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SONDA

Adam Wâodarczyk
pracownik gospodarczy

Policjant powinien byý uczciwy, ale
równieī przyjazny ludziom. Powinien
cechowaý siċ empatiĆ i zrozumieniem.
Natomiast jeīeli chodzi o Àzycznoğý,
to waīne jest, by byâ wysportowany
i odpowiednio przygotowany do duīego wysiâku.
Dzisiejsze pâace policjantów sĆ
īenujĆco niskie. Uwaīam, īe powinni
zarabiaý o wiele wiċcej - wychodzĆ
w teren, czċsto naraīajĆ swoje īycie, a od ich zaangaīowania zaleīy
nasze bezpieczeĕstwo. Myğlċ, īe ci
mundurowi, którzy nie wychodzĆ zza
biurek, powinni mieý odpowiednio niīsze wynagrodzenie od tych, którzy co
dzieĕ wychodzĆ na ulice i uīerajĆ siċ
z przestċpcami.
Dobrze byâoby, īeby funkcjonariusze mieli wiċcej uprawnieĕ. W tej
chwili bojĆ siċ zareagowaý, poniewaī
przestċpcy majĆ wiċcej praw niī oni.
Oczywiğcie nie powinni tej wâadzy
naduīywaý.
Kilka razy miaâem stycznoğý z naszymi policjantami podczas kontroli
drogowych i nie mogċ powiedzieý
o nich zâego sâowa. Uwaīam, īe odpowiednio wykonywali swojĆ pracċ
i odniosâem tylko pozytywne wraīenie.
Kiedyğ byâo tak, īe milicjant budziâ
strach. Gdy ktoğ coğ przeskrobaâ, milicjanci brali paâki i go tego oduczali.
W dzisiejszych czasach nie ma takiej
moīliwoğci. Uwaīam jednak, īe w niektórych przypadkach dzisiejsi funkcjonariusze sĆ zbyt cierpliwi, przez
co nie cieszĆ siċ takim szacunkiem,
jakim powinni.
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O policjantach…

Danuta Misiak
z córeczkĆ Nel

wychowuje dzieci
Moim zdaniem funkcjonariusze
powinni byý uczciwi, sprawiedliwi, pomocni i zaangaīowani. Powinni równieī
co roku przechodziý testy sprawnoğciowe, by byli wysportowani i sprawni
Àzycznie.
Na co dzieĕ nie mam stycznoğci
z policjantami, nie mam takiej potrzeby.
Nie mogċ wiċc oceniý ich pracy. W īyciu nie dostaâam īadnego mandatu ani
nie korzystaâam z ich pomocy. Oczywiğcie, gdyby zaszâa taka potrzeba,
to wierzċ, īe mogâabym liczyý na ich
profesjonalnĆ pomoc.
Myğlċ, īe policjanci powinni zarabiaý duīo. Jest wiele powodów, m.in.
to, īe ryzykujĆ wâasnym zdrowiem i īyciem, by zapewniý bezpieczeĕstwo
innym. Nie sĆdzċ jednak, by pâaca
winna byý zróīnicowana pomiċdzy
funkcjonariuszami w terenie, a tymi
zajmujĆcymi siċ papierkowĆ robotĆ.
Kaīdy z nich wykonuje powierzone
zadania jak najlepiej, do tego wszyscy uczĆ siċ, podnoszĆ kwaliÀkacje,
dlaczego jedni majĆ zarabiaý mniej,
a inni wiċcej? Zróīnicowaâabym jedynie
pâacċ mundurowych w duīych i maâych
miastach.
Wydaje mi siċ, īe milicjanci mieli
o wiele wiċcej swobody w dziaâaniu niī
obecni policjanci. PomijajĆc wszelakie
uwarunkowania polityczne, dziaâo siċ
tak dlatego, īe dzisiaj najpierw naleīy
wypeâniý dziesiĆtki dokumentów, a dopiero póĩniej moīna dziaâaý. Dawniej
najpierw wykonywaâo siċ obowiĆzki,
a póĩniej uzupeâniaâo papiery.
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Czesâawa
Moīdīanowska
emerytka

Policjanci powinni byý przyjaĩni
dla ludzi, konsekwentni w tym, co
robiĆ. Wiadomo przecieī, īe muszĆ
ukaraý - po to sĆ, jednak powinni robiý
to sprawiedliwie i uczciwie.
W tym roku ğwiċtujemy 100-lecie
powstania polskiej policji, jednak nie
zawsze byâa ona w takim ksztaâcie jak
teraz. Najpierw byâa Policja Paĕstwowa,
póĩniej milicja, dopiero póĩniej przyszâa policja taka jak obecnie. Moim
zdaniem, dzisiejsi funkcjonariusze cieszĆ siċ wiċkszym szacunkiem wğród
spoâeczeĕstwa, choý milicja nie mogâa
narzekaý na brak posâuchu. Uwaīam,
īe dziğ mundurowi sĆ o wiele lepiej
wyszkoleni oraz zdecydowanie bardziej
zaleīy im na ludziach. Kiedyğ na porzĆdku dziennym byâo to, īe na sâuībie
pili i czuli siċ po prostu bezkarni.
Jeīeli funkcjonariusz dobrze wykonuje swojĆ pracċ, to powinien byý za
niĆ odpowiednio wynagrodzony. Pensje policjantów powinny byý wysokie,
a dodatkowo mogliby byý Ànansowo
doceniani i motywowani, gdy na to
zasâuīĆ. Dawniej duīa pensja miaâa
ograniczyý przyjmowanie przez funkcjonariuszy âapówek. Dzisiaj powinno
doceniaý siċ to, īe ci ludzie naraīajĆ
swoje zdrowie i īycie dla dobra ogóâu spoâeczeĕstwa. Wydaje mi siċ, īe
wypâaty powinny byý zróīnicowane,
mundurowi w biurach po prostu siedzĆ i zajmujĆ siċ papierami, a ci na
ulicach ciĆgle sĆ naraīeni na niebezpieczeĕstwo i to oni powinni zarabiaý
najwiċcej.

Eugeniusz Jagodziĕski Józefa Frykowska
pracownik Multiserwisu

emerytka

Idealny policjant to skuteczny policjant, odnoszĆcy siċ do wszystkich
z szacunkiem, choý najwaīniejsze
jest to, by byâ uczciwy. WaīnĆ rolċ
odgrywa równieī sprawnoğý Àzyczna,
przecieī īeby zâapaý przestċpcċ, który ucieka, lub agresora, musi wykazaý
siċ siâĆ i umiejċtnoğciami.
Kiedyğ na widok policjanta spoâeczeĕstwo reagowaâo z pewnym
strachem, ale równieī z duīym respektem. Kaīdy siċ kâaniaâ, nikt nie
miaâ ğmiaâoğci go obraziý czy zaczepiý. Póĩniej, gdy przyszâa „komuna”, pojawili siċ milicjanci, budzili
postrach, ale nie szacunek. Formacja
ta sâuīyâa przede wszystkim ideologii
i rzĆdzĆcym, byli bardzo zaangaīowani politycznie. Wiadomo, īe musieli
zapewniaý bezpieczeĕstwo, jednak
czâowiek nigdy przy nich bezpiecznie
siċ nie czuâ.
Ze wzglċdu na to, jak ciċīkĆ i odpowiedzialnĆ pracċ wykonujĆ mundurowi, powinni zarabiaý wiċcej. Na
szczċğcie obecnie rzĆd dĆīy do tego,
by podnieğý ich wynagrodzenia, ale
przede wszystkim dlatego, by nie odchodzili ze sâuīby. Osoby pracujĆce
w terenie powinny zarabiaý wiċcej od
tych „biurowych”. Jednak róīnica nie
powinna byý bardzo duīa, poniewaī
obie strony wykonujĆ waīnĆ pracċ.
Īyjċ juī 60 lat i nigdy nie zdarzyâo
mi siċ mieý przykrych zdarzeĕ z policjantami. Nigdy mnie nie zatrzymali,
nawet nie legitymowali.

Nie znam siċ na temacie policji
i sâuīb mundurowych. Przede wszystkim dlatego, īe nie miaâam z tĆ formacjĆ kontaktu. Uwaīam jednak,
īe idealny funkcjonariusz powinien
kierowaý siċ kodeksem moralnym,
pomagaý, a nie szkodziý, rozmawiaý
z mieszkaĕcami. Nie miaâam nigdy
īadnych problemów zwiĆzanych z policjantami ani teī nie potrzebowaâam ich
pomocy. Myğlċ, īe bycie policjantem
to po prostu praca, sĆ ludĩmi takimi
samymi jak reszta spoâeczeĕstwa. Teī
popeâniajĆ bâċdy i starajĆ siċ na nich
uczyý.
Niestety rzadko widaý naszych
funkcjonariuszy na ulicach miasta, czċğciej pojawiajĆ siċ straīnicy miejscy.
Uwaīam, īe policja powinna czċğciej
siċ pokazywaý, by mieszkaĕcy czuli
siċ bezpiecznie.
Moim zdaniem policjanci w dzisiejszych czasach majĆ zbyt maâe
uprawnienia. Najpierw muszĆ wypeâniý
stosy dokumentów, a dopiero póĩniej
mogĆ wyjğý w teren. Gdy chcĆ kogoğ
zatrzymaý, muszĆ bardzo uwaīaý,
by nie oskarīyâ ich o przekroczenie
uprawnieĕ, a przepisy sĆ, jakie sĆ.
Funkcjonariusze powinni zarabiaý
duīo, po pierwsze, i chyba najwaīniejsze, dlatego, īe naraīajĆ siebie, by
chroniý innych. Drugim powodem jest
to, īe musieli poğwiċciý duīo czasu,
by zdobyý odpowiednie kwaliÀkacje
i przez caây czas muszĆ siċ ksztaâciý
i rozwijaý.
Kiedyğ milicjanci i policjanci stali
wysoko w hierarchii spoâecznej, dzisiaj
nie wiem, czy moīna ich zaliczyý do
klasy ğredniej.

