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Uwagę giżyckiego policjanta zwrócił gwiżdżący   

od kilkunastu minut czajnik jego sąsiadki.  

Około godziny 20.00  

zaniepokojony tą sytuacją  

funkcjonariusz postanowił 

sprawdzić, czy jego sąsiad-

ce nic się nie stało.  

Jego obawy wzmogły się,  

gdy mimo wielokrotnego 

pukania  

kobieta nie otwierała drzwi. 

Policjant próbował zajrzeć 

do środka jej mieszkania 

stając na barierce swojego 

balkonu mieszczącego się 

na pierwszym piętrze.  

Gdy przez żaluzję  

zauważył leżącą  

na podłodze nieprzytomną 

sąsiadkę  

oraz wydobywający się  

z kuchni gęsty dym  

natychmiast wezwał  

służby ratunkowe.  

 

 

 

 

Nie czekając na ich przyjazd policjant wraz z sąsiadem 

wyważył drzwi do mieszkania sąsiadki i udzielił  

nieprzytomnej  

kobiecie  

pierwszej pomocy.  

 

Przełożeni  

asp. Andrzeja Furma-

niaka zapowiedzieli, 

że za godną  

naśladowania  

postawę  

policjant  

zostanie 

 nagrodzony.   

asp.  Andrzej  Furmaniak z KPP w Giżycku uratował  życie sąsiadce   

Giżycki policjant nie pozostał obojętny. Zareagował, gdy nabrał obaw, że coś złego przyda-

rzyło się jego 76-letniej sąsiadce. Gdy kobieta, mimo głośnego pukania, nie otwierała drzwi 

swojego mieszkania, policjant wyważył je i udzielił nieprzytomnej kobiecie  

pierwszej pomocy. 

 

asp.  Andrze j  Furmaniak  z  KPP w  Giżycku   

mł. asp. Beata Górczyńska 
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„Chcemy pokazać nauczycielom, że nie są sami,  

że mają w nas wsparcie, że w tym działaniu  

na rzecz młodych ludzi w kierunku zapobiegania  

demoralizacji i  przestępczości będziemy ich wspie-

rać, pomagać, a jeśli trzeba – interweniować”  

 

- powiedziała kom.  Małgorzata Bojarowska,   

jedna z pomysłodawczyń nowego projektu  

edukacyjno – profilaktycznego pod nazwą  

„Uczyć, informować, zapobiegać.  

Otwarte szkoły – Otwarte jednostki Policji”. 

- Na czym polega wyjątkowość tego projektu? 

 

kom.  Małgorzata Bojarowska : - Wyjątkowość polega 

na tym, że zapraszamy nauczycieli do nas, do Komen-

dy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i tu prowadzimy 

szkolenie. Wcześniej, to my chodziliśmy do szkół. 

Ostatnie duże przedsięwzięcie szkoleniowe miało miej-

sce w 2007 roku, kiedy ruszyły tak zwane „Trójki gierty-

chowskie”. Wówczas przeprowadziliśmy szkolenia  

dla nauczycieli na terenie ich szkół. 

 

Obecnie ruszyliśmy z nowym projektem skierowanym 

do każdego nauczyciela, który ma potrzebę uzyskania 

lub poszerzenia wiedzy z zakresu zagrożeń występują-

cych wśród dzieci i  młodzieży i możliwości ich przeciw-

działania, a także podstaw prawnych uzasadniających 

podejmowanie czynności zapobiegawczych.   

Od czasu ostatniego szkolenia minęły cztery lata,   

pojawiły się nowe zagrożenia, z którymi trzeba sobie 

poradzić, ponadto treści niepowtarzane giną, są zapo-

minane.   

Zauważyliśmy również, że dyrektorzy szkół, którzy bio-

rą udział w konferencjach i szkoleniach czasami  

nie przekazują nauczycielom uzyskanych informacji.  

W naszym projekcie uczestniczą nauczyciele,  

którym dobro  uczniów nie jest obojętne.  

Oprócz nauczania swojego przedmiotu podjęli się trudu 

wychowania młodego pokolenia, a do tego niezbędna 

jest wiedza z zakresu zagrożeń i sposobów postępo-

wania w sytuacjach kryzysowych. 

 

- Czy ten projekt skierowany jest tylko do nauczy-

cieli z Olsztyna?   

 

- Projekt obejmuje całe województwo, ale nie ukrywam, 

że pisząc go, myśleliśmy, że skorzystają z niego tylko 

nauczyciele z Olsztyna, ewentualnie z powiatu olsztyń-

skiego. Nie sądziliśmy, że temat jest aż tak ważki, że 

będą się nim interesowali nauczyciele z całego woje-

wództwa, a nawet spoza naszego województwa.  
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Zgłaszają się do nas osoby z większych i mniejszych 

miejscowości, często z bardzo odległych powiatów,  

jak na przykład giżyckiego, bartoszyckiego czy z  ni-

dzickiego. Na nasze zajęcia zapisali się również kura-

torzy sądowi. Pomimo, że projekt skierowany jest  

do nauczycieli, nie odmówiliśmy im uczestnictwa,  

skoro czują potrzebę udziału w tych zajęciach.  

Naszą intencją jest  przede wszystkim „ dobro dziec-

ka”. Tego stwarzającego problemy wychowawcze  

czy prawne również. 

 

- W ramach tego programu  

odbyło się pierwsze spotkanie. 

Czy są już zapełnione listy na 

kolejne tury spotkań? 

 

- To jest projekt długofalowy. 

 Będziemy szkolić nauczycieli  

do czasu, jak będzie zaintereso-

wanie tym projektem.  

Biorąc pod uwagę nasze możli-

wości, bo tego typu zadania są 

naszymi dodatkowymi zadaniami, 

możemy poświęcić temu projek-

towi jeden dzień w miesiącu. 

Ustaliliśmy, że będzie to pierw-

sza pracująca środa miesiąca.  

To takie nawiązanie do innego 

naszego projektu pod nazwą „ Do źródeł wiedzy o bez-

pieczeństwie  -  otwarte jednostki Policji”, w którym 

uczestniczą dzieci i młodzież szkół podstawowych 

 i  gimnazjalnych. Tam spotkania odbywają się w każdą 

ostatnią środę miesiąca.  

 

- Ile osób może uczestniczyć w jednym szkolenio-
wym dniu? 

 

- Ustaliliśmy, że w takim szkoleniu nie może uczestni-

czyć więcej niż 30 osób. Taka grupa daje możliwość 

bezpośredniego kontaktu prelegentów ze słuchaczami. 

Nie chcieliśmy organizować żadnych konferencji. Zale-

ży nam na skuteczności szkolenia.  

Jeżeli w trakcie zajęć ktoś ma pytanie, to chcielibyśmy, 

aby mógł je zadać, a my postaramy się na nie odpo-

wiedzieć.  

Ta funkcja szkoleniowa, bezpośredni kontakt prelegen-

ta ze słuchaczem – to wszystko jest możliwe, przy za-

łożeniu, że grupa nie będzie liczniejsza niż 30 osób.  

 

Już na samym początku określiliśmy również trzy 

pierwsze terminy szkolenia.  

W wakacje będzie przerwa,  

bo nauczyciele muszą odpocząć 

od pracy i we wrześniu znowu 

ruszamy z projektem.  

Zgłoszenia do udziału w projek-

cie przyjmowane są telefoniczne 

pod numerem 89- 522- 44-75.   

 

Myślimy również o pewnym uła-

twieniu w zapisywaniu się na 

szkolenie. Rozmawiałam już z 

pracownikami Wydziału Łączno-

ści i Informatyki  KWP w Olszty-

nie, aby ułatwić zapisy poprzez 

wykorzystanie strony interneto-

wej i mam nadzieję, że w najbliż-

szym czasie uda się to zrobić. 

Będzie to ułatwienie nie tylko dla nauczycieli, ale rów-

nież i dla nas. Pomimo zapełnienia list, utworzenia listy 

rezerwowej uczestników, przez miesiąc odbieraliśmy 

dziennie po około 10 zgłoszeń. 

 

- Spodziewaliście się takiego zainteresowania ze 

strony nauczycieli? 

 

- To przerosło nasze oczekiwania.  

Było bardzo dużo telefonów. W ciągu pierwszego tygo-

dnia było tylu chętnych, że zapełniliśmy listy na wszyst-

kie szkolenia aż do wakacji. 
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 Pamiętam, że dzień przed oficjalnymi zapisami  

o godzinie 15 wysłałam do Kuratorium komunikat  

 o projekcie z prośbą o zamieszczenie go na stronie 

internetowej. Nawet nie podejrzewałam, że już o godzi-

nie 10 następnego dnia będą dzwonić osoby chętne  

do udziału w projekcie.  Odzew nauczycieli był bardzo 

szybki, a telefony po prostu „urywały się”. 

 

- Z czego wynika takie zainteresowanie udziałem  

w tym projekcie? Czego nauczyciele oczekują po 

tym szkoleniu? 

 

- Ja myślę, że nauczyciele potrzebują przede wszyst-

kim pewności przy podejmowaniu jakichś działań, 

utwierdzenia, że działają w imię prawa.  

Żyjemy w takich czasach, że ludzie boją się, że wykro-

czą poza pewne granice, boją się odpowiedzialności 

prawnej. I myślę, że przedstawienie nauczycielom pod-

staw prawnych, psychologicznych, informacji, dlaczego 

mają reagować i w imię czego, da im na pewno tę pew-

ność. Chcielibyśmy, aby nauczyciele nie bali się reago-

wać. To jest niezwykle ważne, bo młodzi ludzie bardzo 

często prędzej powiedzą swojemu nauczycielowi  

o jakimś problemie niż na przykład rodzicom.  

 

- Jakie treści przekazujecie nauczycielom na tych 

szkoleniach i kto je przekazuje? 

 

 -  Jest to projekt międzyinstytucjonalny - Policja i Sąd 

Okręgowy, a także międzywydziałowy - Wydział Prze-

stępczości  Gospodarczej KWP, Sekcja Psychologów 

KWP, Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego KWP, 

więc prelegenci reprezentują każdy z tych podmiotów. 

Skład osobowy wykładowców jest zawsze taki sam  

i dla każdej z grup projekt przewiduje stały układ  

tematów.   

Rolą psychologa policyjnego jest m.in. przekazanie 

nauczycielom wiedzy na temat sposobów rozładowania 

agresji wśród młodych ludzi, wiedzy na temat działań 

zmniejszających ryzyko wystąpienia przemocy i agre-

sji.  Podkom. Anna Balińska- Misiun – psycholog  

z KWP w Olszynie, która odpowiada za ten blok tema-

tyczny, porusza również temat przeciwdziałania wtór-

nej wiktymizacji.  

Chodzi o przekazanie nauczycielom takiej wiedzy,  

aby potrafili samodzielnie rozładować jakąś sytuację, 

agresję wśród młodych ludzi. Chodzi o uświadomienie, 

że nie zawsze trzeba od razu wzywać policję, albo sto-

sować kary z tak zwanej górnej półki. Chcemy przeko-

nać nauczycieli, że warto reagować w samym zarodku, 

aby nie dopuścić do eskalacji  negatywnych zachowań. 

Tylko trzeba to robić świadomie i umiejętnie. 

 

Teresa Bronowska- Sędzia Wizytator Sądu Okręgowe-

go w Olsztynie odpowiada za kolejny blok tematyczny.  

Rolą Sędziego z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Są-

du Rejonowego w Olsztynie jest przedstawienie zasad 

i podstaw prawnych współdziałania szkół z sądami ro-

dzinnymi w zakresie przeciwdziałania demoralizacji  

i przestępczości nieletnich.  

Chodzi o przekazanie informacji na temat przepisów 

prawnych, które pozwalają, a czasami i nakazują na-

uczycielom reagowanie. Chodzi również o uświadomie-

nie nauczycielom, że szkoła sama może podjąć inter-

wencję i poinformować Sąd. My, jako Policja, nie musi-

my być tu pośrednikiem.  

 

Kolejnym ważnym blokiem tematycznym jest cyber-

przemoc. Nadkom. Leszek Róziecki z Wydziału  

do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP  

w Olsztynie mówi nie tylko o problemie cyberprzemocy, 

przedstawia również sposoby przeciwdziałania temu 

zjawisku.  

 

Podkom. Mariusz Zieliński - specjalista Wydziału Pre-

wencji i Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie skupia się 

na pomocy dziecku krzywdzonemu, przybliżając na-

uczycielom i kuratorom procedurę „Niebieskie Karty”, 

której od zeszłego roku, po nowelizacji  ustawy o prze-

ciwdziałaniu przemocy w rodzinie, są realizatorami.  
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Na zakończenie szkolenia przedstawiam procedury 

postępowania nauczycieli  w sytuacjach zagrożenia 

dzieci i młodzieży przestępczością oraz demoralizacją, 

praktyczne wskazówki, sposoby postępowania w róż-

nych sytuacjach kryzysowych.   

Nauczyciele mają się od nas dowiedzieć, co powinni 

robić w różnych sytuacjach, ale również,  

czego im robić nie wolno. 

 

- Kto jest twórcą tego projektu? 

 

- Pomysł pojawił się u nas w wydziale, gdy przyszła  

do nas Pani Anna Balińska-Misiun z Zespołu Psycholo-

gów z propozycją wspólnych działań.  

Zaczęliśmy dyskutować, co moglibyśmy razem zrobić. 

Ponieważ z moim kolegą Mariuszem Zielińskim często 

mamy do czynienia z nauczycielami, znamy ich potrze-

by, rozterki i problemy, więc zaproponowaliśmy  stwo-

rzenie  długofalowego programu skierowanego bezpo-

średnio do tej grupy osób.  

Po dyskusji ostatecznie podjęliśmy decyzję o zakresie 

tematycznym szkolenia. 

Patronat nad projektem objęli Pani Grażyna Przasny-

ska Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty,  

insp. Sławomir Mierzwa Komendant Wojewódzki Policji 

w Olsztynie oraz Wacław Bryżys – Prezes Sądu Okrę-

gowego w Olsztynie. Projekt edukacyjno – profilaktycz-

ny pod nazwą „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwar-

te szkoły – Otwarte jednostki Policji” 

 realizowany jest w ramach Rządowego Programu 

ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem bezpieczniej”.  

 

 

 

 

Cieszy mnie nie-

zmiernie, że nasz 

pomysł spodobał się 

policjantom służb 

kryminalnych. Czują 

oni  moc i sens dzia-

łań profilaktycznych, 

dlatego chętnie włą-

czyli się również w realizację tego programu.  

 Muszę podkreślić, że nie jest to pierwsze przedsię-

wzięcie, jakie realizujemy wspólnie z policjantami  

z Wydziału Przestępczości Gospodarczej KWP.  

Mogę śmiało powiedzieć, że inni policjanci pionu krymi-

nalnego mogą brać z nich dobry przykład.  

 

- Jaki cel sobie postawiliście? Co by was ucieszyło, 

usatysfakcjonowało w związku z realizacją tego 

projektu? 

 

- Chcemy pokazać nauczycielom, że nie są sami,  

że mają w nas wsparcie, że w tym działaniu na rzecz 

młodych ludzi w kierunku zapobiegania demoralizacji  

i przestępczości jesteśmy z nimi.  

Będziemy ich wspierać, pomagać, a jeśli trzeba – inter-

weniować. Chcemy dać im wsparcie i wiedzę,  

żeby potrafili skutecznie reagować. Mamy wspólny cel. 

Chodzi o to, aby jak najmniejsza liczba młodych ludzi 

popełniała czyny karalne.  

Jeżeli nauczyciele, uzbrojeni w wiedzę i umiejętności, 

będą reagować właściwie, w odpowiednim momencie, 

to myślę, że systematycznie zmniejszać się będzie 

problem przestępczości i demoralizacji wśród nielet-

nich. Chcemy pokazać nauczycielom, że zawsze mogą 

liczyć na naszą radę. Zależy nam na dobrej współpracy 

z nauczycielami i jesteśmy na nią otwarci. 

 

 

Z kom. Małgorzatą Bojarowską   
rozmawiała Bożena Przyborowska 

podkom. Anna Balińska- Misiun  

nadkom. Leszek Róziecki  
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Szczycieńskie policjantki odwiedziły grono 

pedagogiczne z Zespołu Szkół Nr 1  

w Szczytnie.  

Na spotkaniu wypracowano procedury  

postępowania w sytuacjach zagrożenia  

młodzieży demoralizacją oraz przestępczo-

ścią, a także metody współpracy szkoły  

z Policją.  

  

Mł. asp. Aneta Choroszewska-Bobińska  

oraz sierż. Ewa Szczepanek odwiedziły nauczycieli 

 z Zespołu Szkół Nr 1 w Szczytnie.  

Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnych  

procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia  

młodzieży demoralizacją oraz przestępczością,  

a także metod współpracy szkoły z Policją.  

Szczycieńskie policjantki z Zespołu prewencji przypo-

mniały nauczycielom podstawowe pojęcia związane  

 

 

z przestępczością nieletnich, przedstawiły również da-

ne statystyczne najczęściej popełnianych przez nielet-

nich czynów karalnych.  

Celem spotkania było również uświadomienie nauczy-

cielom, że każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności 

świadczących o demoralizacji nieletniego,  

w szczególności: naruszanie zasad współżycia  

społecznego, popełnienie czynu zabronionego,  

systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego 

lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu 

 lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan 

odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo,  

udział w grupach przestępczych  

- ma społeczny obowiązek odpowiedniego  

przeciwdziałania, a także zawiadomienia o tym  

rodziców lub opiekunów nieletniego, szkoły,  

sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. 

 Szczytno:  

W trosce o bezpieczeństwo  
w szkołach 
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Zróżnicowanie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian  

za umundurowanie w zależności od rodzaju pełnionej służby, 

skrócenie okresu używalności mundurów dla policjantów ruchu dro-

gowego, ogniw patrolowo – interwencyjnych, konwojowych, policji 

sądowej, a także funkcjonariuszy pełniących służbę w pomieszcze-

niach dla osób zatrzymanych, dzielnicowych, dyżurnych i przewodni-

ków psów służbowych oraz wydłużenie czasu używalności mundurów dla 

służby kryminalnej i logistyki – to główne zmiany w Rozporządzeniu MSWiA 

w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężne- 

go w zamian za umundurowanie, które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2011 roku.  

 

O nowych zasadach wypłacania mundurówek oraz ich wysokości Bożena Przyborowska rozmawia-

ła ze st. asp. Andrzejem Skowrońskim z Wydziału Zaopatrzenia KWP w Olsztynie.  

- Ostatnio mieliście ciężki okres, dużo pracy za wami. 

 

- Bardzo dużo pracy, jak co roku.  Naliczanie mundurówek jest bardzo ciężkim okresem z uwagi na presję czasu, 

która się z tym wiąże.  

 

- W tym roku rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r.  

zmieniające ubiegłoroczne rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom 

równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie weszło w życie z dniem 1 kwietnia.  

Już w połowie kwietnia policjanci otrzymali pieniądze z tego tytułu. Chylę czoła przed Panami,  

bo tempo pracy musieliście mieć „okrutne”, żeby zdążyć z naliczeniami. 

 

- W ostatnim czasie rozporządzenie w sprawie wysokości stawek równoważnika zmieniało się co roku,  

wcześniej rzadziej, ale zawsze następuje to w ostatnich dniach marca i rzeczywiście wraz ze zmianą, pojawia się 

pewien problem, aby zdążyć z naliczeniami na czas. Ale dajemy radę. 

 

- Jak wyglądała wasza praca w tym najbardziej gorącym okresie naliczeń mundurówek? 

 

- Każdy policjant ma u nas założoną kartę mundurową. Przystępując do naliczeń najpierw występujemy  do jedno-

stek miejskich i  powiatowych oraz do poszczególnych wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie  

z prośbą o sporządzenie wykazów policjantów, zgodnie ze stanem osobowym na dzień 1 kwietnia danego roku.  
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Na podstawie uzyskanych informacji o posiadanych przez policjantów stopniach służbowych, pionach, w jakich peł-

nią służbę oraz wspomnianych informacji z  kart mundurowych, wiemy, w jakiej wysokości każdemu policjantowi 

przysługuje równoważnik pieniężny. 

 

- Wasze wyliczenia mają oczywiście podstawę prawną.   

 

- Mundurówkę wyliczamy na podstawie Rozporządzenia MSWiA w sprawie wysokości i warunków przyznawania 

policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Do tego aktu prawnego dołączone są trzy 

załączniki  (Dz.U. z 2011 nr 70 poz. 373).  

W załączniku nr 1 podane są wysokości równoważnika wypłacanego policjantowi mianowanemu na stałe w zamian 

za przedmioty ubioru galowego, wyjściowego i służbowego w zależności od korpusu oraz miejsca pełnienia służby.   

W załączniku nr 2 określone są wysokości kwot wypłacanych w zamian za sznur galowy, daszki do czapek  

i oznaczenia stopnia dla policjanta mianowanego na wyższy stopień w roku zaopatrzeniowym.  

Załącznik nr 3 zawiera tabele kalkulacyjne ze szczegółowym wykazem przedmiotów umundurowania,  

ich cenami oraz przewidzianymi okresami używalności. 

 

- W tym roku wysokość równoważnika została zróżnicowana od tego, gdzie policjant pełni swoją służbę.  

Na czym polega ta zmiana? 

 

- W tym roku nastąpiło zróżnicowanie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie  

w zależności od rodzaju służby pełnionej przez policjanta. Rozporządzenie przewiduje również skrócenie czasu 

używalności mundurów dla policjantów ruchu drogowego, ogniw patrolowo – interwencyjnych, konwojowych, policji 

sądowej, a także funkcjonariuszy pełniących służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, dzielnicowych, 

dyżurnych i przewodników psów służbowych. Czas używania umundurowania służbowego został skrócony  

z 4 do 3 lat. Pozostałym policjantom służby prewencyjnej będzie przysługiwało umundurowanie służbowe zgodnie  

z dotychczasowym okresem używalności, czyli przez 4 lata. Dla policjantów służby kryminalnej i wspomagającej 

działalność Policji okres użytkowania umundurowania został wydłużony z 4 do 7 lat.  

Zmiany okresu używalności umundurowania mają bezpośredni wpływ na wysokość równoważnika przysługującego 

funkcjonariuszowi.  

 

- Czyli, w tym roku wysokość równoważnika zależy od tego, w jakim pionie służy funkcjonariusz Policji,  

w jakim służy korpusie i od tego, czy dotyczy to policjanta czy policjantki? 

 

- Tak, i naszym zadaniem było właśnie prawidłowe naliczenie mundurówek na podstawie uzyskanych informacji  

o miejscu pełnienia służby, posiadanym stopniu służbowym oraz płci  funkcjonariuszy - zgodnie ze stawkami   

zawartymi w rozporządzeniu. 
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- Ile pieniędzy mogli otrzymać policjanci garnizonu warmińsko-mazurskiego? 

 

- Policjanci prewencji, mianowani na stałe,  

którzy pełnią służbę w komórkach ruchu drogo-

wego, patrolowo-interwencyjnych, konwojowych, 

w policji sądowej, w pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych, dzielnicowych, dyżurnych  

i przewodników psów służbowych  

otrzymali mundurówkę wyższą niż rok temu  

- w korpusie podoficerów i szeregowych Policji 

była to kwota 2335,50 zł., aspirantów  

– 2360,60 zł, oficerów - 2362 zł. Policjantki otrzy-

mywały kwoty wyższe o około 26 zł. 

Kolejna grupa to funkcjonariusze prewencji,  

z wyłączeniem ruchu drogowego, dzielnicowych, 

itd. Dla przykładu podam wysokości równoważni-

ka, jaki otrzymały policjantki: w korpusie podofice-

rów i szeregowych Policji - 2121,60 zł, aspirantów 

– 2146,70 zł, oficerów – 2148,10 zł. 

Policjantki służby kryminalnej oraz wspomagają-

cej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, 

logistycznym i technicznym otrzymały równoważ-

nik w następujących wysokościach:  w korpusie 

podoficerów i szeregowych Policji - 1813, 30 zł, 

aspirantów -1838,40 zł, oficerów - 1839,80 zł. 

Dla policjantów służby przygotowawczej stawka 

jest jedna w kwocie 1283, 80 zł. W tej grupie nie ma rozróżnienia na płeć czy miejsce pełnienia służby. 

 

- A co w sytuacji, gdy policjant otrzymał lub otrzyma w tym roku nowy mundur?  

 

- Mundurówkę dla każdego policjanta obliczamy indywidualnie.  

Jeżeli funkcjonariusz otrzymał nowe umundurowanie wcześniej, przed tegorocznym naliczeniem, i nie potrącono 

mu równoważnika za wydane przedmioty w 2010 roku, to potrącamy mu za te przedmioty w roku bieżącym.  

W przypadku policjantów, których planujemy umundurować w tym roku, to wszystko zależy od tego, w jakim pionie 

on służy. I tak, w przypadku policjantów prewencji,  z tej grupy, do której zaliczeni zostali m.in. policjanci ruchu dro-

gowego, dzielnicowi, itd., - od stawek podstawowych mundurówki potrącano 1137zł, pozostałym policjantom  

prewencji potrącano 941,60 zł. Policjantom służby kryminalnej i wspomagającej działalność Policji od stawek  

podstawowych potrącano 690, 40 zł. 

 

 

 

R Ó W N O W A Ż N I K  W Y P Ł A C A N Y  P O L I C J A N T O W I   
M I A N O W A N E M U  N A  S T A Ł E   
W  Z A M I A N  Z A  P R Z E D M I O T Y  U B I O R U   
G A L O W E G O ,  W Y J Ś C I O W E G O  I  S Ł U Ż B O W E G O  
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- Co policjanci dostaną za tę potrącaną kwotę? 

 

- Planowane jest zaopatrzenie 255 wytypowanych policjantów z naszego garnizonu w 21 różnych przedmiotów 

umundurowania nowego wzoru. Począwszy od czapek, poprzez kurtki służbowe letnie i zimowe, spodnie, swetry, 

koszule, bieliznę, skarpety, itd. 

Pełny wykaz tych przedmiotów zawarty jest w załączniku do Rozporządzenia MSWiA w sprawie umundurowania 

policjantów. 

 

 

- Policjanci, którzy otrzymają nowe mundury, mają mundurówkę niższą średnio o tysiąc złotych.  

Ale to nie oznacza, że w przyszłym roku znowu będą mieli takie potrącenia. To dotyczy tylko tego roku.   

 

- Tak. Mundurówka została pomniejszona jednorazowo.  

Funkcjonariuszom, którzy otrzymali lub otrzymają w tym roku nowe mundury, potrąca się pieniądze tylko raz.  

 

- Dzwonią do Was policjanci i pytają, dlaczego dostali taką, a nie inną kwotę pieniędzy? 

 

- Były telefony od policjantów z różnych jednostek, ale dzwonili głównie ci,  

którzy mają otrzymać w tym roku nowe mundury. Pytali nas, dlaczego otrzymali niższą mundurówkę.  

Informowaliśmy ich, że naczelnicy, czy komendanci jednostek Policji wytypowali ich  

do odbioru nowego umundurowania, stąd te różnice. 

 

- Jak liczony jest „rok mundurowy”? 

 

 - Rok zaopatrzeniowy mundurowy trwa od 1 kwietnia danego roku do końca marca następnego roku.  

I w takim okresie rozliczamy policjantów. 

 

- A co z mundurami starego wzoru? 
 

- Mundury wyjściowe, galowe i ćwiczebne będą nadal obowiązywać, zmienia się tylko umundurowanie służbowe. 

Do końca 2012 roku policjanci mogą nosić jeszcze mundury służbowe starego wzoru.  

 Po tym okresie będzie obowiązywać tylko umundurowanie służbowe nowego wzoru. 

Rozmawiała Bożena Przyborowska 
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ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE STAWEK RÓWNOWAŻNIKA 
PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE 

W 2010 I 2011 ROKU 
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Karta zgłoszenia i ankieta personalna  
dostępne są na stronie  
www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl 
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Policjanci  z  KMP w Olsztynie zajęl i  I I  miejsce,   
a z KWP w Olsztynie I I I  miejsce  

w drugiej edycj i  Halowej Ligi  Służb Mundurowych  
 Olsztyna 

LISTA ZAWODNIKÓW  

 

1. asp. Dariusz Sułkowski 

2. podkom. Jacek Pliszka 

3. st.asp. Adam Rykaczewski 

4. asp. Piotr Krztoń 

5. asp. Krzysztof Zawadzki 

6. st.post. Patryk Szewczuk 

7. mł.asp. Marek Maleszewski 

8. podkom. Marek Żukiewicz 

9. mł.asp. Sławomir Świderski 

10.  mł.asp. Robert Cychowski 

11.  Wojciech Kwiatkowski 

12. Arkadiusz Brzostek 

13. Sebastian Surwiłło 

W rozgrywkach II edycji Halowej Ligi Służb Mundurowych Miasta 

Olsztyn wzięło udział 13 drużyn.  

Od 27.10.2010 roku do 27.04.2011 rozegrano w sumie 156 meczów,  

w których strzelono 1467 bramek.  

W klasyfikacji indywidualnej najlepszym zawodnikiem został  

Piotr Skalski z KMP w Olsztynie.  

W klasyfikacji drużynowej I miejsce zdobyła drużyna ze Straży Po-

żarnej. Pozostałe miejsca na podium zajęli policjanci  

z KMP w Olsztynie i drużyna policjantów z KWP w Olsztynie.  
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Adam Jankowski – policjant z KPP         

w Ełku zdobył srebrny medal                           

w Międzynarodowym Pucharze Polski 

Polish Open 2011, który na przełomie 

kwietnia i maja odbył się w Węgrowie.          

W sportowej rywalizacji udział wzięło 156 

zawodników i zawodniczek z ponad 50 

polskich klubów oraz ośmiu klubów         

z Litwy, Łotwy, Białorusi i Rosji.           

Zawodnicy toczyli walki w formułach K-1 

Rules, Low Kick Full-Contact, Light-

Kick oraz Semi-Contact.                          

Ełcki policjant zdobył srebrny medal       

w formule K1-Rules w kategorii seniorów 

do 81kg,  przegrywając - po wyrównanym 

pojedynku - finałową walkę z Dariuszem 

Jawornikiem (TOM Center Piotrków Try-

bunalski).                                                                                                          

Przed Adamem Jankowskim kolejne  

ważne sportowe wydarzenie -              

udział  w  Mistrzostwach Świata Vovinam 

Viet Vo Dao, które w lipcu odbędą się      

w Wietnamie. 

 
Grudzień 2010 rok, Mistrzostwa Polski  Viet Vo Dao, 

sierż. Adam Jankowski po raz kolejny udowodnił, że jest niepokonanym 

mistrzem. Walcząc w formule full contact i parterze (walki zapaśnicze)       

w kategorii do 80 kg zdobył dwa złote medale.  

 

Listopad 2010 rok, Mistrzostwa Europy Viet Vo Dao na Teneryfie,  

sierż. Adam Jankowski obronił tytuł i został Mistrzem Europy w Viet Vo 

Dao. W zawodach wzięli udział sportowcy z dziewięciu krajów Europy.  

Ełcki policjant wygrał wszystkie walki w formule full contact  zdobywając  

po raz kolejny złoty medal i tytuł Mistrza Europy Viet Vo Dao. 

 
 
2009 r. – Powołany do kadry narodowej „Viet Vo Dao” 
  – I Mistrzostwa Świata Vovinam Viet Vo Dao w Vietnamie; 

Brąz w kat. THI DOU(full contact) 77-82 kg 
 – I Otwarte Mistrzostwa Polski MMA w Toruniu; 

Brąz w kat. 72-77kg 
– Mistrzostwa Polski w formule Full Contact w Kickboxingu Pasłęk 

Brąz w kat. do 81 kg 
  
2008 r. – VI Otwarte Mistrzostwa Polski Viet Vo Dao; 

Złoto w kat. SONG LUYEN 
Brąz w kat. SONG DAO (zapasy) do 81 kg 

 
2008 r. – I Otwarte Mistrzostwa Polski Chi Vat (zapasy): 

Złoto w kat. open, 
Srebro w kat. do 85 kg, 

 
2007 r. - V Otwarte Mistrzostwa Polski Viet Vo Dao: 

Złoto w kat. SONG DAO(full contact) do 75 kg, 
Złoto w kat. DON CHAN(nożyce), 
Srebro w kat. VAT(zapasy) do 76 kg, 

 
2006 r. – IV Otwarte Mistrzostwa Polski Viet Vo Dao: 

Złoto w kat. VAT(zapasy), 
Srebro w kat. SONG DAO(full contact) do 80 kg, 

 
2004 r. – III Otwarte Mistrzostwa Polski Viet Vo Dao: 

Srebro w kat. Quyen(walka z cieniem), 
Brąz w kat. SONG LUYEN(układ walki), 

 
2002 r. – II Otwarte Mistrzostwa Polski Viet Vo Dao: 

Srebro w kat. DON CHAN(nożyce), 

 
W świe tne j  fo rm ie  p rzed  Mis t rzos twam i  

Świa ta  w  Wie tnam ie                                                                   

Bożena Przyborowska 

sierż. Adam Jankowski 
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