cel szczegółowy: 25106, Rząp Bartosz
W imieniu Bartka
przewodniczący W-M ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie.
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