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W STRZYŻOWIE
15 września na strzyżowskim rynku wrę-

czono sztandar miejscowej Komendzie Powia-
towej Policji, ufundowany przez mieszkańców.
W ceremonii wręczenia sztandaru wzięli udział
komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław
Szymczyk i komendant wojewódzki w Rzeszo-
wie insp. Henryk Moskwa. W drzewce wbito
gwoździe honorowe oraz poświęcono sztandar.
W imieniu ministra SWiA komendant główny
przekazał sztandar komendantowi powiato-
wemu Policji w Strzyżowie mł. insp. Mirosła-
wowi Wośko. Uroczystość zakończyła defilada
kompanii honorowej KWP w  Rzeszowie przy
akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej
KWP we Wrocławiu.

AW
zdj. KWP w Rzeszowie

W MIELCU
Również KPP w  Mielcu otrzymała swój

sztandar podczas uroczystości 21 września. 
I zastępca komendanta głównego Policji 
nadinsp. dr Andrzej Szymczyk przekazał sztan-
dar komendantowi powiatowemu Policji
w Mielcu nadkom. Jackowi Juwie. 

W uroczystości wzięli też udział komendant
wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk
Moskwa, wicewojewoda podkarpacki Lucyna
Podhalicz i wicemarszałek województwa Bog-
dan Romaniuk. Odczytano listy marszałka
Sejmu Marka Kuchcińskiego i ministra SWiA
Joachima Brudzińskiego, a życzenia i gratula-
cje przekazali wicemarszałek Bogdan Roma-
niuk i  starosta mielecki Zbigniew Tymuła,
przewodniczący Społecznego Komitetu Fun-
dacji Sztandaru dla KPP w Mielcu.

Defilada kompanii honorowych, wystawio-
nych przez KWP w Rzeszowie, 21. Batalion Do-
wodzenia 21 BSP oraz PSP, zakończyła uroczys-
tości. Defiladzie towarzyszył występ Orkiestry
Reprezentacyjnej z KWP w Katowicach. Po uro-
czystościach można było obejrzeć wystawę „Po-
licja w  służbie Niepodległej”, przygotowaną
przez KWP w Rzeszowie. Uroczystości uświet-
nili też policjanci na koniach, którzy prezento-
wali się w umundurowaniu współczesnym i his-
torycznym. 

AW
zdj. KWP w Rzeszowie

W KOLBUSZOWEJ
Od 20 września KPP w Kolbuszowej ma swój

sztandar. Ufundowali go mieszkańcy powiatu
kolbuszowskiego. W ceremonii wręczenia sztan-
daru wzięli udział I zastępca komendanta głów-
nego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk, ko-
mendant wojewódzki Policji w Rzeszowie insp.
Henryk Moskwa, parlamentarzyści, władze 

wojewódzkie i  samorządowe, przedstawiciele
służb mundurowych oraz instytucji i stowarzy-
szeń, które na co dzień współpracują z Policją,
a także liczni mieszkańcy Kolbuszowej.

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru
w drzewce wbito gwoździe honorowe. Następ-
nie nadinsp. Andrzej Szymczyk przekazał sztan-
dar komendantowi powiatowemu insp. Stani-
sławowi Babuli. Odczytano też listy od
marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i  mi-
nistra SWiA Joachima Brudzińskiego. Życzenia
i  gratulacje przekazali też wojewoda podkar-
packi Ewa Leniart, wicemarszałek wojewódz-
twa Bogdan Romaniuk i starosta kolbuszowski
Józef Kardyś, który przewodniczył Społecz-
nemu Komitetowi Fundacji Sztandaru dla KPP
w  Kolbuszowej. Uroczystość zakończyła defi-
lada kompanii honorowej KWP w  Rzeszowie
przy akompaniamencie Orkiestry Reprezenta-
cyjnej KWP w Katowicach. 

AW
zdj. KWP w Rzeszowie

W OSTRÓDZIE
28 września KPP w  Ostródzie miała uro-

czystość nadania sztandaru. W  ceremonii
udział wzięli zastępca komendanta głównego
Policji nadinsp. Jan Lach, komendant woje-
wódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Kli-

mek, starosta powiatu ostródzkiego Andrzej
Wiczkowski oraz przedstawiciele władz sa-
morządowych. Po złożeniu meldunku i przy-
witaniu gości rozpoczęto ślubowanie 32 funk-
cjonariuszy, w tym pięciu kobiet, którzy zasilą
województwo warmińsko-mazurskie. Następ-
nym elementem uroczystości było wbicie
gwoździ honorowych w  drzewiec sztandaru
i przekazanie go KPP w Ostródzie. Wręczono
też odznaczenia. Na wniosek Ministra Spraw
Wewnętrznych i  Administracji, za wzorowe
i  sumienne wykonywanie obowiązków służ-
bowych, odznaczonych  zostało 15 osób Me-
dalami za Długoletnia Służbę (2 złote, 10
srebrnych, 3 brązowe). Natomiast odznaką
„Zasłużony Policjant” zostało odznaczonych
17 osób (5 srebrną, 12 brązową). 

KC
zdj. KPP w Ostródzie

W KOLE
Komendzie Powiatowej Policji w Kole został

wręczony sztandar 28  września 2018 roku.
W uroczystości wzięli udział komendant wo-
jewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka
oraz przedstawiciele władz samorządowych.
Sztandar dla KPP w Kole nadany przez mi-
nistra SWiA Joachima Brudzińskiego ufundo-
wało społeczeństwo powiatu kolskiego. Bur-
mistrzowie miast i wójtowie gmin zawiązali
w 2017 roku Komitet Fundacji Sztandaru dla
KPP w Kole. W trakcie uroczystości przed-
stawiciele fundatorów i  zaproszonych gości
oraz kolskich policjantów i pracowników Po-
licji dokonali symbolicznego wbicia gwoździ
honorowych w drzewiec sztandaru. Po wrę-
czeniu sztandaru odczytano list okoliczno-
ściowy ministra SWiA Joachima Brudziń-
skiego. Następnie głos zabrał komendant
wojewódzki insp. Piotr Mąka, który podzię-
kował darczyńcom, fundatorom i policjantom
za działania, które doprowadziły do nadania
tak ważnego symbolu honoru i męstwa. Uro-
czystość zakończyła się defiladą kompanii ho-
norowej OPP w Poznaniu. 

KC
zdj. KPP w Kole

Sztandary dla KPP

02.10_Layout 1  04.10.2018  15:24  Strona 2



październik 2018 r. POLICJA 997 SPIS TREŚCI 3

s. 2, 
24,38

s. 4

s. 5

s. 8

s. 10

s. 12

s. 14

s. 16

s. 17

s. 18

s. 18
s. 20

s. 21

s. 22

s. 26

s. 28

s. 30

s. 33

s. 34

s. 36

s. 37

s. 39

s. 40

s. 42

s. 44

s. 48

s. 50

.DOSKONALENIE ZAWODOWE.
Suicydologia
Prewencja samobójstw – edukacja policjantów, którzy często stanowią
pierwszą linię pomocy w sytuacji kryzysu psychicznego

.FAŁSZERSTWA LEKÓW.
Śledztwa CBŚP
Viagra z gipsu – przestępczość farmaceutyczna od kilku lat jest rosnącym
problemem współczesnego świata
Zdaniem prof. Anny Jelińskiej
Leki nabywać tylko w aptekach – radzi prodziekan Wydziału
Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

.RUCH DROGOWY.
Bezpieczniej na drogach
Nowoczesny sprzęt z Funduszy Europejskich – zakupy za ponad
100 mln zł
Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych
Akcja EDWARD – to kampania ogólnoeuropejska wspierana
przez kierowców całego kontynentu

.SZKOLENIE.
SP w Katowicach
Dronowe seminarium – o poszukiwaniach terenowych osób zaginionych
z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych

.HISTORIA.
Policyjne kalendarium 
Październik w latach 1928, 1978 i 1998

.PAMIĘĆ.
Rozmaitości

.WYKROCZENIA.
W sądzie
Policjant jako oskarżyciel publiczny – krakowski nieetatowy zespół
oskarżycieli publicznych

.PRAWO.
Regulacje unĳne
Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu przygotowawczym

.SPORT.
Rozmaitości

.U NAS.
Październik 2018
Zapowiedzi imprez i uroczystości

.KRAJ.
Rozmaitości

.MSWiA.
List ministra Joachima Brudzińskiego
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XVII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego zdj. na okładce Paweł Ostaszewski
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W szystko rozpoczęło się 12 marca tego roku, kiedy odbyło
się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych
Służb Mundurowych, reprezentującej funkcjonariuszy 

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Wię-
ziennej i Krajowej Administracji Skarbowej, przy udziale Konwentu
Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych. Rada Federacji wystąpiła
wówczas do ministrów spraw wewnętrznych i administracji, finansów
i sprawiedliwości z żądaniami podjęcia niezwłocznych rozmów w celu:
• Przyznania dodatkowych środków na motywacyjny wzrost uposa-

żeń w roku bieżącym do kwoty 650 zł w przeliczeniu na jednego
funkcjonariusza.

• Podjęcia prac legislacyjnych mających na celu przywrócenie sys-
temu emerytalnego funkcjonariuszy, który obowiązywał do
31 grudnia 2012 r.

• Odmrożenia waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy, o której mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy z 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wyna-
grodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 966, z późn. zm.).

• Wprowadzenia pełnej odpłatności za czas służby przekraczający
normy określone dla poszczególnych formacji mundurowych –
nadgodziny i służby w dni ustawowo wolne od pracy.

• Zrównania statusu funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do
służby po 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy przyjętych
przed tą datą, w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy (Dz.U. z 2016 r. poz. 708, z późn. zm.).

• Przywrócenia pełnego uposażenia za czas absencji chorobowej
w służbie nieprzekraczający 30 dni w roku.

W razie nieosiągnięcia porozumienia do 14 kwietnia br. wszystkie
organizacje członkowskie Federacji miały przystąpić do ogólnopolskiej

Protest

– Nie przyjechaliśmy protestować przeciwko rządowi czy ministrowi. To nie jest protest przeciwko komuś. 
To jest oznaka naszej determinacji. I pokaz tego, co naprawdę dzieje się w służbach mundurowych, które
odpowiedzialne są za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – tymi słowami przewodniczący FZZSM Rafał

Jankowski rozpoczął manifestację służb mundurowych 2 października br. na placu Zamkowym w Warszawie.

Manifestacja przyciągnęła tłumy
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akcji protestacyjnej, poprzedzonej referen-
dum w sprawie ustalenia form protestu i oso-
bistego zaangażowania funkcjonariuszy. 

NEGOCJACJE
Strona rządowa przystąpiła do rozmów. 
Do bezpośredniego kontaktu z Federacją 
wyznaczono Edwarda Zarembę, pełnomoc-
nika MSWiA ds.  kontaktów ze związkami 
zawodowymi. Jak sam podkreślał w  maju,
w  wypowiedzi dla naszego miesięcznika 
„(...) kierownictwo Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji jest otwarte
na dialog ze stroną związkową. Od stycznia
br. minister Joachim Brudziński oraz wice-
ministrowie odbyli ponad 30  spotkań ze
związkowcami, a ja – jako pełnomocnik mi-
nistra – spotkałem się z nimi już ponad 80
razy i przeprowadziłem setki rozmów tele-
fonicznych” (patrz: Emerytalny problem, „Po-
licja 997” nr 159, czerwiec 2018 r.).

AKCJA PROTESTACYJNA
Mimo rozmów nie osiągnięto satysfakcjonu-
jącego porozumienia. Ostatecznie 11 lipca
2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady

Federacji Związków Zawodowych Służb
Mundurowych, która podjęła uchwałę o roz-
poczęciu od 16 lipca 2018 r. ogólnopolskiej
akcji protestacyjnej służb mundurowych, do
której włączyły się także Straż Graniczna,
Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna
i Służba Celna.

Zarekomendowano związkom zawodowym
wchodzącym w skład Federacji m.in. oflago-
wanie jednostek organizacyjnych i oznako-
wanie pojazdów służbowych oraz stosowanie
pouczeń w związku z ujawnianiem wykro-
czeń, za które można nakładać mandaty
karne. 

W komunikacie podkreślono, że Rada na-
dal liczy na to, że zostanie osiągnięty kom-
promis i nie będzie potrzeby uruchamiania
zaplanowanych działań. 

Z dniem rozpoczęcia akcji przewodniczą-
cym Federacji Związków Zawodowych Służb
Mundurowych został asp. sztab. Rafał Jan-
kowski, przewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów.

ROZMOWY I DEKLARACJE
Przedstawiciele obu stron kontynuowali roz-
mowy, jednak nie przyniosły one rozstrzyg-
nięć zadowalających przede wszystkim funk-

cjonariuszy. Dokładnie po miesiącu od 
rozpoczęcia akcji Rada FZZSM wydała ko-
lejny komunikat, w którym poinformowała 
o wprowadzeniu do akcji protestacyjnej ele-
mentów tzw. strajku włoskiego, polegającego
na drobiazgowym wykonywaniu czynności 
i ścisłym przestrzeganiu przepisów przez
wszystkie służby. 

Strona rządowa, starając się wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom Federacji, informowała
cały czas o działaniach mających poprawić
sytuację służb mundurowych już od stycznia
2019 r., choć  w stopniu,  który nie spełniał
oczekiwań protestujących. Już w ostatnich
dniach sierpnia MSWiA w komunikacie po-
dało, że w projekcie przyszłorocznej ustawy
budżetowej uwzględniono skutki wynikające
z programu modernizacji Policji, Straży Gra-
nicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach 2017–2020,
a także podwyżki w sferze budżetowej. 

WIZYTA W KPRM
We wspomnianym już komunikacie 
F-12/K/2018 FZZSM z 16 sierpnia związ-
kowcy zapowiedzieli, że w związku z tym, 
iż przedstawiciele zespołu negocjacyjnego
reprezentujący MSWiA często odwołują się
do faktu, że uzgodnienia wykraczają poza ich
kompetencje i decyzje podjąć może jedynie
Prezes Rady Ministrów. Federacja postano-
wiła zwrócić się bezpośrednio do premiera
Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o wy-
znaczenie pilnego spotkania. Do Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów w Alejach Ujazdow-
skich w Warszawie przedstawiciele FZZSM
przyszli 28 sierpnia. Do spotkania jednak nie
doszło. Zaproponowano im spotkanie z wice-
ministrem SWiA Jarosławem Zielińskim, 
z którego nie skorzystali. 

31 lipca po raz kolejny z przedstawicielami
Federacji spotkał się Edward Zaremba. Na
stronie resortu pojawił się komunikat, że
„(...) omówiono postulaty służb związane
m.in. z uposażeniem funkcjonariuszy. Wcześ-
niej minister Joachim Brudziński podczas
rozmowy z przedstawicielem związkowców
podkreślił, że wspólnym celem MSWiA 
i strony społecznej jest dalsza poprawa wa-
runków służby funkcjonariuszy”.

POROZUMIENIE PRACOWNIKÓW
Protest wsparli przedstawiciele związków za-
wodowych pracowników Policji, którzy – po-
dobnie jak i cała sfera budżetowa – także
walczyli o podwyżki uposażeń. MSWiA zło-
żyło policyjnym cywilom propozycję podpi-
sania porozumienia w sprawie m.in. podwyż-
szenia wynagrodzeń pracowników Policji od
lipca 2019 roku o dodatkową kwotę 250 zło-

Program modernizacji
„Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Poża-
rnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” zakłada duże inwestycje
w służby mundurowe, w tym również podniesienie uposażeń. Zgodnie z in-
formacją przekazaną w połowie 2018 roku przez resort spraw wewnętrznych
w pierwszym roku jego funkcjonowania wydatki wyniosły 1,39  mld zł, 
z czego Policja otrzymała 875,2  mln zł, Państwowa Straż Pożarna 
300,4 mln zł, Straż Graniczna 184,5 mln zł, a  Służba Ochrony Państwa 
29,5 mln zł. Na podwyżki dla funkcjonariuszy tych służb przeznaczono 
w ubiegłym roku 500 mln zł.
Sama Policja wydatkowała 334 mln zł na podwyższenie wynagrodzeń poli-
cjantów, co spowodowało wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia
o 274 zł (z uwzględnieniem nagrody rocznej). W przypadku pensji pracow-
ników Policji wydatkowano z programu modernizacji w 2017 r. 87,8 mln zł,
przez co każdy pracownik uzyskał gwarantowaną podwyżkę w wysokości
180 zł plus dodatek za wysługę lat.
Łączna wartość całego programu to 9,2 mld zł. Od 1 stycznia 2019 roku
planowane są dalsze podwyżki – średnio o 309 zł, co łącznie ma dać 
w 2020 roku zwiększenie poborów funkcjonariuszy o kwotę 609 zł. W przy-
padku pracowników pensje zwiększą się średnio o 597 zł.

oprac. na podstawie informacji MSWiA o realizacji w 2017 r. „Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”
zaakceptowanej przez ministra SWiA Joachima Brudzińskiego 30 kwietnia 2018 r.
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tych na etat, które przedstawiciele Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Zawodo-
wego Pracowników Policji podpisali 26 wrześ-
nia br. Niezależnie od tego pracownicy 
od 1 stycznia 2019 r. mają otrzymać 300 zł
podwyżki z programu modernizacji.

W imieniu ministra spraw wewnętrznych
i administracji porozumienie podpisał wice-
szef MSWiA Jarosław Zieliński, a stronę spo-
łeczną reprezentowały: Małgorzata Lewicka,
Lucyna Jaworska-Wojtas oraz Grażyna Tron-
kowska.

Zgodnie z komunikatem na portalu inter-
netowym resortu SWiA od lipca 2019 r. pra-
cownicy Policji będą więc zarabiać średnio
(wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocz-
nym) o tysiąc złotych więcej niż w 2015 r.

Ponadto na mocy porozumienia powołany
zostanie zespół do spraw oceny funkcjonują-
cych rozwiązań w zakresie prawnym, finanso-
wym i  socjalnym dotyczących pracowników
Policji oraz wypracowania propozycji systemo-
wych uregulowań mających na celu poprawę
stanu obecnego. Zespół zajmie się opracowa-
niem zasad rozdysponowania środków na pod-
wyżki wynagrodzeń, a także będzie brał udział
w  pracach nad nowym, wieloletnim progra-
mem rozwoju formacji resortu na lata
2021–2024. Członkowie zespołu będą również
pracowali nad propozycjami zmian aktów praw-
nych w zakresie statusu pracowników Policji. 

Dwa dni później analogiczne porozumienie
podpisali też przedstawiciele drugiej organi-
zacji związkowej – Związku Zawodowego
Pracowników Policji, reprezentowanego
przez Danutę Hus i Joannę Stec-Trzpil.

MUNDUROWI TRZYMAJĄ LINIĘ
Propozycję porozumienia otrzymali także
funkcjonariusze. 21 września strona rządowa
zadeklarowała: 
• wprowadzenie płatnych w 100 proc. nad-

godzin, 
• wzrost uposażeń w  2019 roku w  dwóch

turach: od 1  stycznia o  309  zł przewi-
dziane w programie modernizacji oraz od
1  lipca o 253 zł, zaproponowane dodat-
kowo przez MSWiA, co wraz ze wzrostem
nagrody rocznej da podwyżkę średnio
o 610 zł na etat,

• wprowadzenie płatnych 100 proc. zwol-
nień lekarskich dla funkcjonariuszy z tzw.
pierwszej linii,

• oraz zdjęcie cezury wiekowej 55 lat przy
nabywaniu praw emerytalnych.

List w tej sprawie wystosował minister
SWiA Joachim Brudziński, w którym podkre-
śla między innymi, że jego „(...) zadaniem
jako szefa MSWiA jest zapewnienie Wam jak
najlepszych warunków służby i godnego wy-
nagrodzenia. Niestety mamy do czynienia 

z wieloletnimi zaniedbaniami, m.in. w kwes-
tii wynagrodzeń. Zdajemy sobie sprawę z Wa-
szych oczekiwań. Robimy wszystko, by Wasze
postulaty i możliwości budżetowe udało się
pogodzić”. W swym liście odniósł się także
do konkretnych spraw, takich jak naliczanie
nadgodzin, ponieważ „(...) do tej pory jedynie
strażacy mogli liczyć na płatne nadgodziny 
i to tylko w wysokości 60 proc. Proponuję,
by od 1 lipca 2019 r. wprowadzić odpłatność
w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla
wszystkich służb MSWiA” (pełny tekst listu
na stronie 4). Związki zawodowe jednak nie
przyjęły tej propozycji.

MANIFESTACJA
Federacja Związków Zawodowych Służb Mun-
durowych zorganizowała we wtorek, 2 paździer-
nika 2018 roku manifestację służb munduro-
wych na ulicach Warszawy, aby – jak podkreślali
jej przedstawiciele –  zwrócić uwagę na pro-
blemy, z jakimi borykają się funkcjonariusze.
Rankiem tego dnia obszernego wywiadu
udzielił Polskiemu Radiu minister SWiA Joa-
chim Brudziński, który stwierdził m.in., że
wiele z postulatów strony społecznej uważa
za zasadne i ma świadomość, że nie jest cu-
downie i wspaniale. Opowiedział się za od-
dzielnym systemem emerytalnym dla służb,
przypomniał jednak, że nadrabiane są w tej
chwili wieloletnie zaległości, ale od 2015 roku
działa program modernizacyjny, w którym
przewidziane są częściowo już wypłacone pod-
wyżki. Trzeba jednak stać mocno i realnie na
ziemi i operować w  miarę tych możliwości,
które są obecnie w budżecie. Kończąc swoją
wypowiedź, podkreślił, że strona rządowa nie
twierdzi, że zamyka temat proponowaną, 

dodatkową podwyżką o 253 zł, niezależną od
programu modernizacji, która miałaby obowią-
zywać od lipca przyszłego roku. Zaproponował
stronie społecznej, aby siedli do rozmów i wy-
pracowali kolejny program.

Z kolei reprezentujący stronę związkową
nadkom. Sławomir Koniuszy z zarządu głów-
nego NSZZ Policjantów powiedział w pro-
gramie „Newsweek Opinie”, że głównym ce-
lem protestu jest „osiągnięcie stabilizacji
kadrowej” i odzyskanie przez Policję „pozycji
na rynku pracy”, bo jest w niej obecnie blisko
7 tysięcy wakatów.

W demonstracji, która przeszła ulicami
Warszawy od placu Zamkowego do placu 
Na Rozdrożu, wzięło udział (według różnych
szacunków) od 20 do 30 tysięcy funkcjona-
riuszy różnych służb. Uczestnicy przeszli 
w kierunku Pałacu Prezydenckiego, gdzie
przedstawiciele FZZSM złożyli petycję do
prezydenta – jej tekst odczytano przez me-
gafony. Zawierała ona prośbę do Prezydenta
RP Andrzeja Dudy o wsparcie dla realizacji
postulatów przedłożonych rządowi wiosną
tego roku. Delegacja związkowców przeszła
również do Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, gdzie złożyła kolejną petycję, skiero-
waną do premiera Mateusza Morawieckiego.
Podkreślono w niej, że zdaniem Federacji po-
stulaty służb mundurowych nie są wygóro-
wane, a propozycje MSWiA niewystarczające
do rozwiązania problemów. Protest służb
mundurowych trwa.

O dalszych ustaleniach będziemy informo-
wać na bieżąco. 

oprac. na podst. MP/PAP/mswia.gov.pl/nszzp.pl
zdj. Jacek Herok, MSWiA 

26 września – podpisanie porozumienia z NSZZ Pracowników Cywilnych Policji
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Z daniem E. Moczuka, ocena Policji
przez społeczeństwo zależy od kilku
elementów. Pierwszy dotyczy prze-

biegu kontaktów obywateli z  Policją za-
równo bezpośrednich, np. wynikających
z prywatnych znajomości z  funkcjonariu-
szami Policji, czy ukształtowanych w wy-
niku sytuacji stresujących (np. interwencji
czy kontroli drogowej), jak również tych
wynikających z systemowych działań Poli-
cji związanych z rozwiązywaniem przez nią
problemów w danej społeczności, spotkań
z  obywatelami czy innych form działań
o  charakterze prewencyjnym. Drugą is-
totną kwestią jest budowanie wiedzy oraz
opinii na temat Policji w wyniku przekazu
medialnego. Dla oceny pracy Policji zna-
czenie mają też cechy demograficzne osób,
które tych ocen dokonują, takie jak np.
wiek i sytuacja materialna1.

Należy podkreślić, że w działaniach na
rzecz społeczeństwa zawsze trzeba brać
pod uwagę zdanie opinii publicznej. Mając
tego świadomość, Policja regularnie prze-
prowadza badania opinii lub korzysta z nie-
zależnych badań na tematy jej dotyczące,
czyli związane m.in. z poczuciem bezpie-
czeństwa, oceną Policji i oczekiwaniami w sto-
sunku do niej. Jednym z nich jest cykliczne
badanie monitorujące opinie dorosłych 
Polaków na temat działalności prezydenta,
parlamentu, mediów oraz wybranych in-
stytucji publicznych, w tym Policji, prze-
prowadzane przez Centrum Badania Opi-
nii Społecznej. 

Z ostatniej edycji, zrealizowanej we
wrześniu br., wynika, że Policja znalazła się
na pierwszym miejscu spośród kilkudzie-
sięciu ocenianych instytucji. Nasza służba
oceniana jest wyżej m.in. od samorządów,

mediów czy wojska, a w porównaniu do są-
dów i  prokuratur odsetek ocen pozytyw-
nych jest ponad dwukrotnie wyższy.

Wyniki najnowszej edycji badania wska-
zują, że blisko trzy czwarte ankietowanych
(74%) dobrze ocenia działania naszej 
formacji. Jest to najwyższy wynik w historii
tego badania. W porównaniu do poprzed-
niej edycji z  marca br. odsetek pozytyw-
nych ocen wzrósł o 6 p.p., natomiast od-
setek ocen negatywnych spadł o  2  p.p.
(15%). Wykresy 1–4.

Warto przy tym zauważyć, że najwię-
cej pozytywnych ocen przyznają osoby
w  wieku 35–44 lata, osoby dobrze oce-
niające swoją sytuację materialną, a także
deklarujące poglądy prawicowe. Najwięcej
ocen negatywnych przyznają osoby dekla-
rujące, że nie uczestniczą w praktykach
religijnych, ankietowani zarabiający po-
wyżej 2500 zł, osoby zamieszkujące
miasta powyżej 500 tys. mieszkańców
oraz najmłodsi badani, w  wieku 18–24
lata.

Ocena 
działalności Policji

Wykres 1.  
Jak by Pan/i ocenił/a działalność 

Policji? (%)

źródło: CBOS, 6–13 września 2018 r., N=1064

Wykres 2. 
Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? 

(% dobrych ocen od marca 2013 r. do września 2018 r.)

Policja jest jedną z najważniejszych instytucji nowoczesnego
państwa, a jej działania przebiegają w środowisku społecznym,
dlatego jej osiągnięcia i wyniki w dużej mierze zależą od
współdziałania z obywatelami.

źródło: CBOS, 6–13 września 2018 r., N=1064
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Jak wskazują wyniki badania, społeczeń-
stwo jest zadowolone z działalności Policji.
Pozytywna społeczna ocena Policji to jej 
dobry wizerunek, a co za tym idzie – zwięk-
szone szanse na współpracę z obywatelami.
To z kolei może przekładać się na wzrost
poczucia bezpieczeństwa Polaków. 

Komendant główny Policji gen. insp. dr
Jarosław Szymczyk w  piśmie skierowanym
do wszystkich funkcjonariuszy i  pracowni-
ków Policji, dziękując im za służbę i pracę,
wspomniał również, że: „Wizerunek w oczach
społeczeństwa kształtuje otwarta i odpowie-
dzialna na potrzeby społeczeństwa służba.
Przedstawione wyniki udowadniają, że trud,
jaki wkładacie w realizację codziennych za-
dań, przekłada się na uznanie i  szacunek
społeczeństwa”2. 

AGNIESZKA BRZEŹNIAK
Zespół ds. Analiz i Kontroli Zarządczej GKGP

1 Moczuk E., Policja, Socjologiczne studium funkcjonowania
instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów 2013, s. 197.
2 www.policja.pl.

Wykres nr 4. 
Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, 

sądów i prokuratury? 
(% dobrych ocen od marca 2013 r. do września 2018 r.) 

źródło: CBOS, 6–13 września 2018 r., N=1064

Wykres 3. 
Jak Pan(i) ocenił(a) działalność …? (% dobrych ocen we wrześniu 2018 r.)

źródło: CBOS, 6–13 września 2018 r., N=1064
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asp.  Robertowi Bożkowi z  psem Haber
z  KWP w  Rzeszowie, który zdobył 437
punktów (w tym łącznie ze wszystkich
konkurencji z psem 375 punktów). Trze-
cie miejsce zajął natomiast st. asp. Andrzej
Francuz z psem Iną z KWP w Opolu, który
zdobył także 437 punktów, ale w konku-
rencjach z psem zsumowało się ich 352. 

Drużynowo pierwsze miejsce zdobyła
reprezentacja KWP w  Poznaniu w  skła-
dzie: asp. sztab. Marek Sot – kierownik

DOSKONALENIE ZAWODOWE Kynologiczne Mistrzostwa Policji POLICJA 997       październik 2018 r.10

Przez cztery dni trzydziestu
czterech policyjnych
przewodników psów służbowych
rywalizowało w Sułkowicach,
aby wyłonić najlepszy tandem
funkcjonariusz – pies. 
W finale zawodów zmierzyły się
reprezentacje przewodników
psów patrolowo-tropiących
z każdego województwa
i Komendy Stołecznej Policji,
którzy zwyciężyli w rozgrywkach
garnizonowych. Zawody
patronatem objął Komendant
Główny Policji. 

F inał XVIII Kynologicznych Mistrzostw
Policji odbywał się w  dniach 4–7
września br. na terenie Zakładu Ky-

nologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum
Szkolenia Policji w  Legionowie. W  finale
wzięło udział 17 drużyn, które reprezento-
wały poszczególne garnizony. Poza konkur-
sem w zmaganiach uczestniczyli funkcjona-
riusze Straży Granicznej.

Przewodnicy wraz ze swoimi czworo-
nożnymi partnerami wzięli udział w takich
konkurencjach, jak: sprawdzian ogólnego
posłuszeństwa psa, obejmującego również
pokonywanie przeszkód, tropienie śladów
węchowych w terenie, przeszukiwanie wy-
znaczonego obszaru i  sprawdzian z  ele-
mentów obrończych, czyli pościg bez ka-
gańca. Ponadto przewodnicy rozwiązywali
test wiedzy oraz musieli wykazać się umie-
jętnością udzielania pierwszej pomocy. 

– Poziom zawodników i psów jest wy-
soki i  coraz bardziej wyrównany – mówi
mł. insp. Marek Hańczuk, kierownik ZKP
w Sułkowicach, sędzia główny mistrzostw.
– Świadczyć może o  tym fakt, że po raz
pierwszy w  historii zawodów dwaj prze-
wodnicy z  czołówki uzyskali taką samą
liczbę punktów ogólnych. Regulamin sta-
nowi, że w takim przypadku o miejscu de-
cyduje liczba punktów uzyskanych pod-
czas pracy węchowej. Okazało się jednak,
że podczas tropienia w terenie przewod-
nicy również zdobyli taką samą, zresztą

maksymalną, liczbę 100 punktów. Jako sę-
dzia główny, na mocy regulaminu, posta-
nowiłem, że o  klasyfikacji zadecyduje
liczba punktów ogólnych w konkurencjach
wykonywanych razem z  psem. Dopiero
w ten sposób ustaliliśmy kolejność w czo-
łowej trójce. 

Pierwsze miejsce zajął sierż. sztab. To-
masz Kozielecki z psem Edyl, reprezen-
tujący KWP w Bydgoszczy, który uzyskał
453  punkty. Drugie miejsce przypadło

Sułkowice         2018
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drużyny, oraz przewodnicy asp. Krzysztof
Berek z psem Master i sierż. sztab. Patry-
cja Wojtas z psem Kostur (868 punktów).
Drugie miejsce zajęła drużyna KWP w Kra-
kowie w  składzie: kierownik asp. sztab.
Paweł Bień oraz asp. sztab. Bartłomiej Łę-
kawa z psem Harnaś i asp. sztab. Wiesław
Zagórski z psem Icon (844 punkty). Trze-
cią lokatę zdobył zespół KWP w Bydgosz-
czy w składzie: kierownik podkom. Dawid
Ludkowski oraz asp. sztab. Marian Auguś-
ciński z psem Iskra i sierż. sztab. Tomasz
Kozielecki z psem Edyl (839 punktów). 

W uroczystości zakończenia mistrzostw
wzięli udział przedstawiciele zaprzyjaź-
nionych służb oraz władze lokalne.
Wszyscy minutą ciszy uczcili pamięć
kom.  Krystiana Szczerbatego, wykła-
dowcy CSP w  Legionowie, który zmarł
nagle w dniu rozpoczęcia kynologicznych
mistrzostw. 

Nagrody zwycięzcom wręczali dyrektor
Biura Prewencji KGP mł. insp.  Robert 

Kumor razem z komendant CSP w Legio-
nowie insp. Anną Rosół. 

Do uczestników mistrzostw list skiero-
wał minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji Joachim Brudziński, w  którym 
napisał m.in.: „Specyfika pracy z czworo-
nogiem sprawia, że takie zadania powinni
wykonywać pasjonaci, którzy dobrze rozu-
mieją zachowanie zwierząt. Serdecznie
gratuluję zwycięzcom i uczestnikom”. 

W podobnym tonie wypowiadali się dy-
rektor Robert Kumor i komendant Anna
Rosół, podkreślając zaangażowanie i  od-
danie funkcjonariuszy tej specyficznej
służbie. W Policji służy 759 przewodników
i 930 psów służbowych. W  tym roku ry-
walizowali policjanci z  psami patrolowo-
-tropiącymi. W  przyszłym do Sułkowic
przyjadą przewodnicy z psami do wyszu-
kiwania zapachów. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor
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Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji
w Białymstoku, były piłkarz Jagiellonii Białystok
st. sierż. Wojciech Marcinkiewicz i marzący o pracy
z psami służbowymi sierż. sztab. Emil Kalinowski,
wygrali Finał XXV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów
Prewencji – Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła reprezentacja
KWP w Krakowie. 

P olicyjny „Czar par”, organizowany od początku w Szkole Policji
w Słupsku, obchodził w tym roku piękny jubileusz 25 lat roz-
grywania turnieju. Choć wielkiej pompy nie było, filmowe

wspomnienie ubiegłych edycji w zupełności wystarczyło. Wszyscy
zobaczyli, jak bardzo zmieniał się turniej, Policja i wyszkolenie funk-
cjonariuszy. 

HISTORIA LUBI SIĘ POWTARZAĆ
W kontekście zawodów rozgrywanych od 12 do 14 września br. od-
niesienie do historii jest ważne, bo pokazuje, że faworytów trzeba
szukać wśród trzech reprezentacji: KWP w Białymstoku, której patrol
wygrał 10 razy, oraz KWP w Krakowie i KWP w Katowicach, mających
po trzy zwycięstwa i zawsze zajmujących wysokie miejsca. Nie inaczej
było i tym razem. Po raz 11. wygrał patrol KWP w Białymstoku.

Mistrzostwa par patrolowych składały się z  sześciu konkurencji
(bieg pościgowy z  elementami właściwymi dla służby patrolowej,
strzelanie sytuacyjne, udzielanie pierwszej pomocy, stosowanie tech-
nik obezwładniania osób, przeprowadzanie interwencji policyjnych
i test wiedzy zawodowej), a o ostatecznym zwycięstwie decydowała
suma zebranych punktów. Jednak nawet jeden słabszy występ nie
znaczył, że wszystko jest już stracone i nie warto starać się dalej.
Bo zawsze można było wygrać choć jedną konkurencję i też dostać
za to cenną nagrodę. Takim właśnie sercem do walki wykazali się
sierż. sztab. Jarosław Bator i sierż. Łukasz Starba z KPP w Staszowie,
reprezentujący KWP w Kielcach, którzy wygrali dwie ostatnie kon-
kurencje i z odległej pozycji po pierwszym dniu rywalizacji awanso-
wali na czwarte miejsce w klasyfikacji końcowej.

CORAZ TRUDNIEJ WYGRAĆ
Walka o zwycięstwo indywidualne, jak i drużynowe, rozegrała się mię-
dzy patrolami z KWP w Białymstoku i Krakowie. Sierż. sztab. Emil
Kalinowski i st. sierż. Wojciech Marcinkiewicz z Białegostoku wygrali
pierwszą konkurencję – bieg pościgowy, a jeszcze tego samego dnia
także techniki obezwładniania osób. Rywalom nie udało się ich już
dogonić. Zaprezentowany przez nich poziom we wszystkich kon-
kurencjach był imponujący. Dla porównania, ubiegłorocznym zwy-
cięzcom z KWP w Katowicach do zajęcia pierwszego miejsca wy-
starczyło 169 pkt. Oni zdobyli 187 pkt, co przy zachowaniu takich
samych zasad punktacji i tej samej liczby konkurencji można uznać
za rekord. Również wspaniałym przygotowaniem wykazał się patrol

Puchar Prezydenta RP
zostanie w Białymstoku
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z KPP w Nowym Targu – sierż. Jerzy Monterian i sierż. Patryk Ada-
mowski, którzy zdobyli 178 pkt. 

Patrole reprezentujące KWP w  Krakowie zajęły indywidualnie
drugie i  trzecie miejsce, ale za zwycięstwo drużynowe otrzymały
Puchar Komendanta Głównego Policji. Za triumf w klasyfikacji ge-
neralnej finału XXV Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji
– Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku” główną nagrodą dla
sierż. sztab. Emila Kalinowskiego i st. sierż. Wojciecha Marcinkie-
wicza był Puchar Prezydenta RP, który do tej pory był nagrodą prze-
chodnią, a teraz decyzją prezydenta trafił do zwycięzców na stałe.

STRZELAJ, BY OBEZWŁADNIĆ
Organizatorzy turnieju w Słupsku każdego roku dostosowują prowadzone
interwencje policyjne do bieżących wydarzeń w kraju i potrzeb szkole-
niowych. W tym roku najwyraźniej było to widać podczas strzelania sy-
tuacyjnego, w którym zmieniono najwyżej punktowane pola trafienia.

– W tej konkurencji o punktacji decydowała liczba trafień w pole
punktowe tarczy, a dopiero przy takiej samej ich liczbie o miejscu
decydowały zdobyte punkty – wyjaśnia kierownik Zakładu Wyszko-
lenia Strzeleckiego Szkoły Policji w Słupsku mł. insp. Przemysław
Rybicki. – Zmieniona została jednak punktacja na tarczy. Zrobiliśmy
to zgodnie z zasadami etyki zawodowej policjanta i prawami czło-
wieka w taki sposób, by premiowane były miejsca trzymania broni,
a nie środek tarczy. Za trafienie w  sam środek tarczy przyjęliśmy
najmniej punktów, czyli nie 7 a tylko 2, za to najwięcej punktów za
trafienie w ramię, rękę, dłoń, w której była trzymana broń. Także
obok tarczy, które stanowiły cele, umieściliśmy tarcze neutralne,
a ich trafienie decydowało o przyznaniu 0 punktów za konkurencję.
To ma odzwierciedlić rzeczywistość, bo policjant ma obezwładnić
napastnika, natomiast nieskuteczny strzał może stanowić zagrożenie
dla osób postronnych. 

ZWYCIĘZCY
St. sierż. Wojciech Marcinkiewicz z KMP w Białymstoku, 35 lat.

– Całe życie grałem zawodowo w piłkę nożną, jestem wychowan-
kiem Jagiellonii Białystok, potem, jeżdżąc za chlebem, grałem w in-
nych klubach. Pięć lat temu, po zakończeniu kariery sportowej wstą-
piłem do Policji, z  czego teraz bardzo się cieszę. Trzy lata temu
w finale turnieju patrolowego zająłem trzecie miejsce. Był pewien
niedosyt, ale doświadczenie zdobyte w służbie na ulicy i podczas
poprzedniego startu teraz pomogło. O  sporcie nie zapomniałem,
grałem w Turnieju Służb Mundurowych w piłce halowej im. podkom.
Andrzeja Struja i nie ukrywam, że chciałbym kiedyś zagrać w Re-
prezentacji Komendanta Głównego Policji.
Sierż. sztab. Emil Kalinowski z KMP w Białymstoku, 30 lat. 

– Studiowałem na AWF w Białymstoku, siedem lat temu dostałem
się do Policji. Zawsze dużo biegałem, pływałem. Bardzo lubię zwie-
rzęta, mam dwa psy i w przyszłości chciałbym zostać przewodnikiem
psa służbowego. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

PS. Sierż. sztab. Emil Kalinowski tuż po rywalizacji w  Słupsku
dowiedział się, że jego marzenie się spełni i już niedługo dostanie
psa służbowego. Gratulujemy!

Najlepsze patrole w klasyfikacji generalnej

1. Sierż. sztab. Emil Kalinowski, st. sierż. Wojciech 
Marcinkiewicz – KMP w Białymstoku

2. Sierż. Jerzy Monterian, sierż. Patryk Adamowski 
– KPP w Nowym Targu

3. Sierż. sztab. Damian Florek, st. sierż. Sebastian Michalski
– KPP w Gorlicach

Najlepsze patrole w klasyfikacji drużynowej

1. KWP w Krakowie
2. KWP w Białymstoku
3. KWP w Katowicach
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Trzy podejścia wystarczyły mł. asp. Marcinowi Sulikowi z Komendy
Stołecznej Policji do zdobycia tytułu najlepszego Policjanta Ruchu
Drogowego. To szybko, bo ubiegłoroczny zwycięzca potrzebował aż 10 lat
startów. Mł. asp. Marcin Sulik wraz z mł. asp. Konradem Szpakiem z KSP
zwyciężyli także w rywalizacji drużynowej. T egoroczny finał XXXI Ogólnopolskiego

Konkursu „Policjant Ruchu Drogo-
wego” pod honorowym patronatem

ministra spraw wewnętrznych i administracji
Joachima Brudzińskiego rozegrany był od
18 do 21 września br. w Krakowie i Chrza-
nowie. Startowało w nim 36 zawodników re-
prezentujących 17  garnizonów Policji oraz
Żandarmerię Wojskową. Zawodnicy rywali-
zowali w sześciu konkurencjach, a każdą wy-
grał inny funkcjonariusz: test ze znajomości
przepisów – mł. asp. Marcin Opałacz z KWP
w  Rzeszowie, strzelanie z  broni służbowej
z dobiegiem – mł. asp. Artur Wojciechowski
z KWP w Kielcach, kierowanie ruchem dro-
gowym na skrzyżowaniu – st. sierż. Jacek
Głowacki z KWP w Katowicach, jazdę spraw-
nościową motocyklem służbowym –  sierż.
sztab. Dawid Suder z  KWP w  Krakowie,
jazdę sprawnościową samochodem osobo-
wym po wyznaczonym torze oraz przebieg-
nięcie wyznaczonego odcinka – sierż. sztab.
Paweł Baran z KWP w Lublinie, sprawdzian
praktycznych umiejętności udzielania po-
mocy poszkodowanym w wypadkach komu-
nikacyjnych – mł. asp. Marcin Sulik z KSP.

Turnieje współzawodnictwa zawodowego
policjantów wyłaniają nie tylko tych najlep-
szych z  najlepszych, ale również integrują
środowisko. Konkurs funkcjonariuszy dro-
gówki dopuszcza coroczne uczestnictwo
funkcjonariuszy w zawodach, co sprawia, że
w finale spotykają się znajomi z poprzednich
edycji. To doskonale wpływa na atmosferę
rywalizacji, a  udany start nagradzany jest
gromkimi brawami rywali. W tym roku naj-
mocniejsze dostał mistrz jazdy motocyklem
sierż. sztab. Dawid Suder. Regulamin tego

Najlepsi z najlepszych

Sierż. sztab. Dawid Suder z KWP w Krakowie
za swoją dynamiczną i bezbłędną jazdę dostał
brawa od kolegów
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konkursu jest jednak surowy dla zwycięzców
klasyfikacji generalnej. Kto wygra, więcej nie
może startować. Dlatego mł. asp. Marcin Su-
lik obiecał kolegom, że za rok przyjedzie im
pokibicować. 

Uroczystość zakończenia konkursu odbyła
się w  siedzibie Oddziału Prewencji Policji
w Krakowie. Uczestniczyli w niej zastępca
komendanta głównego Policji nadinsp. Jan
Lach, komendant wojewódzki Policji nad-
insp. dr Krzysztof Pobuta, wojewoda mało-
polski Piotr Ćwik, dyrektor Biura Ruchu

Zwycięzcy 
klasyfikacji indywidualnej:
1. Mł. asp. Marcin Sulik z KSP
2. Sierż. sztab. Łukasz Zalewski

z KWP w Gorzowie Wlkp. 
(KPP w Wschowej)

3. Mł. asp. Cezary Piotrowski z KWP
w Olsztynie (KMP w Olsztynie)

Zwycięzcy 
klasyfikacji drużynowej:
1. Mł. asp. Marcin Sulik, 

mł. asp. Konrad Szpak z KSP
2. Asp. Michał Majcher, 

sierż. sztab. Dawid Suder 
z KWP w Krakowie

3. Sierż. sztab. Łukasz Zalewski, 
sierż. Paweł Alchimowicz 
z KWP w Gorzowie Wlkp.

Zwycięzca
Mł. asp. Marcin Sulik, 33 lata, Wydział Ruchu Drogowego KSP:
– W służbie jestem od 12 lat. Motocyklem zacząłem interesować się, gdy wstąpiłem
do WRD KSP. W 2015 r. zostałem skierowany do sekcji motocyklowej, w której
poszerzyłem swoje uprawnienia prowadzenia pojazdów o kategorię A. Od tamtej
pory motocykle stały się moją pasją. W służbie jeżdżę tylko i wyłącznie motocyk-
lem, ale prywatnego nie mam. W konkursie startowałem po raz trzeci, za każdym
razem z mł. asp. Konradem Szpakiem. Za pierwszym razem zrobiliśmy rozpoz-
nanie, rok temu drużynowo zajęliśmy drugie miejsce, a indywidualnie też byłem
drugi. Teraz poszło nam jeszcze lepiej. Przed wyjazdem do Krakowa syn prosił
mnie, abym mu przywiózł kawałek soli z Wieliczki. Wiozę mu lizak z soli, który
dostałem za zwycięstwo w konkursie. Powinien się ucieszyć.

Drogowego KGP insp. Zdzisław Sudoł oraz
dyrektor Biura Prewencji KGP mł. insp. Ro-
bert Kumor.

Nadinsp. Jan Lach, dziękując i gratulując
mł. asp. Marcinowi Sulikowi i pozostałym fi-
nalistom wiedzy i  umiejętności, podkreślił
ważną rolę funkcjonariuszy drogówki w rea-
lizacji „Narodowego programu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego 2013–2020”. 

Najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali
piękne puchary, nagrody pieniężne, odznaki
zwycięzców konkursu wiedzy i sprawności
zawodowej. Ale mł.  asp.  Marcin Sulik do
domu wrócił z  jeszcze jednym trofeum –
lizakiem z  soli wydobytej w Kopalni Wie-
liczka.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Andrzej Chyliński, Mateusz Drwal

Nadinsp. Jan Lach, zastępca komendanta
głównego Policji, wręcza nagrody
triumfatorom klasyfikacji drużynowej
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P ARAMEDYK to nie konkurs, nie do
końca zawody, ale na pewno idealna
okazja do przećwiczenia umiejętności

udzielania wykwalifikowanej pomocy me-
dycznej w  warunkach bojowych. Impreza
przygotowana przez najlepszych dla najlep-
szych. Konkurencje w każdej edycji zawodów
są inne i  do samego końca trzymane w  ta-
jemnicy. Organizatorzy za każdym razem sta-
rają się, aby przygotowane poszczególne etapy
zawodów były jak najbardziej realistyczne. 

W tym roku PARAMEDYK rozpoczął się eli-
minacjami, w  których wzięły udział 22 dru-
żyny. Do finałów przeszło 12  drużyn, które
konkurowały w  6 konkurencjach. Zawody
trwały pięć dni (od 24 do 28 września), w ich
trakcie na uczestników czekały również warsz-

taty, konferencja naukowa oraz wspólne dzia-
łanie nocne na terenie starego terminala lot-
niska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. W tym
zadaniu jednocześnie udział wzięło 120 funk-
cjonariuszy i żołnierzy jednostek specjalnych
oraz około 100  pozorantów z  Zespołu Szkół
Mundurowych w Żukowie. 

Podczas tej edycji zawodów wyróż-
niono cztery drużyny:

– V Wydział Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego,

– Biuro Operacji Antyterrorystycznych Ko-
mendy Głównej Policji,

– Samodzielny Pododdział Antyterrory-
styczny Policji w Warszawie,

– Samodzielny Pododdział Antyterrory-
styczny Policji w Radomiu. 

Organizatorami i pomysłodawcami imprezy
są policjanci z  Samodzielnego Pododdziału
Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku. Za
zorganizowanie tegorocznej edycji PARAME-
DYKA odpowiedzialny był nadkom. Jarosław
Przyjemczak, dowódca SPAP w Gdańsku. Im-
prezę zorganizowano przede wszystkim po
to, aby zwrócić uwagę na problematykę nie-
sienia pomocy medycznej w warunkach dzia-
łań bojowych. Celem ćwiczeń jest przygoto-
wanie policjantów, żołnierzy, ratowników
taktycznych, dowódców i personelu medycz-
nego do dobrej organizacji działań w ramach
polskiego TCCC (Tactical Combat Casualty
Care), a przez to zmniejszenie ryzyka i śmier-
telności na polu walki. 

MICHAŁ SIENKIEWICZ
zdj. Maciej Stęplewski

Jak na polu walki
Po raz jedenasty na Pomorzu zespoły antyterrorystyczne podległe
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Obrony
Narodowej i Ministerstwu Sprawiedliwości rywalizowały w jedynych
w Polsce zawodach i warsztatach medycyny taktycznej PARAMEDYK.
Funkcjonariusze i żołnierze sprawdzali się w konkurencjach medycznych,
taktycznych i sprawnościowych. 

Wyróżnienia najlepszym zespołom wręczył
komendant wojewódzki Policji w Gdańsku
nadinsp. Jarosław Rzymkowski
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Druga edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-
-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
zakończyła się uroczystą galą z wręczeniem nagród
laureatom konkursu filmowego dla dzieci i młodzieży
„Filmowy przeWODNIK”. Nagrodę główną za film
„Letnia przygoda” przyznano uczniom Szkoły
Integracyjnej nr 8 w Sieradzu. Wręczono również dwa
wyróżnienia i nagrodę specjalną.

–P olska Policja służy społeczeństwu, jest blisko ludzi,
a w okresie wakacyjnym szczególny nacisk kładzie na
bezpieczeństwo nad wodą – mówił podczas finałowej

gali zastępca komendanta głównego Policji nadinsp.  Jan Lach. –
O tym, jakie to są zagrożenia, wszyscy doskonale wiemy, a dzieci
wspaniale przedstawiły problem w nagranych filmach. Niestety do
tragedii dochodzi cały czas, dlatego wszyscy, my dorośli, wspierani
przez dzieci, musimy mówić o tych zagrożeniach, edukować społe-
czeństwo, promować odpowiedzialne postawy. Bardzo wam dziękuję
za zaangażowanie i kreatywność. 

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” to akcja zainicjowana
w  oparciu o  ogólnopolską kampanię MSWiA „Kręci mnie bezpie-
czeństwo”. Jej celem jest propagowanie właściwego zachowania, za-
sad bezpiecznej kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie
ograniczenie wypadków utonięć. Bezpośrednim adresatem projektu
są dzieci, młodzież i osoby dorosłe spędzające wolny czas nad wodą.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, jednym z elementów akcji
był ogólnopolski konkurs filmowy. Zadaniem dzieci było stworzenie
30-sekundowego spotu, promującego bezpieczne zachowanie w wo-
dzie lub nad wodą. Spośród nadesłanych filmów jury wyłoniło cztery
zwycięskie ekipy filmowe. 

– Nasze dzieci interesują się montażem filmowym, robią świetne
zdjęcia. Dlatego pomyśleliśmy, że warto wziąć udział w konkursie,
spotkać się w czasie wakacji i wspólnie stworzyć spot reklamowy –
mówi Alicja Adamska, wychowawczyni i opiekunka nagrodzonej klasy
ze szkoły w Sieradzu. – Ponieważ tego lata znów utonęło mnóstwo
osób, postanowiliśmy nagrać film, który będzie dla innych przestrogą. 

Uczniowie kręcili sceny nad Wartą w Sieradzu przy wsparciu miejs-
cowych ratowników. Z kolei sieradzcy strażacy z Kapeli PSP pozwolili
im wykorzystać swój utwór „Game over” jako podkład muzyczny. 

– Powstał naprawdę profesjonalny film teledysk. Świetna robota
– gratulowali laureatom zebrani w  Policyjnym Centrum Edukacji
Społecznej goście. Nagrody ufundowane przez Komendanta Głów-
nego Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Fundację PZU wręczyli zastępca komendanta głównego Policji nad-
insp. Jan Lach, dyrektor Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Ku-
mor i naczelnik Wydziału Profilaktyki Departamentu Porządku Pub-
licznego MSWiA Anna Rodek. 

Uroczystość uświetniona została pokazem chwytów karabinkiem
reprezentacyjnym zaprezentowanym przez funkcjonariuszy Kompanii
Reprezentacyjnej Policji. Laureaci wraz z opiekunami mieli również
możliwość obejrzenia przygotowanych przez Biuro Historii i Tradycji
Policji KGP wystaw: „Codziennie dla bezpieczeństwa jutra. Policja
w obiektywie”, „Na Posterunku” oraz „Losy policjantów w czasie
II wojny światowej” – wystawa wypożyczona z Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku, a po zakończeniu oficjalnej części odwiedzenia
Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. 

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. Jacek Herok

Nagroda główna – film pt. „Letnia przygoda”
Zespół: Maja Podsiadła, Piotr Jaranowski, Patryk Kucharski, Alicja
Adamska – opiekun zespołu. 

Wyróżnienie – film pt. „Bądź niezatapialny”
Zespół: Klaudia Miąsik, Barbara Szczepanik, Miłosz Szwed, Iwona
Olewicz – opiekun zespołu. 

Wyróżnienie – film pt. „Głowa pełna marzeń”
Maciej Maziarz, Zbigniew Maziarz – opiekun. 

Nagroda specjalna – film pt. „Płynny zabójca”
Zespół: Patrycja Staniak, Katarzyna Kulik, Adrian Łysiak, Ewa Pi-
sula – opiekun zespołu.

„Filmowy PrzeWODNIK” 
rozstrzygnięty Tegoroczne wakacje były dla Policji okresem wytężonej pracy.

Służbę na wodzie pełniło 516 policjantów. Również funkcjo-
nariusze, głównie komórek patrolowych oraz oddziałów pre-
wencji Policji, pełnili służbę w patrolach rajdujących (patrole
przemieszczające się w  rejonach zbiorników wodnych, wy-
posażone w pojazdy terenowe ciągnące przyczepy z jednost-
kami pływającymi), którzy byli wspierani przez policjantów rea-
lizujących zadania patrolowo-interwencyjne oraz dzielnicowych.
W dyspozycji komend wojewódzkich/stołecznej Policji pozos-
tawało 300  jednostek pływających. Niestety upalne lato było
w tym roku wyjątkowo tragiczne, jeśli chodzi o zdarzenia nad
wodą. W wakacje 2018 r. (od 23 czerwca do 2 września) w Pol-
sce utonęło 214  osób, tj.  o  30  osób (16,3  proc.) więcej niż
w analogicznym okresie 2017 r. (184 osoby). 

17.10_Layout 1  03.10.2018  11:25  Strona 17



Historia oficerów łącznikowych
Policji rozpoczyna się prawie ćwierć
wieku temu, w roku 1994, kiedy to,
na wniosek Komendanta Głównego
Policji podjęto prace nad
porozumieniem między
Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych i Ministerstwem
Spraw Zagranicznych w sprawie
utworzenia w polskich placówkach
dyplomatycznych stanowisk
oficerów łącznikowych Policji.

POCZĄTKI
W grudniu 1994 roku porozumienie zostało
podpisane przez ministrów i  już wkrótce, 
w  roku 1995 pierwszy oficer łącznikowy Po-
licji polskiej rozpoczął pracę w Ambasadzie
RP w Moskwie. Dla czytelników, którzy nie
pamiętają lat 90., należy się wyjaśnienie –
po rozpadzie Związku Radzieckiego Polska
stała się państwem, na terenie którego dzia-
łały grupy przestępcze mające korzenie
w  państwach powstałych po rozpadzie
ZSRR, aplikujących dopiero do członkostwa
w Interpolu. Federacja Rosyjska przejęła Kra-
jowe Biuro Interpolu utworzone w paździer-
niku 1990 r. w  Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych ZSRR i dzięki temu w pierwszej
połowie lat 90. Moskwa była miejscem,
w  którym można było dokonać sprawdzeń
nie tylko obywateli Rosji, ale również Biało-
rusi, Kazachstanu, a nawet Mongolii.
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17 września br. w Komendzie Głównej
Policji odbyło się spotkanie zastępcy ko-
mendanta głównego Policji nadinsp. Jana
Lacha z policjantami, którzy pełnili
służbę w czasie tegorocznych wakacji 
w Chorwacji i Bułgarii. Komendant po-
dziękował funkcjonariuszom za służbę
oraz wręczył nagrody.

Jednym z zadań polskiej Policji jest pogłę-
bianie współpracy międzynarodowej, której 
istotnym elementem jest pełnienie służby 
w patrolach międzynarodowych. Jest to spraw-
dzony w praktyce element służby, ceniony
przez polskich turystów, jak i policje innych
państw. Z racji swojej przydatności jest to
forma w ostatnim okresie intensywnie rozwi-
jana. Bezpośrednio za organizację patroli mię-
dzynarodowych odpowiedzialne jest Biuro Pre-
wencji wspierane przez Biuro Współpracy
Międzynarodowej Policji Komendy Głównej
Policji. W spotkaniu obok nadinsp. Jana Lacha
uczestniczyli dyrektor Biura Prewencji KGP
mł. insp. Robert Kumor oraz insp. Rafał Wa-
siak, który reprezentował BMWP KGP. 

Podczas spotkania policjanci podzielili się
doświadczeniem z dwumiesięcznej służby nad
Adriatykiem i Morzem Czarnym. Przyznali, że
policjanci pełniący służbę za granicą byli bar-
dzo życzliwie przyjmowani przez naszych ro-
daków spędzających tam wakacje. Generał Jan
Lach podziękował policjantom za wymianę
poglądów, które zostaną uwzględnione pod-
czas renegocjacji porozumień dotyczących peł-
nienia służby za granicą w przyszłym sezonie
turystycznym. Pochwalił zaangażowanie i pro-
fesjonalną realizację zadań, o czym mógł się
przekonać podczas wizyty studyjnej w Chor-
wacji. Podziękowania na ręce komendanta
głównego Policji złożyli również ambasadorzy
Rzeczypospolitej Polskiej w Chorwacji i Buł-
garii. Natomiast nadinsp. Jan Lach podzięko-
wał koordynatorom projektu z ramienia Biura
Prewencji KGP.

KC
zdj. Jacek Herok

Francuscy policjanci 
w SP w Słupsku

Do Szkoły Policji w Słupsku z ro-
boczą wizytą przybyła delegacja z fran-
cuskiej szkoły policji w Périgueux. Wi-
zyta była elementem międzynarodowej
współpracy, jaką od lat prowadzi polska
Policja.

Dyrektor francuskiej szkoły Policji insp. Fré-
déric Ménard  wraz z towarzyszącymi mu po-
licyjnymi wykładowcami Stéphanem le Bol-
lochem i Laurentym Heckelem odwiedzili

najstarszą w Polsce Szkołę Policji. Francuscy
policjanci szczegółowo zapoznali się z polskim
system policyjnego szkolenia, a także z dos-
konaleniem zawodowym policjantów, którzy
pełnią służbę wiele lat. Uznanie Francuzów
wzbudziły zamknięte, 50-metrowe osie strze-
leckie oraz kompleks obiektów symulacyjnych
z nowoczesnym systemem rejestracji multi-
medialnej i urządzeniami odwzorowującymi
ćwiczenia w warunkach podobnych do wystę-
pujących w codziennej służbie. Delegacja po-
licji francuskiej mogła ocenić poziom wyszko-
lenia polskich policjantów pełniących na co
dzień służbę w pionie prewencji. 

Wizyta odbyła się w czasie finału XXV 
Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”. 
Insp. Frédéric Ménard – dyrektor francuskiej
szkoły – wysoko ocenił polski system kształ-
cenia nowych policyjnych kadr. W imieniu mi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji, ko-
mendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław
Szymczyk odznaczył insp. Frédérica Ménarda
srebrnym Medalem Zasługi dla Policji, w uzna-
niu jego działalności na rzecz polsko-francu-
skiej współpracy policyjnej.

KC
zdj. Andrzej Chyliński

Podsumowanie sezonu 
nad Adriatykiem 
i Morzem Czarnym
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czasowych łączników nowe obowiązki i do-
prowadziły do szybkiego wzrostu liczby biur
w polskich ambasadach. W latach 2003–2005
utworzono stanowiska oficerów łącznikowych
Policji w Bukareszcie, Budapeszcie, Wilnie,
Mińsku i  w  Bratysławie. Podjęto również
próby optymalizacji zadań, i tak akredytacja
Biura Oficera Łącznikowego w Wilnie została
rozszerzona na Łotwę i Estonię, natomiast
oficer łącznikowy w Bukareszcie uzyskał sta-
tus obserwatora w utworzonym w Bukaresz-

cie Centrum Wymiany Informacji Kryminal-
nych dla Europy Południowo-Wschodniej
(SECI) oraz akredytację na Bułgarię i Moł-
dawię.

ZMIANY
Rok 2006 przyniósł duże zmiany w dotych-
czasowej strukturze biur łącznikowych.
W  związku z  rozbudową Europolu i  przej-
mowaniu przez niego coraz większego ob-
szaru zadań w  zakresie koordynacji współ-

Sieć oficerów łącznikowych

Insp. Łukasz Wiliński, dyrektor Biura 
Międzynarodowej Współpracy Policji KGP:
– Rozwój zjawiska przestępczości zorganizowanej, jej
w coraz większym stopniu międzynarodowy charakter,
a także zjawisko powszechnej migracji, wymaga na pań-
stwach intensyfikację międzynarodowej współpracy po-
licji. Jednym z  najważniejszych elementów tej współ-
pracy jest wymiana informacji kryminalnych, której służy
wykorzystanie różnych kanałów, w tym oficerów łączni-
kowych. Mimo rosnących możliwości technicznych w za-
kresie wymiany informacji funkcja oficerów łącznikowych
jest nieodzowna. Oficer łącznikowy obok aktywnego
udziału w procesie wymiany informacji – co niezwykle
istotne – buduje więzi z naszymi partnerami zagranicz-
nymi, a także tworzy wizerunek polskiej Policji poza granicami kraju. 
Polska Policja buduje sieć oficerów łącznikowych od blisko 25 lat. Rozpoczynaliśmy
naszą aktywność od najbliższego otoczenia kraju, a obecnie jesteśmy obecni w 11 kra-
jach, posiadamy również łączników przy Interpolu oraz Europolu. Ale sieć tych oficerów
nie jest stała. Problematyka przestępczości transgranicznej i wynikająca z  tego 
potrzeba poszczególnych jednostek Policji wymaga stałej analizy. W ślad za jej wy-
nikami prowadzona jest rekonfiguracja sieci. Ostatnie dwa lata to okres bardzo 
intensywnej pracy BMWP na rzecz rozwoju sieci oficerów łącznikowych. W roku
2016 komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk zaakceptował
stworzoną w biurze koncepcję rozwoju sieci oficerów łącznikowych, w której obok
tworzenia nowych biur założono rozszerzenie akredytacji na inne państwa dla już
istniejących stanowisk. Założone cele zostały w ciągu 2 lat w większości zrealizowane
– wzmocniono placówkę w Wielkiej Brytanii, utworzono placówki na Węgrzech, we
Włoszech i Hiszpanii oraz uzyskano akceptację kierownictwa resortu SWiA na roz-
szerzenie akredytacji OŁ w Norwegii na Szwecję oraz OŁ we Włoszech na Watykan. 
Realizacja zadań służbowych przez oficerów łącznikowych zyskuje bardzo duże
uznanie nie tylko u naszych partnerów zagranicznych, ale co najważniejsze również
u policjantów w kraju. Rosnące potrzeby w zakresie wykorzystania tego specyficz-
nego kanału wymiany informacji stanowią podstawę do dalszej rozbudowy sieci ofi-
cerów łącznikowych. W przyszłych latach zamierzamy się skupić głównie na roz-
szerzaniu akredytacji dla istniejących już stanowisk, by jak najefektywniej wykorzystać
ich możliwości. Ponadto, w zależności od potrzeb, a także ogólnych kierunków pol-
skiej polityki zagranicznej, rozważymy otwarcie nowych placówek. Mogę zdradzić,
że prawdopodobnie już w pierwszej połowie 2019 roku sfinalizujemy otwarcie i ob-
sadzimy stanowisko w USA, a równolegle analizujemy potrzeby na kierunku Dale-
kiego Wschodu i Bałkanów. 

wysłuchał MD
zdj. Andrzej Chyliński

Kolejne stanowisko zostało utworzone
w 1997 r. w Ambasadzie RP w Niemczech,
a właściwie w Wydziale Konsularnym miesz-
czącym się w  dawnej polskiej ambasadzie
w Republice Federalnej Niemiec w  Kolonii.
Ze względów praktycznych biuro zostało
przeniesione do siedziby Federalnego
Urzędu Kryminalnego (BKA) w Wiesbaden,
a następnie, już w XXI wieku, kiedy komórki
BKA odpowiadające za współpracę między-
narodową powędrowały do Berlina, stanowi-
sko oficera łącznikowego weszło na stałe
w strukturę Ambasady RP w Berlinie. De-
cyzji tej nie trzeba uzasadniać, zarówno 
20 lat temu, jak i dziś Niemcy są naszym głów-
nym partnerem we współpracy policyjnej.

Koniec XX wieku przyniósł jeszcze dwa
biura łącznikowe, w  Kĳowie i  w  Hadze.
O utworzeniu stanowiska policyjnego łącz-
nika na Ukrainie zadecydowała nieskompli-
kowana analiza. W latach 1998–2005 około
50 proc. przestępstw kryminalnych i gospo-
darczych popełnianych przez cudzoziemców
w Polsce można było zapisać na konto oby-
wateli Ukrainy, a w przypadku przestępstw
najcięższych – zabójstw na zamówienie, roz-
bojów dokonanych z  użyciem broni palnej
wskaźnik ten przekraczał 75 proc. Jeżeli do-
damy do tego skomplikowaną, odziedziczoną
po ZSRR strukturę resortu spraw wewnętrz-
nych oficer łącznikowy na Ukrainie nie mógł
narzekać na nudę.

Nieco inne były przyczyny powołania ofi-
cera łącznikowego Policji w Królestwie Ni-
derlandów. Druga połowa lat  90. to okres,
kiedy holenderscy policjanci pomagali w pro-
cesie dostosowania do standardów Unii Eu-
ropejskiej, odczarowując obco brzmiące
„community policing” i ucząc podstaw no-
woczesnej analizy kryminalnej. Z  drugiej
strony podpatrywali również polskie rozwią-
zania, czego najwidoczniejszym efektem
było zastąpienie w roku 2013 nieformalnej
rady komendantów regionalnych odpowied-
nikiem komendy głównej, kierowanej jed-
noosobowo przez komisarza generalnego. Po-
nadto do formalnego utworzenia Polskiego
Biura Łącznikowego przy Europolu oficer
łącznikowy Policji w Holandii był jednocześ-
nie akredytowany przy Europolu.

Na dalsze rozszerzenie sieci oficerów łącz-
nikowych trzeba było poczekać kilka lat. Nie
zostały one jednak zmarnowane, zmiany
w polskim prawie oraz w strukturach Policji,
zwłaszcza powołanie w roku 2000 Central-
nego Biura Śledczego, nałożyły na dotych-
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U roczystego otwarcia szkolenia dokonali
komendant Szkoły Policji w Katowicach
insp. dr Rafał Kochańczyk, naczelnik

Wydziału Współpracy Dwustronnej i  Wielo-
stronnej Departamentu Spraw Międzynaro-
dowych MSWiA Anna Lenarcik oraz naczelnik
Wydziału Misji Zagranicznych i  Oficerów
Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współ-
pracy Policji KGP kom.  Marek Dzierżęga. 
W roli prelegentów wystąpili przedstawiciele
MSZ, MSWiA, KAS, Biura Bezpieczeństwa In-
formacji KGP, Biura Międzynarodowej Współ-
pracy Policji KGP, Biura Kryminalnego KGP,
Centralnego Biura Śledczego Policji oraz
Szkoły Policji w Katowicach.

Celem warsztatów szkoleniowych było
usystematyzowanie i  uaktualnienie wiedzy
na temat istniejących i przewidywanych za-
grożeń dostrzeganych z  pozycji komórek
i  jednostek organizacyjnych Policji oraz in-
stytucji porządku prawnego w kraju. Istotnym
aspektem kursu było omówienie aktualnych
priorytetów polskiej polityki zagranicznej
w świetle zmian geopolitycznych w Europie
i na świecie i wynikających z tego perspektyw
rozwoju współpracy międzynarodowej w ra-
mach polityki MSWiA. W związku z planami
opracowania nowej koncepcji rozwoju sieci
oficerów łącznikowych polskiej Policji bardzo
ważnym elementem programu seminarium

było przedstawienie założeń tworzenia sieci
oficerów łącznikowych Krajowej Administra-
cji Skarbowej. 

W dalszej części szkolenia omówiono rów-
nież:

• zmiany w zakresie przetwarzania danych
osobowych w związku z zapobieganiem
i zwalczaniem przestępczości w kontek-
ście międzynarodowej wymiany infor-
macji po wejściu w życie RODO, 

• praktyczne aspekty wykorzystania przez
oficerów łącznikowych polskiej Policji
kanałów wymiany informacji za pośred-
nictwem Sekcji Całodobowej Obsługi
Międzynarodowego Przepływu Informa-
cji BMWP KGP, 

• zmiany w  regulacjach prawnych w  za-
kresie prowadzenia poszukiwań osób, 

• priorytety współpracy międzynarodowej
Centralnego Biura Śledczego Policji.

Ostatnim punktem programu była wizyta
w polsko-czeskiej Wspólnej Placówce w Cho-
tebuz, gdzie przedstawiono jej główne za-
dania oraz wybrane, praktyczne aspekty
funkcjonowania mieszanej placówki. 

KRYSTIAN SINICKI
Wydział Misji Zagranicznych 

i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP
zdj. BMWP KGP 

Warsztaty szkoleniowe

W Szkole Policji w Katowicach odbył się w dniach 17–21 września 2018 r.
kurs doskonalenia zawodowego dla oficerów łącznikowych polskiej Policji
akredytowanych za granicą, przy Europolu i Interpolu oraz kandydatów na
stanowisko oficera łącznikowego i osób zajmujących się merytoryczną
i organizacyjną obsługą stanowisk oficerów łącznikowych.

pracy policyjnej zarówno wewnątrz Unii Eu-
ropejskiej, jak z  państwami sąsiednimi 
w roku 2006 zostało zawieszone funkcjono-
wanie biur w Budapeszcie, Bratysławie i Wil-
nie, a w roku 2007 została podjęta decyzja
o  ich likwidacji. Było to również związane
z  koniecznością pozyskania środków na
utworzenie stanowisk oficerów łącznikowych
Policji przy ambasadach w Paryżu, Londynie
i  Dublinie oraz wzmocnienia berlińskiego
biura przez delegowanie drugiego łącznika,
z  siedzibą w Wiesbaden. Kryzys finansowy
roku 2008 wymusił korektę tych ambitnych
planów, powstały placówki tylko w  Paryżu
i  w Londynie. Niestety było to związane
z likwidacją biura w Bukareszcie. 

Kolejne zmiany w sieci biur łącznikowych
nastąpiły w roku 2014, podjęta została de-
cyzja o  utworzeniu pierwszego stanowiska
oficera łącznikowego Policji poza Europą –
w  Ankarze, jednocześnie konieczność za-
pewnienia ciągłości finansowania wymusiła
likwidację biura w Hadze. W roku 2015 przy
Ambasadzie RP w Oslo utworzono stanowi-
sko polskiego doradcy policyjnego. Stanowi-
sko to początkowo było utrzymywane ze
środków przyznanych w  ramach Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego, od roku
2017 jest już regularnym Biurem Łączniko-
wym.

KONCEPCJA ROZWOJU SIECI 
W roku 2016 opracowana została koncepcja
rozwoju sieci oficerów łącznikowych Policji
poza granicami kraju na lata 2016–2018,
która przewidywała odtworzenie biura łącz-
nikowego w  Budapeszcie, a  także wzmoc-
nienie biura łącznikowego w Londynie przez
delegowanie drugiego funkcjonariusza. Kon-
cepcja zakładała również utworzenie biur
łącznikowych w  Rzymie, Madrycie, Wa-
szyngtonie oraz Pekinie. Założenia koncepcji
w większości zostały zrealizowane. Ponadto
obok utworzenia nowych placówek, rozsze-
rzono akredytację oficera łącznikowego
w Norwegii na Szwecję oraz oficera w Rzy-
mie na Watykan. W roku 2019 przewidywane
jest utworzenie biura łącznikowego w  Wa-
szyngtonie oraz rozszerzenie akredytacji ist-
niejących stanowisk na kolejne państwa. 

Mając na uwadze znaczenie biur oficerów
łącznikowych Policji, można zakładać dalszy
rozwój sieci oficerów łącznikowych, ma temu
służyć opracowywana w BMWP KGP kon-
cepcja rozwoju sieci oficerów łącznikowych
Policji na kolejne lata. 

insp. DARIUSZ DRZAŁ 
zdj. BMWP KGP

radca Wydziału Koordynacji Pozaoperacyjnej
Współpracy Policji BMWP KGP. W latach 

2008-2014 oficer łącznikowy Policji w Moskwie 
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Nowe wyzwanie 
Rozmowa z mł. insp. Ireneuszem Sieńko, oficerem
łącznikowym polskiej Policji w Republice Turcji. 

Dlaczego został Pan oficerem łącznikowym i to jeszcze tak daleko? 
– W moim przypadku potraktowałem to jako nowe wyzwanie.

Trzeba pamiętać, że w takim momencie zmienia się całe życie nie
tylko zawodowe, ale także najbliższych. Decyzja była podjęta razem
z małżonką, a także z córką. To była szansa rozwoju zawodowego dla
mnie, ale również przemodelowanie o 180 stopni życia rodzinnego.
Z racji odległości i czasu razem podjęliśmy decyzję o wspólnym wy-
jeździe. Mimo istniejącej różnicy kulturowej rodzina szybko się za-
aklimatyzowała. 

A bariera językowa? 
– Wymiana informacji i współpraca z partnerem tureckim odbywa

się w języku angielskim. Językiem tureckim posługuję się w stopniu
podstawowym, co  pomaga przy załatwianiu spraw codziennych. 

O Turcji jeszcze parę lat temu nie mówiło się dużo w serwisach
informacyjnych, ostatnio jednak wiadomości z tego rejonu coraz
częściej trafiają do Europy. 

– Zmiany polityczne oraz wydarzenia, jakie miały i mają miejsce
w Republice Turcji od momentu mojego przyjazdu, tj. od 2015 r., są
zauważalne. Zamach stanu w 2016 r., zmiana konstytucji w kolejnym
roku i  w  konsekwencji wprowadzenie systemu prezydenckiego są
tego dobitnym przykładem. Nie należy również zapominać o dyna-
micznej sytuacji na pograniczu turecko-syryjskim, kryzysie migra-
cyjnym czy zagrożeniu terroryzmem.  

Czym na co dzień zajmuje się oficer łącznikowy polskiej Policji
w Turcji? 

– To jest całe spektrum zagadnień typowo policyjnych. Zajmuję
się wszystkim tym, co związane jest z szeroko rozumianą wymianą
informacji z partnerem tureckim w  kontekście zwalczania przestęp-
czości kryminalnej i narkotykowej. Wspieram również działania Straży
Granicznej. 

Co od 2015 r. udało się zrobić w Turcji? 
– Przede wszystkim nawiązaliśmy współpracę i zbudowaliśmy wza-

jemne relacje, zdobyliśmy zaufanie funkcjonariuszy Tureckiej Policji
Narodowej oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zwalczanie

przestępczości. W niedługim czasie po przyjeździe  zainteresowałem
stronę turecką działaniami międzynarodowymi koordynowanymi
przez CBŚP, szczegółów nie chciałbym zdradzać. Cały czas zajmuję
się bieżącą wymianą informacji ze stroną turecką. Poza codzienną
pracą, o  której wspomniałem, z  racji dużej liczby reprezentantów
formacji policyjnych w  Turcji, powołano, m.in. przy moim współ-
udziale, stowarzyszenie Foreign Law Enforcement Community FLEC
– zrzeszające oficerów łącznikowych akredytowanych w Republice
Turcji. Jest to dobra forma wymiany doświadczeń, zważywszy na
spektrum zagadnień realizowanych przez każdego z nas. 

Dziękuję za rozmowę.

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 

Mł. insp. Ireneusz Sieńko 

Stanowisko w  Turcji zostało
utworzone w  2015 r. i  od paź-
dziernika tegoż roku służbę jako
radca Ambasady RP w Ankarze
pełni mł. insp. Ireneusz Sieńko.
Polski policjant pochodzi z War-
szawy i  tu w  1996 r. zaczynał
służbę w  Policji. Początkowo
w  KRP Warszawa VI, potem
w  Wydziale Kryminalnym KSP. 
W 2003 r. po raz pierwszy wyje-
chał na policyjną misję zagra-
niczną – był oficerem szkoleniowym w Jednostce Specjalnej
Polskiej Policji w Kosowie. Następnie delegowany został do
służby w Polskim Kontyngencie Policyjnym dla Wsparcia Irac-
kich Sił Policyjnych w Republice Iraku. Po powrocie do kraju
służył w Wydziale ds. Zabójstw KSP i Wydziale dw. z Terrorem
Kryminalnym i Zabójstw KSP. W 2007 r. został zastępcą na-
czelnika Wydziału Rozwoju Międzynarodowej Współpracy Po-
licji GKGP. Rok później objął stanowisko naczelnika Wydziału
ds. Kontyngentów Policyjnych i  Oficerów Łącznikowych
BMWP KGP. W 2012 r. został delegowany do służby w Polskim
Kontyngencie Policyjnym Misji Unii Europejskiej w zakresie
praworządności w  Kosowie. Powierzono mu obowiązki do-
wódcy JSPP w Kosowie i jednocześnie całego Polskiego Kon-
tyngentu Policyjnego Misji EULEX. W 2015 r. oddelegowany
został do pełnienia zadań służbowych poza Policją na stano-
wisku oficera łącznikowego polskiej Policji w Ambasadzie RP
w Ankarze. 

Od październikowego numeru „Policji 997” rozpoczynamy cykl rozmów z oficerami łącznikowymi polskiej Policji,
którzy pełnią służbę w placówkach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej. Na początek przedstawiamy 
mł. insp. Ireneusza Sieńko, który pracuje w Turcji. Jak na razie, jest to najmłodsze stażem stanowisko
policyjnego oficera łącznikowego, powstało trzy lata temu. 

Policyjni łącznicy
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Zwalczanie przestępczości
terrorystycznej o charakterze
transgranicznym jest dużo
skuteczniejsze dzięki wspólnym
działaniom genetycznych
laboratoriów kryminalistycznych
z Polski i Niemiec.

K ryminalistyczne badania DNA są z po-
wodzeniem wykorzystywane do iden-
tyfikacji dawców materiału biologicz-

nego w przypadku przestępstw kryminalnych
oraz podczas ustalania tożsamości zwłok
i szczątków ludzkich. Rozwój technologii ba-
dawczych, metod interpretacji wyników ba-
dań oraz ich analizy statystycznej powoduje,
że opinia biegłego z zakresu badań genetycz-
nych jest naukowym środkiem dowodowym
o znacznie ograniczonym poziomie subiek-
tywizmu. Czułość metod badawczych stan-
dardowo stosowanych w laboratoriach gene-
tycznych pozwala na oznaczenie profilu DNA
nawet z  niewielkiej liczby komórek, które
zostały naniesione na powierzchnię materiału
dowodowego w  wyniku kontaktu osoby
z przedmiotem. Co więcej, metody analizy
statystycznej umożliwiają obliczenia, na pod-
stawie których identyfikacja indywidualna
jest wiarygodna nawet wtedy, gdy uzyskano
niepełne układy cech polimorficznych DNA. 

Wymienione cechy badań genetycznych,
a więc ich naukowy charakter, czułość i ana-
liza wyników oparta na obiektywnym fun-
damencie matematycznym predysponuje je
do wykorzystania podczas procesu dowodze-
nia o sprawstwie przestępstwa o charakterze
terrorystycznym, a  także umożliwia wiary-
godną identyfikację ofiar zamachu terrory-
stycznego.

TRANSGRANICZNE
„KONSORCJUM” 
Istniejące w Europie zagrożenie zamachami
terrorystycznymi wymusza konieczność pod-
jęcia odpowiednich działań zapobiegawczych.
Ich podstawą jest wypracowanie jednolitego
sposobu postępowania w  celu identyfikacji
kryminalistycznej sprawcy przestępstwa
i wdrożenie do praktyki istniejących procedur
identyfikacji ofiar aktu terroru. 

Ze względu na położenie geograficzne
Szczecina (bliskość granicy państwowej) jest
wysoce prawdopodobne, że przestępstwa

terrorystyczne będą miał charakter transgra-
niczny. Potwierdza to zamach terrorystyczny
w  Berlinie 19 grudnia 2016 r., po którym
w  identyfikacji ofiar brały udział jednostki
policji niemieckiej i polskiej. Po zakończeniu
czynności procesowych został przeprowa-
dzony audyt – jego celem było zdefiniowanie
przyczyn problemów, które wpływały na spo-
sób wykonania badań oraz przekazania 
wyników między stroną polską i niemiecką.
Zakończeniem prac oceniających były zale-
cenia: konieczne jest zdefiniowanie różnic
między systemami prawnymi Niemiec i Pol-
ski, które dotyczą m.in. środków dowodo-
wych, przeprowadzenie procesu unifikacyj-
nego stosowanych metod badawczych i  ich
analizy statystycznej, wypracowanie algo-
rytmu wspólnych działań procesowych. 

Z tych powodów konieczne jest stworzenie
transgranicznego „konsorcjum” laboratoryj-
nego, składającego się z równorzędnych part-
nerów o precyzyjnie określonych zadaniach
do wykonania. W skład międzynarodowego
zespołu badawczego będą wchodzili: proku-
ratorzy i policjanci z Polski i Niemiec, biegli
z zakresu badań genetycznych oraz personel
pomocniczy z kryminalistycznych laborato-
riów policyjnych (Polski i Niemiec), a także
z  Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie,
naukowcy z dziedziny polskiej i niemieckiej
procedury karnej z Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
a także eksperci z Wydziału Biologii Uniwer-
sytetu Szczecińskiego. 

W wyniku działania interdyscyplinarnego
zespołu możliwa będzie dywersyfikacja ba-
dań i wymiana wyników analiz. Spowoduje
to znaczące skrócenie czasu wykonywania

ekspertyz kryminalistycznych zakończonych
wydaniem opinii biegłego, która będzie speł-
niała warunki umożliwiające włączenie jej
w poczet dowodów zarówno w postępowaniu
karnym prowadzonym w Polsce, jak i w Re-
publice Federalnej Niemiec. 

SYMULACJA ATAKU
Planowane przedsięwzięcia w projekcie mają
charakter naukowo-dydaktyczny. Są czyn-
nościami eksperymentalnymi, w wyniku któ-
rych powstanie jednolity algorytm postępo-
wania obejmujący nie tylko elementy badań
genetycznych, ale i aspekty legalne. Ponadto
wypracowane zostaną sposoby przekazywa-
nia danych wrażliwych (np. profili DNA)
między laboratoriami kryminalistycznymi
partnerów zaangażowanych. W projekcie
główny nacisk zostanie położony na wymianę
doświadczeń. Planowane jest zorganizowa-
nie dziesięciu wydarzeń: trzech konferencji,
pięciu seminariów, warsztatów z badań ge-
netycznych i ćwiczenia praktycznego – sy-
mulacji (o wysokim poziomie realizmu)
ataku terrorystycznego. 

W pierwszej fazie realizacji projektu zo-
staną zdiagnozowane i rozwiązane problemy
prawne wynikające z odrębnych uregulowań
w procedurach karnych państw partnerskich.
Następnie biegli z zakresu badań genetycz-
nych z laboratoriów kryminalistycznych part-
nerów porównają sposób pracy i  stosowane
metody badawcze. Na tej podstawie zostanie
wypracowana jednolita procedura wykony-
wania badań genetycznych, której popraw-
ność zostanie sprawdzona podczas warszta-
tów praktycznych. 

Kolejnym etapem będzie ujednolicenie
analizy statystycznej wyników badań oraz

Projekt współpracy

Pracownia RT-PCR, czyli oceny stężenia
i jakości wyizolowanego DNA

22-23.10_Layout 1  03.10.2018  11:29  Strona 22



październik 2018 r. POLICJA 997 Współpraca polsko-niemiecka  KRYMINALISTYKA 23

stworzenie kompatybilnego modelu inter-
pretacji i wnioskowania. 

W końcowej części projektu poruszone zo-
staną zagadnienia dotyczące systemów za-
rządzania w  laboratoriach i  jakości badań
w rozumieniu normy ISO 17025. 

Zwieńczeniem działań eksperymentalnych
i  poznawczych będą ćwiczenia z  udziałem
służb ratowniczych i porządku publicznego.
Możliwe będzie sprawdzenie współdziałania
oraz możliwości zabezpieczania śladów kry-
minalistycznych po rzeczywistej akcji ratow-
niczo-gaśniczej. Podmiotami zaangażowa-
nymi w  ten projekt są KWP w  Szczecinie,
Urząd Kryminalny Landu Meklemburgii-Po-
morza Przedniego, Pomorski Uniwersytet
Medyczny w  Szczecinie (Zakład Genetyki
Sądowej) i Uniwersytet Szczeciński (Wydział
Prawa i Administracji, Wydział Biologii). Pod-
mioty współpracujące to Wojewódzkie Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie,
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Szczecinie i Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego.

Komitet Monitorujący Programu Współ-
pracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze
Przednie/Brandenburgia/ Polska, podczas po-
siedzenia w lutym br. podjął uchwałę w spra-
wie dofinansowania projektu KWP w Szcze-
cinie „Korelacja identyfikacji i  zwalczania
transgranicznych powiązań terrorystycznych
i przestępczych w obszarze badań genetycz-
nych i informatycznych”. Zatwierdzona war-
tość dofinansowania z  Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad
997,9 tys. euro, a całkowita wartość projektu
to 1 mln 174 tys. euro. Projekt rozpocznie
się pod koniec tego roku. 

podinsp. dr WOJCIECH ACHREM
Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Szczecinie

EWA MAŚLANA 
Wydział Finansów KWP w Szczecinie

zdj. KWP w Szczecinie

Pracownia izolacji DNA

Pracownia PCR, tj. amplifikacji
(namnożenia) DNA i elektroforezy

Biorobot do izolacji DNA i koncentrator ekstraktów DNA Pracownia oględzin rzeczoznawczych
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Stypendia dla dzieci funkcjonariuszy
Dzieci funkcjonariuszy służb publicznych, którzy polegli lub zostali

ranni w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, spotkały się
7 września br. z prezydentem RP Andrzejem Dudą. Odebrały z rąk
Pary Prezydenckiej stypendia w ramach „Ogólnopolskiego programu
pomocy systemowej – koalicja: Razem dla Bohaterów”.

Fundacja „Dorastaj z nami” od ponad 7 lat niesie długofalową po-
moc dzieciom policjantów, żołnierzy, strażaków i  ratowników gór-
skich, którzy polegli, zginęli lub zostali ciężko ranni podczas peł-
nienia służby w  misjach poza granicami państwa oraz podczas
wykonywania obowiązków służbowych w kraju. Dotąd fundacja objęła
opieką 214 dzieci. Zainaugurowany w 2017 roku „Ogólnopolski Pro-
gram Pomocy Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów” jest
objęty honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Pre-
zydent podziękował Fundacji „Dorastaj z Nami”, jej pracownikom
oraz sponsorom i darczyńcom prywatnym za zaangażowanie i udzie-
loną pomoc, jakim jest wspieranie tych rodzin, które oddały państwu
polskiemu najwyższą daninę. Funkcjonariusze, którzy w służbie dla
innych gotowi byli oddać życie, są bohaterami Polski. 

KC
zdj. www.dorastajznami.org

Wyróżnieni przez szefa MSWiA
Funkcjonariusze Policji, którzy nieśli pomoc w trudnych sytuacjach

i wyróżnili się ratując ludzkie życie i zdrowie, zostali 15 września br.
nagrodzeni przez ministra SWiA Joachima Brudzińskiego. Minister
podziękował policjantom i  ich rodzinom. Przypomniał, że Policja

jest po to, by dbać o bezpieczeństwo wszystkich obywateli, że funk-
cjonariusze, zakładając mundur każdego dnia, muszą być przygoto-
wani, że mogą ratować czyjeś życie. Uczestniczący w spotkaniu I zas-
tępca komendanta głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szymczyk
podkreślił m.in., że wyróżnieni przez szefa MSWiA to głównie poli-
cjanci z krótkim stażem służby.  .  KC

zdj. MSWiA

Nowa siedziba KPP w Białogardzie
Podczas wizyty w woj. zachodniopomorskim 29 sierpnia br. premier

Mateusz Morawiecki i minister SWiA Joachim Brudziński wzięli udział
w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę komendy
powiatowej Policji w Białogardzie. Obecni byli również komendant
główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendant woje-
wódzki Policji w  Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, wojewoda za-
chodniopomorski Tomasz Hinc, i ks. bp Krzysztof Zadarko oraz ko-
mendant powiatowy insp. Jerzy Kitowski. Razem z aktem erekcyjnym
do tuby wmurowanej w podwaliny nowej komendy trafiły m.in. oko-
licznościowy medal KWP w Szczecinie, zdjęcia funkcjonariuszy, lokalne
gazety i najnowsze wydanie miesięcznika „Policja 997”. 

Powierzchnia użytkowa nowej siedziby KPP w  Białogardzie to
około 2,5 tys. mkw, a jej koszt to prawie 20 mln zł. Środki pochodzą
z programu modernizacji służb mundurowych. Pierwsze prace bu-
dowlane rozpoczęły się w listopadzie 2017 r., potrwają maksymalnie
32 miesiące. W dwukondygnacyjnym budynku pracować będzie po-
nad 100 osób. Znajdą się w nim m.in. pokój do prowadzenia rozmów
z dziećmi, szatnie, pomieszczenia socjalne i strzelnica, będzie też
dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego do użytku
zostanie oddany budynek garażowy z myjnią i magazynami, budynek
z kojcami dla psów służbowych oraz parkingi.

Podczas uroczystości premier i minister wręczyli też medal Mło-
dego Bohatera Krystianowi Gołębiewskiemu. Piętnastolatek w maju
2017 r. nad jeziorem w Żeliszewie zobaczył, jak dwie nastolatki wy-
padły z łódki. Dopłynął do jednej z nich i asekurował ją do przyjazdu
strażaków. Drugiej dziewczyny niestety nie dało się uratować. Krys-
tian Gołębiewski jest 102. osobą, która otrzymała to wyróżnienie. 

AW
zdj. Andrzej Mitura/MSWiA

W łódzkim garnizonie
4 września br., po mszy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległo-

ści, uroczyście otwarto przywrócony Posterunek Policji w Wartkowi-
cach (woj. łódzkie pow. poddębicki).  Gospodarzami uroczystości
byli komendant wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński
i komendant powiatowy w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski.
Klucze do posterunku jego kierownikowi asp. Marcinowi Dulasowi
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wręczył I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. dr Andrzej
Szymczyk.  Koszty związane z  przygotowaniem użyczonego przez
Urząd Gminy w Wartkowicach budynku wyniosły ponad 97 tys. zł.
Łączny koszt obejmujący wyposażenie jednostki oszacowano na po-
nad 132 tys. zł. Posterunek Policji w Wartkowicach znajduje się  na
parterze piętrowego budynku, ma trzy pokoje służbowe i poczekalnię
dla interesantów. W budynku służbę pełni pięciu funkcjonariuszy.

Następnie, w ramach obchodów 100-lecia powstania Policji Państwo-
wej, przed budynkiem KWP w Łodzi odsłonięto tablicę patrona poli-
cjantów woj. łódzkiego płk. Janusza Zygmunta Jagryma Maleszewskiego,
komendanta głównego PP w latach 1926–1935. W odsłonięciu tablicy
wzięli udział komendant wojewódzki insp. Andrzej Łapiński, dyrektor
Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, dy-
rektor Oddziału IPN w Łodzi Dariusz Rogut i prezes Stowarzyszenia
„Rodzina Policyjna 1939 r.” Jarosław Olbrychowski. Komendanta Głów-
nego Policji reprezentowała dyrektor Biura Komunikacji Społecznej
insp. Iwona Klonowska.  Po tej uroczystości w  MOK w  Pabianicach
goście mogli obejrzeć spektakl patriotyczno-historyczny „Służba” w wy-
konaniu aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej ,,Na Posterunku”. 

AW
zdj. KWP w Łodzi

Otwarcie posterunku w Czarnem
31 sierpnia br. uroczyście otwarto Posterunek Policji w Czarnem

(pow. człuchowski). Minister SWiA Joachim Brudziński przekazał
kierownikowi jednostki asp. sztab. Ireneuszowi Raplisowi klucze do
budynku. W  wydarzeniu uczestniczyli też zastępca komendanta
głównego Policji nadinsp. Jan Lach i kadra kierownicza garnizonu
pomorskiego. Inwestycja została zrealizowana w ramach programu
modernizacji, a jej koszt wyniósł około 1,8 mln zł. Decyzja o rozpo-
częciu budowy nowego posterunku Policji była podyktowana m.in.
koniecznością poprawy warunków lokalowych, w których funkcjo-
nariusze pełnią służbę, oraz polepszenia warunków przyjęć miesz-
kańców. W nowo otwartym posterunku służbę pełni 11 policjantów. 

AW
zdj. MSWiA

Policyjna Odyseja 2 
8  września 2018  r. w  Szkole Podstawowej nr  1 w  Przeciszowie

odbył się piknik rodzinny pn. „Policyjna Odyseja z Odblaskiem 2:
Misja Bezpieczeństwo”. Piknik zainaugurował przystąpienie szkoły
do tegorocznej edycji konkursu „Odblaskowa Szkoła”, a uświetniła
go wystawa przygotowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP.

Szkolny piknik rodzinny stał się znakomitą okazją do promowania
noszenia elementów odblaskowych jako ważnego elementu bezpie-
czeństwa na drodze. Pierwszą część imprezy stanowił odblaskowy
bieg uliczny pod hasłem „Ku Niepodległości”. Na uczestników czekało
m.in. stoisko Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz Komi-

sariatu Policji w Zatorze, gdzie prezentowano wyposażenie policyjne.
Promując akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”,
realizowaną pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, funkcjonariusze przybliżali uczestnikom zagadnienia związane
z zasadami bezpieczeństwa. Zaprezentowano funkcjonowanie Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji „Moja Komenda”. 

Ogromne zainteresowanie wzbudziła wystawa Biura Historii i Tra-
dycji Komendy Głównej Policji, którego przedstawiciel podinsp. Ro-
bert Horosz przybliżył uczestnikom pikniku historię formacji poli-
cyjnej, bohaterskie działania policjantów w czasie II wojny światowej
oraz ich powojenne losy. Dodatkowym elementem była prezentacja
mundurów przedwojennych policjantów, które włożyli na siebie
przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Posterunek Po-
licji Państwowej powiatu nowotarskiego w Nowym Targu” oraz kie-
rownik ogniwa patrolowo-interwencyjnego oświęcimskiej komendy
Policji. Z kolei dla najmłodszych uczestników pikniku na stoisku
BHiT KGP czekały malowanki, krzyżówki i komiksy. 

PM
zdj. BHiTP

REKLAMA
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P olicjanci, pracownicy Policji, resortowi emeryci
i  renciści wraz z najbliższymi już po raz sie-
demnasty pielgrzymowali na Jasną Górę. Or-

ganizatorami uroczystości są policyjni związkowcy. 
W ceremoniach uczestniczyli przedstawiciele fundacji
i stowarzyszeń działających na rzecz środowiska poli-
cyjnego.  

W  tym roku oficjalne obchody poprzedził festyn
policyjny, który odbył się dzień wcześniej, 29 września
w  święto patronalne św.  Michała Archanioła, który
opiekuje się policjantami.  Uroczystości na Jasnej Gó-
rze organizowane są w  ostatnią niedzielę września
właśnie w związku ze świętem patrona Policji. 

W niedzielę policyjni pielgrzymi spotkali się przed
południem na placu Biegańskiego w Częstochowie,
gdzie Orkiestra Reprezentacyjna Policji dała pokaz
musztry paradnej. Oficjalne obchody rozpoczęły się
wraz z  przybyciem komendanta głównego Policji 
gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka. Przed pomnikiem
marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty, a dele-
gacja udała się z wiązanką i zniczem do miejsca pa-
mięci na placu Katyńskim – Polanie Dębowej. Na
placu Biegańskiego pięć związkowych sztandarów zos-
tało odznaczonych Krzyżem Godności przez mł. insp.
w st. spocz. Juliana Sekułę, prezesa Stowarzyszenia
Funkcjonariuszy MO i Ich Rodzin Represjonowanych
w PRL „Godność”. 

Po ceremoniach w kolumnie marszowej wszyscy udali
się aleją Najświętszej Maryi Panny w  stronę sank-
tuarium. Po drodze złożono wieńce i zapalono znicze
przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz pom-
nikiem Nieznanego Żołnierza, gdzie odbył się apel pa-
mięci. 

– Zatrzymujemy się tu co roku, aby oddać hołd bo-
haterom naszej ojczyzny, którzy w trosce o dobro przy-
szłych pokoleń, o dobro nas wszystkich nie wahali się
oddać tego, co najcenniejsze, własnego życia – po-
wiedział do zebranych gen. insp. dr Jarosław Szym-
czyk. – Jestem niezwykle dumny, że przychodzi mi
stać na czele formacji, dla której ten element tożsa-
mości i pamięci o poprzednikach, którzy oddali życie
jest tak ważny. Pamiętamy i zawsze będziemy pamię-
tać, bo jest to nasz nie tylko obywatelski, nie tylko
służbowy i moralny, ale przede wszystkim koleżeński
obowiązek. 

Komendant główny podziękował także skupionym
w stowarzyszeniach „Rodzin Policyjnych 1939 r.” krew-
nym zamordowanych przedwojennych policjantów za
przechowanie pamięci o funkcjonariuszach II RP. 

Msza na Wałach Jasnogórskich była głównym punk-
tem policyjnej pielgrzymki. Odprawił ją wraz 
z  policyjnymi kapelanami biskup polowy  WP
gen. bryg. ks. dr Józef Guzdek, który jest także dele-

Policyjna pielgrzymka Policyjna  Spotkania w jasnogórskim
sanktuarium wpisały się 
już trwale w policyjny
kalendarz. Tegoroczna
pielgrzymka zyskała
dodatkową oprawę
z uwagi na obchody
stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości.
W uroczystościach
uczestniczył 
komendant główny Policji
gen. insp. dr Jarosław
Szymczyk wraz 
ze swoim zastępcą
nadinsp. Janem Lachem. 
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gatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Dusz-
pasterstwa Policji. Policyjnych pielgrzymów powi-
tał pierwszy podprzeor jasnogórskiego klasztoru
o. Mieczysław Polak. 

– Dziękujemy Panu Bogu za waszą trudną
służbę dla zachowania ładu i dobra społecznego.
Wraz z wami modlimy się o Boże błogosławieństwo
dla was i waszych rodzin. Niech św. Michał Ar-
chanioł, wasz patron, wspiera was w codziennej
trudnej i odpowiedzialnej pracy, a przeciw niego-
dziwości złego ducha będzie wam zawsze obroną! 

Głównym przesłaniem homilii wygłoszonej
przez JE ks. Józefa Guzdka było zagadnienie god-
ności.

– Policjant, który jest solidny w wykonywaniu
powierzonych mu zadań, jest godny szacunku
i uznania – powiedział krajowy duszpasterz Policji.
– Nie może żyć i działać pod presją lęku i nie-
pewności jutra. Owszem, musi mieć świadomość,
że tylko uczciwa i solidna służba daje mu poczucie
stabilności. Musi pogłębiać swoją wiedzę i nieu-
stannie doskonalić warsztat pracy. Konsekwencją
lenistwa i braku rzetelności w wykonywaniu po-
wierzonych mu zadań może być upomnienie, na-
gana, a nawet zwolnienie ze służby. Ale nigdy nie

mogą się one łączyć z upokorzeniem i poniżeniem
człowieka. 

Na zakończenie Eucharystii ze słowami podzię-
kowania zwrócili się: komendant główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk i przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jan-
kowski. 

Następnie w kaplicy Cudownego Obrazu od-
mówiono modlitwę przy tablicy Gloria Victis, po-
święconej przedwojennym policjantom zamordo-

wanym w ZSRR. Modlitwa w intencji całego śro-
dowiska policyjnego przed obrazem Czarnej Ma-
donny dopełniła oficjalnych obchodów. 

Na zakończenie odbyło się spotkanie w sali pa-
pieskiej im. św. Jana Pawła II, gdzie około 80 osób
zostało uhonorowanych odznaczeniami i  meda-
lami. Krzyż Godności „Nasz Honor dla Godności
Polski” otrzymali np. o. Marian Waligóra, przeor
Jasnej Góry, oraz krajowy duszpasterz Policji bp
Józef Guzdek. Medalem Ordynariatu Polowego
WP Gloria Intrepidis et Animi Promptis odzna-
czono m.in. Irenę Zając, prezes Zarządu Fundacji
Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Poli-
cjantach, nadinsp. w st. spocz. Władysława Padło,
przewodniczącego Rady Fundacji, oraz Marka

Krupę, fotografa Gabinetu Komendanta Głównego
Policji. Zebrani wysłuchali koncertu patriotycz-
nego w wykonaniu Chóru Garnizonowego z Parafii
Wojskowo-Cywilnej pw.  NMP Królowej Polski
z Kielc. Przy pomniku kard. Stefana Wyszyńskiego
wszyscy mogli obejrzeć wystawę pt. „Historia Jas-
nogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego”.

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 
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Czworo uhonorowanych medalem „Chwała
Ofiarnym i Nieustraszonym” oraz bp Józef Guzdek,
komendant wojewódzki Policji w Katowicach
nadinsp. Krzysztof Justyński i przewodniczący 
ZG NSZZP Rafał Jankowski 

Kierownictwo Policji podczas uroczystości
na pl. Biegańskiego 

Składanie wieńców przed
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza

Eucharystia na Wałach Jasnogórskich 
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Każdego dnia około 15 osób w Polsce odbiera sobie
życie. Rocznie ginie w ten sposób więcej osób
niż w wyniku wypadków drogowych. Co więcej,
szacuje się, że każde samobójstwo dotyka
emocjonalnie nawet do 100 innych osób. Dlatego
w profilaktyce samobójstw bardzo istotna jest edukacja
grup zawodowych, które stanowią pierwszą linię
pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego. 
Również policjantów.

P odnoszenie umiejętności pracowników opieki zdrowotnej,
operatorów numeru alarmowego  112 i  telefonów zaufania,
nauczycieli, pedagogów, policjantów, strażaków, pracowników

socjalnych i duchownych to jeden z priorytetowych celów Polskiej
Strategii Zapobiegania Samobójstwom. Został zapisany i głośno wy-
powiedziany już w marcu podczas pierwszego Kongresu Suicydolo-
gicznego, poświęconego perspektywom zapobiegania samobójstwom
i depresji w Polsce. 10 września, z okazji Światowego Dnia Zapobie-
gania Samobójstwom, dyżurni policyjni, negocjatorzy, psycholodzy
policyjni oraz psycholodzy i  operatorzy numeru  112 dyskutowali
podczas specjalnie zorganizowanego forum. Jego celem była wymiana
doświadczeń, podzielenie się dobrymi praktykami oraz wypracowanie
wspólnych standardów postępowania pozwalających na optymalizację
rozmów z osobami w kryzysie samobójczym. Policję reprezentowała
mł. asp. Anna Kornacka z Wydziału Prewencji KWP w Łodzi.

– Do połowy sierpnia w Polsce ponad siedem tysięcy osób podjęło
próbę samobójczą, a ponad trzy tysiące popełniło samobójstwo. To
znaczy, że ponad siedem tysięcy razy w całej Polsce policjanci przyj-
mowali telefonicznie lub osobiście zgłoszenie od zrozpaczonych ro-
dzin, w których doszło do tragedii, przypadkowych osób postronnych,
świadków zdarzenia, a także od osób będących w kryzysie samobój-
czym – mówiła podczas forum mł. asp. Anna Kornacka. – Wszyscy
doskonale wiemy, że w Policji nie ma dodatkowych specjalistycznych
kursów w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie rozpoznania
sytuacji suicydalnych. Policjanci zdobywają taką wiedzę przez do-
świadczenie zawodowe, życiowe i często mówią wprost, że brakuje
im profesjonalnych szkoleń.

Czego miałyby dotyczyć? Przede wszystkim sposobu prowadzenia
rozmowy z osobą, która mówi, że chce popełnić samobójstwo. Dy-
żurny, podejmując telefoniczną interwencję, musi po pierwsze, pod-

trzymać kontakt ze zgłaszającym do momentu udzielenia pomocy.
Po drugie, jego zadaniem jest ustalić, gdzie przebywa osoba będąca
w kryzysie, żeby ta pomoc mogła dotrzeć szybko i skutecznie. Musi
okazać cierpliwość, potrafić słuchać, ale być jednocześnie stanow-
czym oraz podejmować szybkie i trafne decyzje. 

– Odpowiedzialność jest więc ogromna. Od niego zależy, jak roz-
dysponuje siły oraz środki i w konsekwencji, czy uratuje komuś życie
– tłumaczyła mł. asp. Anna Kornacka.

Dlatego w  Wydziale Prewencji KWP w  Łodzi postanowiono
zdiagnozować potrzeby szkoleniowe z  zakresu udzielania inter-

Prewencja samobójstw

• 97 proc. ankietowanych dyżurnych to policjanci ze stażem
pracy w Policji od 10 do 30 lat służby, są to doświadczeni
funkcjonariusze. 

• 51 proc. ankietowanych deklaruje, że potrzebuje dodatko-
wego przygotowania do obsługi zgłoszeń dotyczących za-
chowań samobójczych. 

• 62 proc. ankietowanych wskazuje, że obsługa zdarzeń doty-

czących zachowań samobójczych, jest dla nich bardziej ob-
ciążająca niż obsługa innych zdarzeń.

• 73 proc. ankietowanych uważa, że do obsługi zdarzeń sa-
mobójczych potrzebne są konkretne standardy, wytyczne/
algorytmy.

• 83 proc. ankietowanych uważa, że potrzebują szkoleń z za-
kresu obsługi zgłoszeń dotyczących zachowań samobójczych.

Okiem dyżurnych
Dyżurni muszą być gotowi na
wszystko. Również na telefon
od samobójcy. Oto kilka rad,
jak powinni się zachować, co
robić, czego unikać.

1. ZACHOWAĆ SPOKÓJ.
Jeśli ktoś dzwoni na numer
ratunkowy, żeby powiado-
mić o  samobójstwie, zna-
czy, że chce pomocy. Na
pewno nie dzwoni po to, żeby poinformować, że chce
umrzeć. Dla niego ten telefon jest jak koło ratunkowe.

2. ZDOBYĆ JAK NAJWIĘCEJ DANYCH. Dyżurny za wszelką
cenę musi poznać miejsce przebywania dzwoniącej osoby.
Ważne są również inne szczegóły – np. sposób, w jaki chce
się zabić, czy nie zagraża innym ludziom. 

3. PODTRZYMYWAĆ ROZMOWĘ, co w  praktyce oznacza
kontynuować ją do momentu przyjazdu na miejsce odpo-
wiednich służb ratunkowych. Rozmowa oprócz tego, że
daje służbom czas na dojazd na miejsce zdarzenia, może
też pomóc odsunąć myśli samobójcze.

4. PAMIĘTAĆ, ŻE TO NIE SĄ NEGOCJACJE. Można starać
się uspokoić dzwoniącego, udzielać wsparcia psychicznego
i  skłaniać go do zmiany decyzji, ale nie można stawiać 
żądań.

Podsumowanie ankiet odnoszących się do potrzeb szkoleniowych dla dyżurnych z zakresu 
obsługi zgłoszeń dotyczących zachowań samobójczych w garnizonie łódzkim
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wencyjnej pomocy osobom w kryzysie suicydalnym. Założono, że
w pierwszej kolejności należy przeszkolić dyżurnych, w później-
szym czasie również policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych
oraz dzielnicowych. 

– Wyniki ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród dyżurnych,
ich zastępców i pomocników z garnizonu łódzkiego pokazują, że
ponad 80 procent ankietowanych chce i potrzebuje takich szkoleń
– mówiła mł. asp. Anna Kornacka. – Poza tym aż 62 procent wska-
zało, że obsługa zdarzeń dotyczących zachowań samobójczych
jest dla nich bardziej obciążająca niż w przypadku innych inter-
wencji. 

Przeprowadzone w garnizonie łódzkim badania pokazują, że jest
też potrzeba opracowania wytycznych w kontakcie z osobami za-
grożonymi samobójstwem. Chodzi o udzielenie doraźnego wsparcia
czy przeprowadzenia interwencji w sytuacjach podjęcia akcji na-

tychmiast po przyjęciu zgłoszenia sygnalizującego zagrożenie zdro-
wia lub życia. 

– To musi być błyskawiczna i maksymalnie uproszczona ocena
stanu zagrożenia, która wiąże się z natychmiastowym podjęciem
decyzji – tłumaczyła Kornacka. – Wymaga od policjantów umiejęt-
ności prowadzenia negocjacji i rozmowy zarówno z dorosłymi, jak
i dziećmi, bo musimy pamiętać, że myśli samobójcze mogą dotyczyć
osób z każdej grupy wiekowej.

W grupie wiekowej 10–19 lat samobójstwa są drugą lub trzecią
przyczyną zgonów po wypadkach i urazach. 

AnnA KrAwczyńsKA
zdj. KwP w Łodzi

Gdzie szukać pomocy?
• 112 – numer alarmowy, który w stanach nagłego zagrożenia

ratuje ludzkie życie.

• 800 70 2222 – całodobowy telefon Centrum Wsparcia dla
osób w kryzysie psychicznym, depresji i z myślami samobój-
czymi, prowadzony przez Fundację ITAKA.

• 116 111 – całodobowy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
oraz 800 100 100 – telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Spra-

wie Bezpieczeństwa Dzieci, prowadzony przez Fundację Da-
jemy Dzieciom Siłę (czynny od poniedziałku do piątku w godz.
12.00–15.00).

• 800 120 002 – całodobowy, bezpłatny telefon Ogólnopol-
skiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
linia”.

• Strony internetowe, np.: www.pokonackryzys.pl czy www.li-
niawsparcia.pl. Można za ich pośrednictwem porozmawiać
przez czat internetowy lub uzyskać odpowiedzi na pytania
drogą e-mailową.

Fakty, mity i stereotypy
1. Normalni ludzie nie myślą o samobójstwie – FAŁSZ. 
Badania wskazują, że około 30 proc. osób myślało kiedyś
o samobójstwie.

2. Ktoś, kto chce się zabić, zwykle o tym uprzedza – PRAWDA.
Osoba zagrożona samobójstwem bardzo często wysyła syg-
nały świadczące o tym, że jest w kryzysie. Może mówić o po-
pełnieniu samobójstwa, drastycznie zmieniać swoje zacho-
wanie, wycofywać się z  kontaktów towarzyskich, tracić
zainteresowanie pracą, szkołą, swoim dotychczasowym
hobby, podejmować ryzykowne działania, nie dbać o  swój
wygląd, nadużywać alkoholu, narkotyków lub leków. Nie
można ich ignorować. Czasem zwykła rozmowa może komuś
uratować życie.

3. Brak dostępu do konkretnej metody samobójczej nie pro-
wadzi do spadku liczby samobójstw – FAŁSZ.
Badania pokazują, że jest wręcz przeciwnie. Ograniczenie
dostępności danej metody prowadzi zarówno do spadku
liczby samobójstw popełnianych daną metodą, jak i do ogól-
nej liczby samobójstw.

4. Nieskuteczna próba samobójcza oznacza, że osoba nie
chciała się zabić – FAŁSZ.
Próba samobójcza jest jednym z najistotniejszych czynników
ryzyka samobójczego. Niektórzy mają takich prób kilka, zwięk-
szając ryzyko zgonu.
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P olicjanci CBŚP przez ponad rok roz-
pracowywali grupę przestępczą, która
produkowała i wprowadzała do obrotu

fałszywe medykamenty, ustalali odpowie-
dzialnych za kolejne etapy procederu od
sprowadzania komponentów przez produk-
cję leków, fałszywych opakowań, dystrybu-
cję, posługiwanie się nielegalnymi kontami
bankowymi  itd. Fabryka działała w starym
budynku, w którym mieściła się kiedyś fab-
ryka cukierków. Specjalistyczne maszyny do
produkcji: zasobniki, mieszalniki, wykroj-
niki, powlekarki, ampułkarki, blistrownice,
pakowaczki i inne były umieszczone w za-
kamuflowanych pomieszczeniach, do któ-
rych wchodziło się np. przez szafy. 

Maszyny i półfabrykaty przestępcy spro-
wadzali z  Chin kanałem przerzutowym
przez Wielką Brytanię lub przez Grecję i Ru-
munię. Dystrybucja odbywała się niemal

wyłącznie przez internet, ale również przez
sprzedaż bezpośrednią. Zabezpieczony
sprzęt wart jest ponad 4  miliony złotych,
wyprodukowane leki oraz półprodukty po-
nad 17 milionów. 

Śledczy szacują, że fabryka działała przez
co najmniej półtora roku. W  tym czasie
grupa przestępcza mogła zarobić na sprze-
daży fałszywych leków nawet 9 mln złotych.
Zatrzymanym postawiono zarzuty narażania
życia i  zdrowia osób, trzem osobom także
zarzuty kierowania zorganizowaną grupą
przestępczą. 

DOCHODOWY BIZNES
Przestępczość farmaceutyczna od kilku lat
jest rosnącym problemem współczesnego
świata. Kradzież leków, często całych
transportów, fałszowanie leków, nielegalna
produkcja i  dystrybucja, w  tym handel

przez internet to zjawiska przestępcze,
które od lat nasilają się także w  Polsce.
Jest to jedna z  nowych branż przestęp-
czych, w którą coraz chętniej wchodzą zor-
ganizowane grupy. 

Według Światowej Organizacji
Zdrowia sfałszowany lek to lek
rozmyślnie i w celu wprowadzenia
w błąd niewłaściwie oznakowany
pod względem składu i/lub źródła
pochodzenia. Taki lek może
zawierać niewłaściwe substancje,
nieprawidłową ilość substancji
aktywnych, znaczną ilość
zanieczyszczeń, ewentualnie
sfałszowane opakowanie
bezpośrednie lub zewnętrzne. 

Przestępcy szybko wyczuli, że produkcja
leków jest interesem bardziej dochodowym
niż produkcja narkotyków czy fałszowanie
paliw, a  w dodatku procederem znacznie
bezpieczniejszym. Produkcja leków wymaga
wprawdzie specjalnych maszyn, ale można
je ustawić praktycznie w każdym pomiesz-
czeniu, materiał do produkcji jest tani, ak-
tywnej substancji farmaceutycznej można
do danego farmaceutyku dawać niewiele albo
wcale albo też stosować tańsze i gorszej ja-
kości zamienniki. 

Zorganizowane grupy wykorzystują spraw-
dzone wcześniej metody przestępczej dzia-
łalności, rejestrując nieistniejące firmy pro-
dukcyjne czy transportowe, używając
fałszywych dokumentów i stosując coraz to
inne modus operandi utrudniające namierze-
nie ich przez organy ścigania. 

Sfałszowane medykamenty, zarówno leki,
jak i  przeróżne suplementy, można kupić
prawie wszędzie: na bazarach, w lecznicach
medycyny orientalnej, nawet w sexshopach
i w siłowniach. 

Ale największą międzynarodową „apteką”
sfałszowanych leków jest internet. Farmaceu-
tyki są wprowadzane do tzw. e-aptek, można
je także kupić on-line od indywidualnych do-
stawców i większych dystrybutorów. Witryny
internetowe handlujące farmaceutykami two-
rzą atmosferę autentycznych aptek współpra-
cujących z lekarzami. Prowadzone są w języku
polskim, co ma sugerować, że dystrybutorem
jest firma polska, tymczasem są to domeny
tworzone w ponad 20 różnych krajach, głów-
nie w Rosji, Chinach i Indiach. 

Viagra z gipsu
430 tys. sterydów w ampułkach, 100 tysięcy tabletek viagry i 48 maszyn
służących do ich produkcji znaleźli policjanci CBŚP w nielegalnej wytwórni
farmaceutyków pod Koronowem we wrześniu 2016 roku. Zorganizowana
grupa przestępcza podrabiała leki, znacząc produkty sfałszowanymi
stemplami czterech międzynarodowych firm farmaceutycznych.
Przedstawiciel jednej z nich obecny przy likwidacji wytwórni stwierdził,
że była to największa na świecie nielegalna fabryka leków. 

Substancja czynna z Chin ukryta 
w opakowaniach spożywczych
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Światowa Organizacja Zdrowia
szacuje, że ponad 50 procent leków
sprzedawanych przez internet jest
sfałszowana. Według ostatnich
danych Narodowego Instytutu
Leków jest to nawet około
70 procent. 

Przy dość wysokich cenach leków zyski są
ogromne, mogą wynosić kilkaset procent
w stosunku do nakładu. Szacuje się, że w Pol-
sce roczny obrót sfałszowanymi lekami wy-
nosi ponad 100 milionów złotych. 

Łatwy zarobek dla przestępców wiąże się
z ogromnymi stratami dla Skarbu Państwa. 

WSPOMAGACZ Z FARBĄ 
Przestępczemu procederowi sprzyja też
trudność wykrycia leków sfałszowanych,
gdy już przenikną do legalnej sieci dystry-
bucji. Są podobne do oryginału i nawet jeśli
zdarzy się, że stan pacjenta po zażyciu ta-
kiego specyfiku się pogorszy, zazwyczaj nie
jest to kojarzone z jakością leku, lecz z po-
stępem choroby.

– Najczęściej fałszowane jest to, na co jest
największy popyt. W 2007 roku fałszowano
głównie leki na choroby układu krążenia,
w 2008 r. – leki onkologiczne, a od kilku lat
„na topie” są produkty wspomagające od-
chudzanie, leki wczesnoporonne, sterydy
oraz leki na potencję jak viagra, cialis, ka-
magra i inne – mówi podkom. Piotr Woźniak
z poznańskiego Zarządu CBŚP.

Zdarza się niekiedy, że podrobione leki is-
totnie mogą pomagać, ale pacjent może przy
okazji nieświadomie zażywać substancje ta-
kie jak gips, arszenik, farbę drogową z oło-
wiem, kredę, wosk do podłogi czy też nad-

mierną ilość substancji czynnej. Przykładem
jest viagra wykryta w Korei, która zawierała
317  mg cytrynianu sildenafilu – tj.  ponad
trzykrotnie więcej niż maksymalna dopusz-
czalna dawka. Zdarzają się leki, które zawie-
rają substancję niedopuszczalną do stosowa-
nia i takie leki są potencjalnie śmiertelne.

Według informacji firm farmaceutycznych
Lilly i Pfizer, w składzie ujawnionych, sfał-
szowanych tabletek cialis i viagry jako środka
barwiącego i  powlekającego stosowano od-
powiednio proszek żółtej farby używanej przy
malowaniu znaków poziomych na drodze
oraz niebieską farbę wykorzystywaną przy
produkcji spodni dżinsowych. Środkiem wią-
żącym poszczególne składniki był gips. 

ZATRUCIA, ZABURZENIA, ZGONY
W 2008 r. do różnych szpitali w Singapurze
trafiło aż 150 osób z  ciężką hipoglikemią.
Osoby te nigdy wcześniej nie chorowały
na  cukrzycę. 4  osoby zmarły, 7  zapadło
w śpiączkę, pozostałe wymagały długotrwa-

łego leczenia. Większość tych osób przyznała
się do zażywania leków na potencję, kupio-
nych przez internet. Badanie próbek po-
twierdziło skażenie leku wysokim poziomem
substancji stosowanej w odpowiednich daw-
kach do leczenia cukrzycy. 

W Polsce spośród sfałszowanych medyka-
mentów najczęściej ujawniane są leki na po-
tencję, ale także produkty wspomagające 
odchudzanie i  anaboliki. Często również
handluje się produktami wczesnoporonnymi.
Czasem sprawy wychodzą na jaw, gdy do-
chodzi do tragicznego w skutkach ich stoso-
wania. 

W  2013 roku w  jednym z  warszawskich
szpitali zmarła 20-letnia dziewczyna, która
zażyła kupiony przez internet produkt na
odchudzanie o  nazwie DNP Burner. Rze-
komy lek okazał się związkiem chemicznym
z  grupy fenoli, który jest silnie trujący dla
ludzi i zwierząt, powoduje obrzęk płuc i go-
rączkę. Jako bojowy środek trujący był uży-
wany przez Amerykanów podczas wojny
w Wietnamie. 

W  2015  r. w  Centrum Toksykologii
w  Gdańsku przebywał młody mężczyzna,
który zatruł się lekami na przyrost mięśni.
Spowodowały one u niego ciężką żółtaczkę
i niewydolność wątroby.

Do Ośrodka Ostrych Zatruć w Sosnowcu
trafiła kobieta zatruta chińskimi ziołami,
które stosowała w  celu wzmocnienia orga-
nizmu. Ekspertyza wykazała, że w skład tab-
letek wchodził środek antykorozyjny, który
wykorzystywany jest do produkcji farb.

W 2015 r. do Instytutu Leków zgłosiło się
dwóch mężczyzn, którzy zażyli niebieską tab-
letkę, która miała być viagrą. Mieli zaburze-
nia wzroku, zawroty głowy, duszności, zabu-
rzenia krążenia. Obydwaj zostali poddani
kilkunastodniowej hospitalizacji. 

Lekarze szacują, że takich przypadków po
zażyciu viagry nieznanego pochodzenia jest

Widok na jedną�  z sal w Koronowie

Ampułkarka
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znacznie więcej, tylko poszkodowani wsty-
dzą się przyznać, że stosują lek na potencję.
Tak jak wstydzą się kupić tabletki w legalnej
aptece i  kupują je przez internet. Anoni-
mowo i w dodatku taniej. 

TRUDNE ŚLEDZTWA, WYSOKIE
KOSZTY
Polska jest postrzegana przez WHO jako kraj
wysokiego ryzyka pod względem podrabiania
leków. Jest też krajem przerzutowym podra-
bianych farmacutyków na Zachód. W ostat-
nich latach służby celne zatrzymywały rocznie
od 100 000 do 160 000 podrobionych leków.

Przestępczości farmaceutycznej sprzyja
fakt, że przy bardzo wysokiej stopie zysku
ryzyko ujawnienia jest stosunkowo małe. Na-
wet jeśli policjanci namierzą domenę inter-

netową handlującą sfałszowanymi lekami,
dotarcie do przestępców jest niezwykle
trudne. Sprzedaż tych specyfików odbywa
się zazwyczaj za pobraniem, nabywca prze-
kazuje pieniądze doręczycielowi (najczęściej
jest to pracownik Poczty Polskiej), który
wpłaca je na wskazany rachunek. Grupy
przestępcze dysponują wieloma takimi ra-
chunkami bankowymi, zakładanymi na
tzw. słupy, a cała działalność prowadzona jest
tak, że w razie czego wpadają pionki. 

Przestępcom sprzyjała też dotychczasowa
praktyka orzecznicza, niezbyt wysokie kary,
jak i  niewielka liczba skazań. Zarzuty sta-
wiane były zwykle za wprowadzanie do
obrotu produktu leczniczego nieposiadają-
cego zezwolenia na podstawie prawa farma-
ceutycznego, które przewidywało przed no-
welizacją znacznie łagodniejsze kary niż
kodeks karny. 

– Zupełnie inaczej jest wówczas, gdy kwa-
lifikacja prawna zarzutów dotyczy działalno-
ści w  zorganizowanej grupie przestępczej
i innych przepisów karnych – mówi podkom.
Piotr Woźniak. – Skutecznym przeciwdzia-
łaniem przestępczości farmaceutycznej
może być prowadzenie postępowań przygo-

towawczych przez jednostki Policji powołane
do ścigania postępowań przeciwko przestęp-
czości zorganizowanej i przez jednostki nad-
rzędne prokuratury, gdyż ze względu na
olbrzymią skalę zjawiska różne śledztwa
z tego zakresu powinny być badane pod ką-
tem wzajemnego związku.

Dla Policji niemałym problemem są też
wysokie koszty związane z  ekspertyzami 
niezbędnymi w  sprawach o  przestępstwa 
farmaceutyczne. W  2010 roku w  jednej
z  pierwszych spraw tego typu, dotyczącej
zlikwidowania hurtowni fałszywych leków
w Gostyniu, ekspertyzy wykonane przez Na-
rodowy Instytut Leków kosztowały Policję
kilkadziesiąt tysięcy złotych, a szacunkowy
koszt wykonania opinii dla Policji do sprawy
z Koronowa określono wstępnie na grubo po-
nad milion złotych. 

Dziś poznański Zarząd CBŚP, rozbĳając
kolejne grupy przestępcze, korzysta ze
współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu, jak i z Warszaw-
skim Uniwersytetem Medycznym, którego

kadra naukowa utworzyła Stowarzyszenie
„Stop Nielegalnym Farmaceutykom”. Tam-
tejsi naukowcy wykonują dziesiątki eksper-
tyz bezpłatnie, w ramach pracy naukowej.

Podkom. Piotr Woźniak, który od 8  lat
zajmuje się tą tematyką, uważa, że bez sze-
rokiego frontu przeciwdziałania przestęp-
czość farmaceutyczna będzie nadal rosła,
przy czym już dziś przestępczość ta została
przejęta przez zorganizowane grupy prze-
stępcze o  działaniu częstokroć między-
narodowym. Tym bardziej cenna jest ini-
cjatywa Uniwersytetu Medycznego w Poz-
naniu, który w październiku br. otworzył,
w  ramach Wydziału Farmaceutycznego,
nowy kierunek – analityka kryminalis-
tyczna i  sądowa. Podkom. Piotr Woźniak
jako jeden z wykładowców będzie mógł wy-
korzystać swoje kilkuletnie doświadczenie
w  zwalczaniu produkcji i  dystrybucji fał-
szywych leków, szkoląc nowych fachowców
w tej dziedzinie.

ELŻBIETA SITEK
zdj. archiwum CBŚP

Gotowy steryd – kilkanaś�cie tys� ięcy tabletek
CLENBUTEROLU

Stemple i wykrojniki do wytłaczania precyzyjnego
tabletek

Blistrownica
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Według organów ścigania rośnie
przestępczość związana z produkcją
i dystrybucją sfałszowanych leków. Jaka
jest skala tego zjawiska według WHO, czyli
Światowej Organizacji Zdrowia? 

– Według danych WHO udział sfałszowa-
nych produktów leczniczych w rynku leków
na świecie wynosi około 10 proc., przy czym
w  krajach, w  których system kontroli jest
najbardziej skuteczny, około 1 proc., nato-
miast w krajach rozwĳających może wynosić
nawet 30 proc. Niepokojący może być fakt,
że w przypadku leków nabywanych przez in-
ternet oraz w  nielegalnej sprzedaży przez
osoby prywatne przypuszcza się, że nawet
70 proc. leków dostępnych w  sieci to pro-
dukty sfałszowane, z  czego 30 proc. może
w ogóle nie zawierać substancji czynnej. Po-
nad połowa stron internetowych ukrywa ad-
res sprzedawcy lub go nie zawiera. Powinno
się wtedy zapalić czerwone światełko, bo
może to wskazywać na ryzyko zakupu sfał-
szowanego produktu leczniczego. 

Obecnie obowiązujące krajowe i między-
narodowe regulacje prawne  dotyczą produk-
tów leczniczych znajdujących się w legalnym
łańcuchu dystrybucji. Dla pacjentów dużym
zagrożeniem jest zatem nabywanie przez 
internet leków, odżywek czy preparatów na
potencję lub odchudzanie. 

Czy sfałszowane leki nie przedostają się 
do legalnej dystrybucji?

– Jeżeli chodzi o  bezpieczeństwo leków
będących w legalnym łańcuchu dystrybucji,
podejmowane są działania, aby dopuszczony
do obrotu lek posiadał unikalny identyfikator
zabezpieczonego zamknięcia, co umożliwi
autoryzację każdego opakowania w momen-
cie wydania go pacjentowi, czyli tzw. system
nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania
produktów leczniczych. Najczęściej fałszo-
wane były i są sterydy anaboliczne oraz leki
na potencję, a ostatnio innowacyjne leki sto-
sowane w leczeniu chorób nowotworowych,
chorób serca, hipercholesterolemii, chorób

psychicznych czy różnego typu infekcji oraz
specyfiki na odchudzanie. 

Czy patrząc na te dane, pacjent może być
przekonany, że w aptece kupuje lek
skuteczny i bezpieczny? 

– Z danych przytoczonych przez głównego
inspektora farmaceutycznego wynika, że
w  latach 2015–2017, w przebadanych każ-
dego roku około 1000 próbek leków pocho-
dzących z  legalnego łańcucha dystrybucji,
wykryto w 2015 roku tylko jeden przypadek
produktu podejrzanego o sfałszowanie. Na-
tomiast w grupie produktów pochodzących
z nielegalnego łańcucha dystrybucji, skiero-
wanych do badań w NIL przez organy ści-
gania, w 2017 roku odsetek wykrytych pro-
duktów sfałszowanych wynosił około
20 proc. 

Jakie są prowadzone działania, mające 
na celu przeciwdziałanie tym
nieprawidłowościom? 

– Na stronie GIF można znaleźć infor-
mację o porozumieniu o współpracy Krajo-
wej Administracji Skarbowej i Państwowej
Inspekcji Farmaceutycznej. Celem tego po-
rozumienia jest wspólne przeciwdziałanie
nieprawidłowościom związanym z  wytwa-
rzaniem i obrotem produktami leczniczymi
oraz substancjami czynnymi. W czasie de-
baty poświęconej działaniom utrudniającym
wprowadzanie sfałszowanych leków podkre-
ślano, że kluczowym elementem bezpie-
czeństwa jest nabywanie leków w legalnych
źródłach – aptekach oraz przystosowanych
do tego sklepach. Dyskutowano także nad
powołaniem Krajowego Ośrodka Weryfikacji
Autentyczności Leków – organizacji zrze-
szającej podmioty rynku farmaceutycznego.

Działania te nie wyeliminują jednak nie-
legalnych łańcuchów dystrybucji leków, za-
fałszowań leków i innych nieprawidłowości,
stąd apel o to, aby leki nabywać tylko w ap-
tekach lub sklepach do tego upoważ-
nionych. 

W zwalczaniu fałszywych leków niektóre
uczelnie współpracują z organami ścigania,
m.in. wykonując ekspertyzy
zatrzymywanych przez Policję
sfałszowanych leków…

– Szeroko rozwinięta jest współpraca Po-
licji z Wydziałem Farmaceutycznym z Od-
działem Medycyny Laboratoryjnej Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego. Z kolei
Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu jest na etapie określania zasad
współpracy. Ważnym krokiem w zwalczaniu
przestępczości farmaceutycznej jest utwo-
rzenie na tym wydziale od  października br.
nowego kierunku: analityka kryminalistyczna
i  sądowa. Są to 3-letnie studia pierwszego
stopnia, w trakcie których studenci nabędą
umiejętności analizowania materiału dowo-
dowego, środków stosowanych w  dopingu,
leków i żywności, opracowania metod anali-
tycznych odpowiednich do określonego ba-
dania, opracowania raportu z  wykonanych
badań oraz przygotowania ekspertyz sądo-
wych. W programie studiów proponuje się
dużą ilość zajęć praktycznych, w  tym są-
dowo-lekarskiej sekcji zwłok, rodzajów i roz-
poznania śmierci gwałtownej, genetyki 
sądowej, szeroko rozumianej analizy kseno-
biotyków w materiale biologicznym oraz ana-
lizy leków, dopalaczy i żywności, także pod
kątem zafałszowań. Studenci zostaną także
przygotowani do prowadzenia działań profi-
laktycznych związanych z przeciwdziałaniem
narkomanii, zażywania dopalaczy i  innych
substancji odurzających. 

Zajęcia na tym kierunku będą prowadzili
pracownicy Wydziału Farmaceutycznego,
Wydziału Lekarskiego oraz grono specjalis-
tów związanych z Policją i wymiarem spra-
wiedliwości. 

Dziękuję za rozmowę.

ELŻBIETA SITEK
zdj. Michał Teperek

Leki nabywać 
tylko w aptekach
Rozmowa z prof. Anną Jelińską, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
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W roku 2017 został wprowadzony
w życie projekt Komendy Głównej
Policji, dofinansowany z Funduszy
Europejskich w ramach „Programu
operacyjnego infrastruktura
i środowisko 2014–2020”.
W ramach tego projektu Policja
otrzymała dużo nowoczesnego
sprzętu za kwotę przekraczającą
100 mln zł.

P rojekt „Bezpieczniej na drogach – no-
woczesny sprzęt dla polskiej Policji”
ma na celu poprawę bezpieczeństwa

w ruchu drogowym przez zwiększenie sku-
teczności działań Policji. W tym celu służby
muszą dysponować nowoczesnym sprzętem
pozwalającym na sprawne reagowanie na zda-
rzenia w  ruchu drogowym oraz jego efek-
tywny nadzór. 

KGP W POIiŚ
Program operacyjny infrastruktura i  środo-
wisko wspiera transport, bezpieczeństwo
energetyczne, ochronę środowiska i ochronę

zdrowia, a to tylko niektóre z obszarów za-
angażowania programu. Komenda Główna
Policji już po raz trzeci korzysta z dofinan-
sowania z Funduszy Europejskich. Tym ra-
zem do Policji trafi 600 radiowozów oznako-
wanych, 140 radiowozów nieoznakowanych
z wideorejestratorem, 400 laserowych mier-

Nowoczesny sprzęt 
z Funduszy Europejskich

ników prędkości z  rejestracją obrazu
i 740 mobilnych terminali, które będą w wy-
posażeniu zakupionych wcześniej radiowo-
zów. Zakupy są sukcesywnie przyjmowane
i przekazywane do jednostek w Polsce. Do
tej pory odebrano 300 oznakowanych radio-
wozów, 90 nieoznakowanych z wideorejes-
tratorem, całą pulę laserowych mierników

prędkości i ponad połowę mobilnych termi-
nali (MTP). Do końca roku zamówienia
będą zrealizowane w całości. 

Po zakończeniu postępowań przetargo-
wych i  podpisaniu umów okazało się, że
kwota wydana na realizację jest mniejsza od
zakładanej. W związku z tym KGP otrzymała

Duże możliwości TruCam ułatwiają
sprawowanie nadzoru w rd

Mobilny terminal przyspiesza pracę
policjantów 

Dzięki automatycznej skrzyni biegów ekran i kamerę wideorejestratora można było
zamocować niżej
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zgodę na rozszerzenie projektu. Aneks
do umowy z POIiŚ zakłada
wykorzystanie oszczędności
do zakupu 740 radiotelefo-
nów, 31 nieoznakowanych
radiowozów z wideorejes-
tratorem i radiotelefonem,
51 radiowozów z radiote-
lefonem i 82 przenośnych
terminali mobilnych. 

RADIOWOZY
Skuteczność działań Policji zależy od wielu
czynników, lecz jeśli bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym, zgodnie z założeniem pro-
jektu, ma być realizowane właściwie, nie-
zbędne są radiowozy. Oznakowane kia są już
dobrze znane, występują w Policji od lat. Ale
bmw 330i XDrive to nowy nabytek. Dwu-
litrowy silnik z  turbosprężarką generujący
moc 252 KM z napędem na cztery koła i au-
tomatyczną skrzynią biegów może robić wra-
żenie. Samochód ma wiele zalet, na które
zwrócili uwagę st.  sierż.  Ewa Bieniek
i mł. asp. Adam Osuchowski z WRD KMP
w Radomiu. Samochód dobrze się prowadzi,
a napęd 4 x 4 pozwala czuć się bezpieczniej
na śliskiej nawierzchni. Do tego automa-
tyczna skrzynia biegów pozwala mieć wolne
ręce podczas prowadzenia auta. Zaletą au-
tomatu jest także niższe umiejscowienie
ekranu wideorejestratora Videorapid 2A pol-
skiej firmy. Dzięki temu kamerę można było
zamocować niżej i dlatego mniej ją widać
z zewnątrz. Dużym ułatwieniem są tablica
informacyjna LED z tyłu i terminal mobilny
w wyposażeniu oraz specjalne miejsca na
lampy błyskowe. Pozostałe radiowozy trafiają
do jednostek Policji w Polsce i do końca roku
przybędzie ich jeszcze 80.

WIDEOREJESTRATOR
W kraju przybyło 400 laserowych mierników
prędkości z rejestracją obrazu. Te niewiel-
kie urządzenia mają duże możliwości. Nie
tylko laserowo mierzą prędkość pojazdu,
ale mogą nagrywać filmy także dla ujawnia-
nia innych wykroczeń, jak niezapięte pasy

bezpieczeństwa czy przejazd na czerwonym
świetle. Policjant przed użyciem urządzenia
musi je skalibrować. Najpierw w  komen-
dzie, a potem w miejscu wykonywania po-
miarów wykonuje się test TT. Trzeba wpro-
wadzić dane lokalizacji, identyfikator
i ograniczenie prędkości na mierzonym od-
cinku. Policjant może ustawić automatyczne
wykonywanie pomiarów lub użyć ręcznego
trybu w zależności od potrzeb. 

– TruCam ma duże możli-
wości i jest bardzo pomocny w pracy policjanta
– mówi mł. asp. Sławomir Jarmoliński z WRD
KPP w Brzegu – oprócz prędkości można re-
jestrować inne wykroczenia, a po zatrzymaniu
funkcjonariusz może łatwo odtworzyć nagra-
nie i uniknąć dyskusji z kierowcą.

Urządzenie LTI 20/20 cechuje się dużą
rozdzielczością nawet z maksymalnej odleg-
łości 1200 m. Ekran dotykowy i duża pojem-
ność danych są kolejnym ułatwieniem. W ra-
mach zakupu mierników laserowych zostały
przeprowadzone szkolenia teoretyczne
i praktyczne z obsługi dla policjantów z wo-
jewództw. Mierniki trafiły też do CSP w Le-
gionowie i SP w Katowicach, dzięki czemu

każdy policjant będzie miał możliwość za-
poznania się z wideorejestratorem. Urządze-
nia te ułatwią pracę minimum w czterystu
jednostkach Policji, bo tyle mierników zos-
tało zakupionych w ramach programu.

TERMINAL MOBILNY
Zgodnie z  założeniem projektu liczba ter-
minali mobilnych (MTP) ma być taka sama,
jak liczba samochodów. Każdy z radiowozów
ma mieć w wyposażeniu terminal ułatwiający
pracę policjantów podczas służby. W sumie

jest to rozbudowany tablet z możliwością
wgrania potrzebnych aplikacji. Każdy

zakupiony pojazd ma specjalnie
przygotowane miejsce do mo-

cowania terminala. Jest także
możliwość przyczepienia
urządzenia do ręki lub paska.
Terminal mobilny wspomaga
w  szybkim przekazaniu da-
nych dotyczących zdarzenia

od dyżurnego, jak i  w drugą
stronę. Patrol może przekazać szybkie in-

formacje o okolicznościach interwencji lub
uruchomić alarm w sytuacji zagrożenia. 

– Lokalizator GPS oraz możliwość użycia
map umożliwiają szybkie dotarcie na miejsce
zdarzenia. Natomiast na miejscu możemy
sprawdzić personalia osób czy informacje
o pojazdach – informuje st. sierż. Grzegorz
Lizak z WRD KSP.

Skuteczność działań Policji w poprawie
bezpieczeństwa rd wymaga dostosowania wy-
korzystywanego sprzętu do dynamicznego
rozwoju motoryzacji i do rozbudowy coraz
większej sieci dróg. Realizowany projekt
„Bezpieczniej na drogach – nowoczesny
sprzęt dla polskiej Policji” znacznie zasili
jednostki Policji w kraju. 

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
zdj. autor

Policjanci z kraju odbierają radiowozy z KGP

Nieoznakowany radiowóz
bmw 330i XDrive 
gotowy do służby

Nowe radiowozy kia czekają na przekazanie do jednostek w Polsce
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Dzień bez ofiar śmiertelnych na europejskich drogach.
Czy to jest w ogóle możliwe? Pewnie nie, ale należy
dążyć do ograniczenia do minimum liczby zabitych
i ciężko rannych na naszych drogach. Taki jest właśnie
cel projektu EDWARD (European Day Without a Road
Death, czyli Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych),
który w tym roku prowadzony był 19 września, przy
zaangażowaniu również polskiej Policji.

E DWARD jest kampanią ogólnoeuropejską, zapoczątkowaną
trzy lata temu, a wspieraną przez kierowców całego kontynentu
oraz partnerów z sektora prywatnego i publicznego. Działania

koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Dro-
gowego TISPOL oraz popierane przez Komisję Europejską i Euro-
pejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

Jak wynika z  analiz danych statystycznych, obraz postępów
w zmniejszaniu liczby ofiar śmiertelnych i osób ciężko rannych na
europejskich drogach jest bardzo zróżnicowany. Przez pierwszych
kilka lat tej dekady kraje całej UE odniosły duży sukces w realizacji
celu, jakim była redukcja ofiar o 50 proc. do 2020 r. w stosunku do
roku 2010, kiedy to zginęło na drogach 31 500 osób. Jednak kolejny,
niezbyt optymistyczny rok pokazał, że tendencja spadkowa uległa
stagnacji. Dlatego w tym roku poświęcono dużo starań, aby projekt
EDWARD został powszechnie dostrzeżony, a wszyscy użytkownicy
dróg zastanowili się nad swoim zachowaniem i postawą. Nie tylko
kierowcy samochodów, ale także rowerzyści i piesi.

Tegoroczne, 24-godzinne działania EDWARD przeprowadzono
19 września. 

– Wszystkie jednostki terenowe miały swobodę w sposobie reali-
zacji kampanii – mówi koordynator akcji w Biurze Ruchu Drogowego
Komendy Głównej Policji Magdalena Zawadzka-Badura. – Komendy
zaangażowały do służby maksymalne siły i  środki do prowadzenia
nadzoru nad ruchem drogowym oraz prowadziły różnego rodzaju
przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktyczne. O akcji przed jej rozpo-
częciem, a także w trakcie jej trwania szeroko informowały media
ogólnopolskie i lokalne. Projekt wsparli również partnerzy z sektora
prywatnego, prowadząc samodzielne działania bez udziału Policji,
tak było m.in. w Szczecinie.

Na drogach pracowały wszystkie radary i wideoradary. Funkcjona-
riusze przeprowadzali kontrole drogowe, podczas których sprawdzali
stan trzeźwości kierujących, wyposażenie pojazdów, a także ich stan
techniczny. Podczas kontroli policjanci przestrzegali przed brawurą
za kierownicą i przypominali o idei projektu EDWARD. Ale równie
wartościowe były działania profilaktyczne prowadzone często we
współpracy z młodzieżą.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu za-
angażowali do działań… siatkarki zespołu MKS E.Leclerc Radomka
Radom, które występują na co dzień w Lidze Siatkówki Kobiet. Tuż
przed przejazdem kolejowym policjanci oraz siatkarki namawiali do
bezpiecznych zachowań na drodze, wręczając kierowcom specjalnie
przygotowane na ten dzień ulotki. Kierowcy nie kryli zdziwienia,
gdy do zatrzymanego samochodu zbliżał się patrol policyjno-sportowy,
a niektórzy z nich prosili nawet o wspólne zdjęcie.

Funkcjonariusze w Jedlińsku zaprosili do akcji dzieci ze szkół
i przedszkoli, i tak jak to było np. w Wierzchowinach, to ucznio-
wie miejscowej Publicznej Szkoły Podstawowej przypominali kie-
rowcom o ograniczeniu prędkości, jaki obowiązuje na terenie za-
budowanym i  zwracali uwagę na zagrożenia, jakie płyną
z  niewłaściwych zachowań na drodze. Na pamiątkę spotkania
dzieci biorące udział w  działaniach przekazywały kierującym
słodkie jabłko albo cytrynę.

W Białymstoku harcerze, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku oraz słuchacze Szkoły
Policealnej nr  1 Ochrony Zdrowia w  Białymstoku, stojąc ramię
w ramię, trzymali plansze z informacjami dotyczącymi tragicznych
zdarzeń, które zaistniały w rejonie tych ulic. Natomiast spod gma-
chu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wyruszyło ponad
100 osób, które przemaszerowało ulicami miasta, trzymając w ręku
plansze z  informacjami ukazującymi liczbę osób, które zginęły
w tym roku na terenie Podlasia.

W Oławie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji przygo-
towali działania informacyjno-edukacyjne, do udziału w których za-
proszono młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Oławie. Przeprowadzono pokaz ratownictwa medycznego
wykonany przez Zespół Pogotowia Ratunkowego. Wykorzystując
symulator zderzeń, uczestnicy mieli okazję przekonać się, jakie za-
grożenie niesie za sobą brak zapiętych pasów bezpieczeństwa. 
Ponadto uczniowie, korzystając z zaprezentowanych alkogogli, mieli
możliwość doświadczyć, jakie zagrożenia wynikają z upośledzenia
zmysłów występującego po spożyciu alkoholu. Młodzi ludzie mogli
również nauczyć się, jak prawidłowo przeprowadzić resuscytację
krążeniowo-oddechową. Osoby zainteresowane tym przedsięwzię-
ciem otrzymały odblaski oraz materiały informacyjne pokazujące
różne aspekty bezpieczeństwa oraz promujące Krajową Mapę Za-
grożeń Bezpieczeństwa.

W Suwałkach policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP prze-
prowadzili akcję informacyjno-edukacyjną dla społeczności lokalnej,
zamieszkałej w rejonie dróg K-8 oraz S61, które charakteryzują się
szczególnym zagrożeniem z uwagi na duże natężenie ruchu zarówno
samochodów osobowych, jak i ciężarowych.

Efekt? Pierwszy jest. W ubiegłym roku w dniu prowadzenia akcji
EDWARD na polskich drogach zginęło 10 osób, a w tym 4. 

oprac. ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Rafał Jeżak

Akcja EDWARD

Tego jeszcze nie było: wspólne patrole policyjno-sportowe!
Funkcjonariuszom z Radomia w akcji EDWARD pomagały
zawodniczki grające w Lidze Siatkówki Kobiet
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Rynek bezzałogowych statków
powietrznych przeżywa, zwłaszcza
w ostatnim czasie, prawdziwy
rozkwit. Rozwój ten nie zawsze
służy dla dobra człowieka.
Wydarzenie, które miało miejsce
w sierpniu bieżącego roku
w Wenezueli, dobitnie pokazuje, że
tego typu urządzenia nie tylko służą
do zabawy, ale mogą być
narzędziem do przeprowadzenia
zamachu terrorystycznego.

D latego też między innymi Policja musi
być przygotowana do wykorzystywania
tego typu urządzeń w szerokiej gamie,

począwszy od działań prewencyjnych, a skoń-
czywszy na skutecznej ich neutralizacji.

PROFESJONALNY OPERATOR
Dziś praktycznie w każdym sklepie wielko-
powierzchniowym możemy kupić od minia-
matorskich urządzeń do profesjonalnych
statków, których możliwości modyfikacji uza-
leżnione są jedynie od zasobności w środki
finansowe amatora pragnącego stosować ta-
kie urządzenie. Od momentu zakupu do
bezpiecznego użytkowania drona jest dość
długa droga. Co roku na świecie odnotowuje
się wiele incydentów powodowanych przez
amatorskie, nie do końca przemyślane, dzia-
łanie operatorów takich statków. Należy pa-
miętać, że używanie dronów nie może za-
kłócać i  utrudniać funkcjonowania portów
lotniczych, a także ruchu lotniczego. Ruch
lotniczy musi podlegać odpowiednim regu-
lacjom w celu zapewnienia bezpieczeństwa
osobom korzystającym z tego środka komu-
nikacji. 

Te same zasady dotyczą również funkcjo-
nariuszy służb strzegących bezpieczeństwa
naszych obywateli. Nowoczesny sprzęt – czy
to nadajniki GPS, czy też bezzałogowe statki
powietrzne – daje wiele możliwości, ale pod
warunkiem, że jego operatorem będzie dob-
rze przygotowany do tego celu personel. 

TEORIA Z PRAKTYKĄ
Dostrzegając właśnie taką potrzebę,
w  Szkole Policji w  Katowicach już po raz
trzeci zorganizowano i przeprowadzono se-
minarium szkoleniowe pt. Poszukiwania te-

renowe osób zaginionych z wykorzystaniem
bezzałogowych statków powietrznych.

Zaproponowana przez wykładowców ze
szkoły w Katowicach tematyka z edycji na
edycję cieszy się rosnącym zainteresowa-
niem, o czym świadczy liczba uczestników.
Wśród funkcjonariuszy biorących udział
w  ostatnim przedsięwzięciu można było
spotkać przedstawicieli Komendy Głównej
Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach, Komendy Stołecznej Policji, 
oddziałów prewencji z  Białegostoku, Byd-
goszczy, Kielc, Lublina, Łodzi, Olsztyna,
Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia
oraz samodzielnych pododdziałów prewencji
z  Gorzowa, Płocka, Radomia, Centrum
Szkolenia Policji w Legionowie, szkół Policji
w Słupsku i Pile oraz oczywiście organiza-
torów, czyli wykładowców Szkoły Policji
w Katowicach. Duże wsparcie zostało udzie-
lone przez pracowników naukowych Cen-
trum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywil-
nego Europy Wschodniej Politechniki
Śląskiej z  dr hab. inż. nawig. Andrzejem
Fellnerem na czele, a także przez dyrektora
Departamentu Bezzałogowych Statków Po-
wietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Pawła Szymańskiego. 

ZAGADNIENIA
Od pierwszego spotkania organizatorom
przyświecała idea, aby umiejętnie połączyć
teorię z praktyką. Dlatego też zorganizowane
szkolenia w każdej z edycji zostały podzie-
lone na dwie części – to jest wykłady oraz
zajęcia terenowe. 

W części praktycznej do tej pory poruszano
następujące zagadnienia:

– Uwarunkowania prawne wykorzystania
dronów.

– Uwarunkowania i  ograniczenia lotów
bezzałogowych statków powietrznych
oraz eliminacja zagrożeń w  kontekście
lotnictwa cywilnego.

– Techniczno-nawigacyjne aspekty funk-
cjonowania bezzałogowych statków po-
wietrznych.

– Cywilne szkolenie operatorów dronów –
teoria i praktyka. 

– Wykorzystanie przez Policję urządzeń
GPS w prowadzonych działaniach poszu-
kiwawczych osób zaginionych.

– Metody terenowe w  strategii poszuki-
wań osób zaginionych.

– Praktyczne wykorzystanie systemu GPS
przez policjantów oddziału prewencji Po-
licji w  poszukiwaniu osób zaginionych.

– Wybrane problemy operacyjnej imple-
mentacji UAS w akcjach SAR.

– Wybrane aspekty techniczne wykorzys-
tania bezzałogowych statków powietrz-
nych.

– Nowoczesne urządzenia wspierające
ochronę ludzi i mienia.

ZAJĘCIA TERENOWE 
Scenariusze zajęć terenowych zostały przy-
gotowane przez wykładowców Szkoły Policji
w Katowicach oraz funkcjonariuszy Wydziału
Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kry-
minalnego Komendy Głównej Policji i obej-
mowały kwestie poszukiwań terenowych
osób zaginionych z  wykorzystaniem urzą-
dzeń GPS i  bezzałogowych statków po-
wietrznych.

Zajęcia z tego zakresu prowadzone były
na terenach poligonowych w Gliwicach oraz
kompleksie leśnym w Katowicach-Murcki.
Scenariusze ćwiczeń przygotowane były
w  oparciu o  sytuacje, które miały miejsce
w czasie rzeczywistych działań poszukiwaw-
czych za osobami zaginionymi w komplek-
sach leśnych. Policjanci mieli możliwość 
zapoznać się m.in. z  taktyką poszukiwań
w terenie tzw. szybkiej trójki. Do dyspozycji
policjantów biorących udział w  praktycz-
nych zajęciach były m.in. drony, nadajniki
GPS, quad, luneta termowizyjna. Warto za-
znaczyć, że ćwiczenia prowadzono zarówno
w  porze dziennej, jak i  po zapadnięciu
zmroku. 

insp. dr RAFAŁ KOCHAŃCZYK 
komendant SP w Katowicach

zdj. SP w Katowicach

Dronowe seminarium
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Rekolekcje dla kapelanów
Od 10 do 13 września br. w Centrum Animacji Misyjnej w Kon-

stancinie-Jeziornie odbywały się ogólnopolskie rekolekcje dla kape-
lanów Policji. W spotkaniu wzięło udział 50  księży i  zakonników
z  całej Polski, a  poprowadził je już po raz kolejny franciszkanin 
o. Maciej Olszewski, kapelan KPP we Wschowie. Uczestnicy reko-
lekcji spotkali się też z mecenas Justyną Podlewską z Fundacji Da-
jemy Dzieciom Siłę oraz z kanclerzem delegatem biskupa polowego
WP ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. kan. Janem Dohnalikiem.

Na zakończenie rekolekcji mszę koncelebrował Jego Ekscelencja
Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. Wzięli w niej udział
I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. dr Andrzej Szym-
czyk, dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Sła-
womir Litwin, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom.
Krzysztof Musielak i komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł
Dobrodziej. 

AW
zdj. Marek Krupa

Pogrzeb policjanta 
Na Cmentarzu Komunalnym w Legionowie 10 września br. pocho-

wano kom. Krystiana Szczerbatego, który zmarł nagle sześć dni wcześ-
niej. Policjant miał 41 lat, był wykładowcą w CSP w Legionowie. Msza
odprawiona została w miejscowym kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej.
Na uroczystości przybyli licznie koledzy i  słuchacze legionowskiej
szkoły. Komendanta głównego Policji reprezentował mł. insp. Robert
Kumor, dyrektor Biura Prewencji KGP. Słowo pożegnania po nabożeń-
stwie wygłosiła komendant CSP w Legionowie insp. Anna Rosół.

Zmarły służbę w Policji rozpoczął w 1999 r. w OPP w Warszawie.
Od 2006 r. służył w CSP w Legionowie: w Zakładzie Interwencji
Policyjnych i  w Wydziale Dowodzenia. Od 2010 r. był młodszym
wykładowcą Zakładu Służby Prewencyjnej. 

P.Ost. 
zdj. Jacek Herok

Niebezpieczna gra w sieci
W mediach społecznościowych pojawiła się gra o nazwie #Momo

challenge. 
W komunikatorach i  serwisach postać kryjąca się za awatarem lalki

stara się zyskać zaufanie głównie młodych ludzi. Gdy zostanie dodana do
grona znajomych lub kontaktów, rozpoczyna się przekazywanie wyz-
wań. Ofiary otrzymują brutalne zdjęcia i filmy oraz zadania namawiające
do zachowań autodestrukcyjnych. Jeśli ktoś chce się wycofać, jest zastra-
szany i  szykanowany. Momo rozpowszechniane jest w sieci głównie za
pośrednictwem aplikacji WhatsApp, Facebook i  YouTube. Zastępca
KGP nadinsp. Jan Lach polecił, by funkcjonariusze realizujący zadania
profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży przypominali o bez-
piecznym korzystaniu z internetu, podczas spotkań profilaktycznych
w  szkołach powinni informować rodziców, opiekunów, nauczycieli
i psychologów szkolnych o specyfice gry i związanych z nią zagroże-
niach. Policja, uwzględniając potrzeby społeczne, dostosowuje do nich
swoją aktywność. Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, jakie może
nieść za sobą gra #Momo challenge i jej podobne sprawiają, że obszar
cyberzagrożeń jest jednym z zagadnień uwzględnianych w Priorytetach
Komendanta Głównego Policji na lata 2016–2018. 

KC

Zmiany kadrowe
We wrześniu Komendant Główny Policji: 
– zwolnił z zajmowanego stanowiska i przeniósł do dalszego peł-

nienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach kom.
Dominika Rozdziałowskiego, dyrektora Biura dw. z Cyberprzestęp-
czością KGP.

Mianował na stanowisko:
– dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Roberta Kumora, na-

czelnika Wydziału Prewencji, pełniącego obowiązki służbowe na
stanowisku dyrektora Biura Prewencji KGP;

– zastępcy dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP
mł. insp. Sławomira Wociala, naczelnika Wydziału Bojowego II Biura
Operacji Antyterrorystycznych KGP, pełniącego obowiązki służbowe
na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycz-
nych KGP;

– zastępcy dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP
nadkom. Krzysztofa Sowińskiego, naczelnika Wydziału Bojowego III
Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, pełniącego obowiązki
służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Operacji Anty-
terrorystycznych KGP;

– zastępcy dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP nadkom.
Piotra Pogorzelskiego, naczelnika Wydziału Technicznego Wsparcia
Systemu Powiadamiania Ratunkowego Biura Łączności i Informatyki
KGP, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dy-
rektora Biura Łączności i Informatyki KGP;

– zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Jarosława
Bryla, komendanta powiatowego Policji w Łęcznej, pełniącego obo-
wiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kryminal-
nego KGP.

Powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stano-
wisku:

– dyrektora Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP mł. insp. Ma-
riuszowi Lenczewskiemu, zastępcy dyrektora Biura dw. z Cyber-
przestępczością KGP;

– zastępcy dyrektora Biura dw. z  Cyberprzestępczością KGP
mł. insp. Sławomirowi Szumilasowi, radcy Zespołu ds. Nadzoru nad
Czynnościami Operacyjnymi i Dochodzeniowo-Śledczymi. 
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90 LAT TEMU
Październik 1928

• W Warszawie, w działającym od
niespełna roku Oddziale Ujeżdżania
Młodych Koni PP, zakończono pierw-
szy kurs tresury koni remontowych
(tak nazywano młode konie, nieujeż-
dżone jeszcze, przeznaczone dla wojska i policji – przyp. J.P.). Kil-
kumiesięczny kurs szkolenia przeszło 266 wierzchowców, które roz-

dysponowano między policyjne okręgi. Najwięcej koni otrzymały
województwa kresowe: lwowskie i  wołyńskie – po 32 (tyle samo
m.st. Warszawa), poleskie – 25, białostockie – 21, nowogródzkie
i wileńskie – po 20. 

• Komenda Główna Policji woj. śląskiego wyposażyła wszystkie
swoje komisariaty i posterunki w detektorowe aparaty radio-odbiorcze,
umożliwiając łączność bezprzewodową między jednostkami.

5 X – Z inicjatywy żon wyższych oficerów PP, m.in. pań: Schu-
chowej, Zielińskiej, Buykowej, Misiewiczowej i  Zdanowiczowej,
w kasynie garnizonowym PP m.st. Warszawy odbyło się zebranie or-
ganizacyjne komitetu założycielskiego stowarzyszenia „Rodzina Po-
licyjna”. Wybrano komisję redakcyjną do opracowania statutu orga-
nizacji oraz omówiono założenia pierwszego walnego zebrania
członków.

11 X – Zakończył się drugi kurs rzeczny PP. Uczestniczyło w nim
99 funkcjonariuszy z jednostek wodnych całego kraju. Jego kierow-
nikiem był podkom. Szczeniowski, kierownik Komisariatu Wodnego
m.st. Warszawy. Policyjni wodniacy poznali m.in. unormowania
prawne związane z  pracą na rzekach (ustawy i  instrukcje: wodne
i rybackie), zgłębili tajniki potamologii, czyli nauki o rzekach, uczyli
się o łodziach i statkach, ratownictwie (m.in. o sprzęcie ratowniczym
i  sposobach jego używania), przepisach sanitarnych nad wodami,
obowiązującej w żeglarstwie sygnalizacji itp. Świadectwa ukończenia
kursu wręczył funkcjonariuszom nadinsp. Henryk Wardęski, zastępca
komendanta głównego PP.  

21 X – W kościele parafialnym na Nowym Sielcu w Sosnowcu
odbył się chrzest syna Józefa Dzwonka, miejscowego robotnika. Oj-
cem chrzestnym chłopca, na prośbę jego rodzica, zgodził się zostać
komendant główny PP płk. Jagrym-Maleszewski. Obowiązki służ-
bowe nie pozwoliły mu jednak uczestniczyć w uroczystości, delego-
wał więc nadkom. Kozielewskiego, komendanta PP w pow. będziń-
skim. Jak donosił tygodnik „Na Posterunku”, komendant główny
PP przekazał swemu chrześniakowi cenny upominek. 

40 LAT TEMU
Październik 1978

• Z okazji 34. rocznicy powołania
organów bezpieczeństwa i porządku
publicznego pięciu nowo utworzo-
nym komendom wojewódzkim MO
uroczyście przekazano sztandary
ufundowane przez miejscowe społeczeństwo. Otrzymały je KW MO
w: Włocławku, Ostrołęce, Wałbrzychu, Toruniu i Piotrkowie Tryb. 

30 X – Doroczne nagrody ministra spraw wewnętrznych za szcze-
gólne osiągnięcia w zakresie rozwoju nauki i techniki, twórczości li-
terackiej, publicystycznej i  artystycznej, które przyczyniają się do
umocnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju, wręczył
w siedzibie ministerstwa szef resortu S. Kowalczyk. W dziedzinie
historii i tradycji organów bezpieczeństwa I nagrodę otrzymał pisarz
Jerzy Grzymkowski (współpracownik redakcji), za walory ideowe i li-
terackie w całokształcie swej twórczości. 

20 LAT TEMU
Październik 1998

1 X – Weszły w życie „Niebie-
skie karty”, czyli komplet czterech
druków przygotowanych przez
KGP oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych dla policjantów i ofiar przemocy w rodzinie. Nowa procedura
ma w założeniu skuteczniej pomóc krzywdzonym członkom rodzin.

5–7 X – W Ustroniu obradował IV Nadzwyczajny Zjazd NSZZ
Policjantów, poświęcony głównie dostosowaniu struktur związkowych
do zmian organizacyjnych w Policji w związku z nowym podziałem
administracyjnym kraju. Na przewodniczącego związku wybrano
podinsp. Andrzeja Żwańskiego.

13 X – Decyzją Rady Ministrów powołana została Branżowa Kasa
Chorych dla Służb Mundurowych. Ma służyć funkcjonariuszom,
członkom ich rodzin oraz pracownikom cywilnym, zatrudnionym
w resorcie SWiA.

22 X – W Poznaniu odbyły się obchody 50. rocznicy działalności
policyjnych izb dziecka. Uroczystościom towarzyszyła konferencja
kierowników izb dziecka oraz specjalistów ds. nieletnich. Wzięli w niej
udział profesorowie Instytutu Pedagogiki UAM w Poznaniu, przed-
stawiciele samorządu miejskiego oraz delegacja z KGP, z pierwszym
zastępcą komendanta głównego nadinsp. Ireneuszem Wachowskim.
W trakcie obrad przypomniano bogatą historię policyjnych izb dziecka,
dyskutowano o podstawach prawnych ich funkcjonowania, metodach
i formach wykonywania przez nie zadań, a także sposobach postępo-
wania w przypadku wydarzenia nadzwyczajnego w tych placówkach.  

29 X – Ostatnie posiedzenie sejmowej Komisji Administracji
i Spraw Wewnętrznych poświęcone było przygotowywanej reformie
Policji. Uczestniczący w  obradach nadinsp. Ireneusz Wachowski,
pełnomocnik KGP ds. wdrażania reformy Policji i pierwszy zastępca
komendanta głównego, przedstawiając aktualny stan zaawansowania
prac nad jej dostosowywaniem do nowego podziału administracyjnego
państwa, stwierdził, że efektem reformy musi być utrzymanie po-
rządku i bezpieczeństwa na co najmniej dotychczasowym poziomie.
Zapowiedział też, że do końca przyszłego roku zostaną wyłonieni
w  drodze konkursu nowi komendanci wojewódzcy i  powiatowi.
Ulegną likwidacji komendy rejonowe w dzielnicach dużych miast,
a podstawową jednostką Policji pozostaną komisariaty.

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Historii i Tradycji Policji KGP

zdj. „Na Posterunku”
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Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna
1939 r. wraz z KWP w Katowicach zorganizowały
jak co roku we wrześniu obchody rocznicy wybuchu
II wojny światowej, upamiętniające poległych
i pomordowanych policjantów. W tym roku
uroczystości odbyły się 14 września i połączone były
z dwudziestopięcioleciem utworzenia i poświęcenia
Grobu Policjanta Polskiego, który znajduje się przy
siedzibie śląskiej komendy.

O bchody rozpoczęły się mszą świętą, którą policyjni kapelani
odprawili w  katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla.
Obecna była kompania honorowa, Orkiestra KWP w Katowi-

cach oraz liczne poczty sztandarowe. Po nabożeństwie wszyscy
w kolumnie marszowej przeszli na teren śląskiej komendy, gdzie
odbyła się druga część uroczystości. Rzęsisty deszcz pokrzyżował
nieco szyki organizatorom, ale najważniejsze z zaplanowanych punk-
tów obchodów odbyły się z zachowaniem ceremoniału. Rolę gospo-
darza uroczystości pełniła prezes OSRP 1939 r. Teresa Bracka i ko-
mendant wojewódzki Policji w  Katowicach nadinsp. Krzysztof
Justyński. Komendę Główną Policji reprezentowali: insp. Sławomir
Litwin, dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji,
insp.  Iwona Klonowska, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej
KGP, i nadkom. Krzysztof Musielak, dyrektor Biura Historii i Tra-
dycji Policji KGP. Przybyły władze lokalne z pierwszym wicewoje-
wodą śląskim Janem Chrząszczem na czele. Byli dawni śląscy ko-
mendanci wojewódzcy, leśnicy, przedstawiciele służb mundurowych
i członkowie OSRP 1939 r., krewni zamordowanych na wschodzie
policjantów. 

Przy Grobie Policjanta Polskiego kapelani odmówili modlitwę za po-
licjantów II Rzeczypospolitej. Uhonorowano także osoby, które przy-
czyniają się do upamiętniania tradycji przedwojennych policjantów.
Srebrne Krzyże Zasługi przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę
otrzymali nadinsp. Krzysztof Justyński i nadkom. Krzysztof Musielak.
Do uczestników obchodów listy skierowali sekretarz stanu w MSWiA
Jarosław Zieliński i komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław
Szymczyk, którzy nie mogli przybyć na uroczystości. 

W piśmie wiceministra Zielińskiego przeczytać można m.in.: „Z ra-
dością przyjmuję informacje o  inicjatywach patriotycznych podej-
mowanych przez służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Bycie funkcjonariuszem wiąże się bowiem nie tylko
z  wykonywaniem obowiązków. To  również etos i  postawa patrio-

tyczna. Wspominanie ważnych wydarzeń z historii Polski i upamięt-
nienie poległych bohaterów niewątpliwie ten etos budują”. 

Generał Jarosław Szymczyk przypomniał historię miejsca, gdzie
odbywała się ceremonia: „25 lat temu powstał i został poświęcony
Grób Policjanta Polskiego. To jedyne takie miejsce w Polsce. To pom-
nik – grób, w którym spoczywają szczątki policjanta ekshumowanego
w Miednoje. Czczona jest tu pamięć bohaterów II wojny światowej,
a przede wszystkim policjantów II Rzeczypospolitej, których sowieci
zamordowali wiosną 1940 r.”. 

Ważnym punktem spotkania było posadzenie Dębu Niepodległości
pobłogosławionego przez Ojca Świętego Franciszka 23 maja br., a po-
darowanego śląskim policjantom przez leśników. Uroczystość wpisała
się w obchody stulecia powrotu Polski na mapę Europy. 

Wiązankę pieśni patriotycznych zaprezentował Chór Uniwersytetu
Każdego Wieku PASJONACI przy Wyższej Szkole Bankowej w Poz-
naniu. Apel Pamięci, salwa honorowa i złożenie wieńców oraz zniczy
przy Grobie Policjanta Polskiego dopełniły programu.  

Grób Policjanta Polskiego powstał z inicjatywy rodzin zamordowa-
nych policjantów, skupionych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Ro-
dzina Policyjna 1939  r., które ma swoją siedzibę w  Katowicach.
Uchwała powołująca Społeczny Komitet Budowy Grobu Policjanta
Polskiego została podjęta 17 września 1992 r. W dzieło zaangażowały
się strona służbowa i związki zawodowe, a także Rada Miejska i Urząd
Miasta Katowice. Bezpośrednio przy budowie pracowali ówcześni
policjanci. 17 września 1993 r. odbyła się uroczysta msza święta ża-
łobna i pogrzeb szczątków nieznanego policjanta wydobytych podczas
ekshumacji w dołach śmierci w Miednoje. Policjant spoczywa pod
wysokim krzyżem, w granitowym grobie między dwoma skrzydłami
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 

Przy Grobie 
Policjanta 
Polskiego
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Miednoje 2018 
2 września br. w 18. rocznicę otwarcia Pol-

skiego Cmentarza Wojennego w Miednoje od-
były się uroczystości upamiętniające zamor-
dowanych w ZSRR przedwojennych polskich
policjantów. W ceremoniach uczestniczyli
m.in.: zastępca ambasadora  RP w  Federacji
Rosyjskiej Mirosław Cieślik, komendant CSP
w  Legionowie insp. Anna Rosół, dyrektor
Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP
mł. insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz, dy-
rektor Biura Kryminalnego KGP nadkom. Piotr
Janik oraz dyrektor Biura Historii i Tradycji  Po-
licji KGP nadkom. Krzysztof Musielak. Obecna
była delegacja związkowców z przewodniczą-
cym Zarządu Głównego NSZZP Rafałem Jan-
kowskim na czele. Przybyli oficerowie łączni-
kowi polskiej Policji: w Federacji Rosyjskiej –
mł. insp. Kinga Badeńska, na Ukrainie – pod-
insp. Paweł Dobosz i na Białorusi mł. insp. Mar-
cin Chruściel. Obecni byli także: Teresa
Bracka, prezes Ogólnopolskiego Stowarzysze-
nia „Rodzina Policyjna 1939  r.”, Anna Weso-
łowska, prezes Zarządu Głównego Warszaw-
skiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna
1939 r.”, i Jarosław Olbrychowski, prezes Sto-
warzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Ło-
dzi. W uroczystościach wzięli udział uczniowie
klas policyjnych, którzy wygrali konkurs „Poli-

cjanci w służbie historii”, organizowany przez
KGP i IPN. 

Policyjni pielgrzymi odwiedzili Twer, gdzie
mordowano jeńców Ostaszkowa,  Miednoje,
oraz klasztor na jeziorze Seliger, gdzie zlo-
kalizowany był obóz dla polskich policjantów.  

Msza w Miednoje sprawowana przez dzie-
kana Straży Granicznej ks. płk. SG Zbigniewa
Kępę i ks. Marka Tacikowskiego, proboszcza
parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Twe-
rze, była głównym punktem rocznicowych
obchodów. Do uczestników uroczystości list
skierował komendant główny Policji

gen. insp. dr Jarosław Szymczyk: „W kolejną
rocznicę otwarcia tego cmentarza warto przy-
pomnieć, jak wielką rolę pełni on dziś dla
polskich policjantów. Jest to miejsce łączące
współczesność z  przeszłością w  wymiarze
służby, w wymiarze rodziny, w wymiarze pa-
mięci narodowej. Pamięci, która nie dała się
zakopać w  dołach śmierci w  Miednoje,
a którą na tym cmentarzu czczą kolejne po-
kolenia Polaków”. 

P.Ost. 
zdj. dzięki uprzejmości Ambasady RP w Moskwie 

Rocznica wybuchu 
II wojny światowej 

O godzinie 4.45 1 września br. na Westerplatte uczczono pamięć
ofiar II wojny światowej. W uroczystościach uczestniczyli: premier
Mateusz Morawiecki, minister SWiA Joachim Brudziński, szef MON
Mariusz Błaszczak oraz komendant wojewódzki Policji w Gdańsku
nadinsp. Jarosław Rzymkowski. 

Pięć minut wcześniej rozpoczęły się obchody 79. rocznicy wybuchu
II wojny światowej w Wieluniu, gdzie pierwsze niemieckie bomby
spadły na Szpital Wszystkich Świętych o 4.40. W tym miejscu stoi
obecnie pomnik poświęcony mieszkańcom Wielunia, pierwszym ofia-

rom II wojny. W uroczystościach uczestniczył m.in. komendant wo-
jewódzki Policji w  Łodzi insp.  Andrzej Łapiński oraz komendant
powiatowy Policji w  Wieluniu mł.  insp.  Grzegorz Libura, którzy
złożyli kwiaty przed pomnikiem. 

Prezydent  RP Andrzej Duda wziął udział w  uroczystościach
w Tczewie. W obchodach uczestniczył także zastępca komendanta
wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Robert Sudenis. 

Podobne ceremonie odbyły się w całym kraju. Szesnaście dni póź-
niej 17 września wspominano rocznicę napaści ZSRR na walczącą
z Niemcami Polskę. Komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław
Szymczyk na dziedzińcu Muzeum Katyńskiego w Warszawie uczest-
niczył w Eucharystii odprawionej w intencji ofiar sowieckiej agresji.
Mszy przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego, krajowy dusz-
pasterz Policji gen. bryg. ks. dr Józef Guzdek. Wystawiony został po-
czet ze sztandarem KGP. Na zakończenie uroczystości goście zeszli
do Epitafium Katyńskiego, gdzie przy tablicach pamięci złożyli
wieńce i  wiązanki kwiatów. Komendant główny Policji gen.  insp.
dr Jarosław Szymczyk złożył wraz z zastępcą komendanta głównego
Straży Granicznej płk SG Wiolettą Gorzkowską wieniec w  części
poświeconej jeńcom Ostaszkowa. 

Uroczystości odbyły się przed wieloma pomnikami upamiętniają-
cymi ofiary napaści ZSRR na Polskę, w tym także ofiary zbrodni ka-
tyńskiej, która była konsekwencją sowieckiego najazdu 17 września
1939 r. Takie obchody zorganizowano np. przed Pomnikiem Katyń-
skim przy pl. Zamkowym w Warszawie, w których wzięła udział de-
legacja Biura Historii i Tradycji Policji KGP, z jego dyrektorem nad-
kom. Krzysztofem Musielakiem na czele. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 
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Jest ich ośmioro i są jedynym takim zespołem
w Polsce. Nieetatowym, ale w pełni
wyspecjalizowanym. Zamiast w budynku Komendy
Miejskiej Policji w Krakowie urzędują w krakowskim
sądzie. Mowa o zespole oskarżycieli publicznych.

O skarżycielem publicznym w  sprawach o  wykroczenia jest
Policja, ale w strukturach organizacyjnych jednostek Policji
nie ma wyodrębnionego takiego stanowiska. Zadanie to

z reguły pełnią funkcjonariusze komórek ds. wykroczeń, a także
innych komórek pionu prewencji. Ze względu na istotę i powagę
tej funkcji powierzana jest ona policjantom mającym duże do-
świadczenie zawodowe z dziedziny obejmującej problematykę wy-
kroczeniową, a jednocześnie samodzielnym i na bieżąco uzupeł-
niającym swoją wiedzę. Upoważnienie do występowania w sądzie
w charakterze oskarżyciela publicznego wydaje komendant danej
jednostki. I żeby było jasne – obwinieni doskonale o tym wiedzą
i zdarza się, że weryfikują, czy policjant, który przychodzi oskarżać
w sprawie, jest do tego upoważniony. Dlatego w wydziałach pre-
wencji systematycznie aktualizowane są listy z uprawnionymi do
oskarżania funkcjonariuszami Policji i przekazywane do wszystkich
wydziałów karnych w  sądzie. Żeby nie było wątpliwości, że nie
jest to osoba przypadkowa, ale upoważniona do występowania
przed sądem. 

Oskarżyciel publiczny reprezentuje interes społeczny. Jest zo-
bowiązany do zachowania obiektywizmu i dąży do uzyskania spra-
wiedliwego, zgodnego z prawem rozstrzygnięcia. Dlatego każdy
przyszły oskarżyciel publiczny musi ukończyć specjalistyczny kurs
w jednej ze szkół Policji. Jednak szkolenia nie zastąpią doświad-
czenia nabieranego podczas uczestnictwa w codziennych wokan-
dach. W Krakowie rozwiązano to w ten sposób, że przyszły kandy-
dat na oskarżyciela trafia pod opiekę doświadczonego policjanta
i w początkowej fazie nie obsługuje samodzielnie wokand. Razem
ze starszym stażem kolegą przez miesiąc zasiada biernie w ławie
oskarżycieli i przygląda się przebiegowi rozprawy, nabierając tym
samym niezbędnego doświadczenia.

– Obecnie zespół liczy osiem osób i dwie nadzorujące, ale gdy za-
czynaliśmy w 2003 r., było nas jedenaścioro – mówi asp. sztab. Robert
Buła. – Z uwagi na  spadek liczby spraw z  udziałem oskarżyciela,
wspomniane osiem etatów pozwala na skuteczną obsadę zaplano-
wanych wokand. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że w ostatnich
latach znacząco wzrosła liczba spraw rozpatrywanych w postępowaniu
nakazowym, czyli bez udziału oskarżycieli. 

– To jedyny taki zespół w kraju. Przyjęte rozwiązanie doskonale
sprawdza się w warunkach krakowskiej policji – mówi podinsp. Jacek
Cader, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Krakowie,
dodając, że oskarżyciele publiczni z tutejszego wydziału od wielu

lat mają siedzibę na terenie sądu i pełnią służbę w godzinach jego
urzędowania. Są więc na miejscu, co ułatwia kontakt z sędziami
i reakcję na pojawiające się niedociągnięcia w przekazywanej do-
kumentacji, np. sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. Dodat-
kowo funkcjonariusze zespołu wprowadzają do systemu E-RSOW
zapadłe rozstrzygnięcia, odciążając tym samym komisariaty Policji.
To oszczędność czasu i pieniędzy.

NIE MA NUDY
W normalnej sytuacji byłoby tak, że akta – na przykład z powodu
złej daty czy błędu w nazwisku, byłyby odesłane do właściwego ko-
misariatu Policji z wnioskiem o uzupełnienie w ciągu siedmiu dni.
Dzięki temu, że oskarżyciele są na miejscu, mogą w obecności sę-
dziego dokonać sprostowania. To ważne, bo często są to sprawy na
granicy przedawnienia. 

Z drugiej strony wiele z tych spraw jest medialnych. Zarówno ko-
mendant, jak i rzecznik prasowy mogą więc dostawać informacje na
bieżąco. Nie trzeba szukać sprawy, człowieka, dopytywać w komisa-
riatach. I wreszcie trzecia korzyść: statystyka. Oskarżyciele publiczni
zaraz po rozstrzygnięciu siadają do komputera i wpisują wyroki do
elektronicznego rejestru spraw o wykroczenia. Dzięki temu policjant
sporządzając wniosek o ukaranie ma możliwość sprawdzenia w re-
jestrze, czy dany obwiniony był już karany. Jeśli tak, informacja ta
odnotowywana jest we wniosku o ukaranie, który kierowany jest do
sądu i może mieć znaczący wpływ na wymiar kary. 

– Wcześniej robiły to komisariaty. Przesyłaliśmy im raz na miesiąc
„stertę” wyroków, ale jakie to jest opóźnienie! – mówi asp. sztab.
Robert Buła i  dodaje, że policjanci wpisują też wyroki nakazowe.
Jeśli okaże się, że grzywna jest zbyt niska, a w systemie obwiniony
był już karany, piszą sprzeciw i sprawa trafia na wokandę. 

– To bardzo ważne, że pracujemy razem w jednym miejscu, roz-
mawiamy, często w rozmowie wyłapujemy jakieś fakty, nazwiska –
mówią policjanci z krakowskiego zespołu oskarżycieli publicznych.
– W komisariacie często jest tak, że kilkanaście osób prowadzi czyn-
ności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie, ale przebywanie w róż-
nych pokojach może powodować, że nawet nie wiedzą, iż prowadzą
sprawę przeciwko tej samej osobie.

W swojej służbie najbardziej doceniają brak monotonii. Każda
sprawa jest inna, nie ma nudy i rutyny. Do każdej muszą się oczy-
wiście dobrze przygotować. Zapoznać z aktami, czasem porozma-
wiać z  kolegą, który był na poprzedniej rozprawie. Bo niestety
możliwości, żeby każdy z  nich mógł prowadzić jedną sprawę 
od początku do końca, nie ma. Czasem ktoś trafi na mowę koń-
cową. Wtedy oprócz przeczytania akt, dobrze jest porozmawiać
z kolegami.

– Podobnie w sytuacji, gdy na jednej sprawie przez kilka godzin
ogląda się zapis z monitoringu, a na kolejną idzie ktoś inny. Wtedy
też rozmawiamy, ewentualnie zamieniamy się wokandami. Bo ma-
teriał dowodowy trzeba znać. To podstawa. Adwokaci są przeciwni-
kami, z którymi się trudno walczy – mówią policjanci.

Policjant 
jako oskarżyciel publiczny
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OSIEM WOKAND DZIENNIE
Dziś regułą jest, że obwinieni mają obrońców z  wyboru. Walczą
nawet w tych najdrobniejszych sprawach. Wymaga to od oskarżycieli
publicznych ciągłego dokształcania się. A ponieważ są stroną czynną,
a więc tą, która zgodnie z zasadą ciężaru dowodowego ma obowiązek
udowodnienia winy obwinionemu, muszą składać wnioski dowodowe,
w tym wnioskować o powołanie biegłych, muszą umieć ustosunkować
się do wniosków strony przeciwnej, argumentując na przykład ich
oddalenie, a także zadawać pytania obwinionemu, świadkom i bieg-
łym w toku ich przesłuchania w celu wszechstronnego wyjaśnienia
okoliczności sprawy i  ustalenia prawdy. Jednym słowem powinni
znać się na wszystkim. I o ile mają wyższe wykształcenie, o tyle nikt
z nich nie kończył prawa. 

– Radzą sobie dobrze. Wystarczy popatrzeć na statystykę z ubieg-
łego roku. Na 833 sprawy, na których zapadły wyroki,  tylko 91 skoń-
czyło się uniewinnieniem – mówi asp. sztab. Robert Buła, który jako
koordynator nie tylko nadzoruje ich pracę, ale i ją organizuje. To on
prowadzi rejestr wokand i rozdziela je między oskarżycieli. 

– Mam wykaz, rozpisuję wokandy. Wszyscy muszą być dobrzy we
wszystkim – tłumaczy. 

Dziennie jest średnio osiem wokand, na każdej z  nich średnio
trzy sprawy. To robi w sumie 24 rozprawy dziennie. Jeśli nie ma na-
tłoku, wszystko funkcjonuje dobrze. Gorzej jeśli liczba wokand
wzrasta. Zdarza się, że policjantowi nałożą się dwie wokandy w tym
samym czasie. Wówczas musi wybrać, która jest ważniejsza, a o dru-

giej dowiaduje się już po jej zakończeniu. Na szczęście nie są to
częste sytuacje.

Oprócz udziału w postępowaniu sądowym oskarżyciele publiczni
mają całą masę pracy organizacyjno-papierkowej. Żeby wszystko szło
sprawnie, Robert Buła opracował system dyżurów. Przez cały tydzień
jeden z policjantów ma tzw. dyżur pocztowy. Do jego obowiązków
należy wówczas zebranie z sekretariatów wydziałów karnych sekcji
do spraw wykroczeń spraw zakończonych wyrokiem. Potem musi
wszystkie te rozstrzygnięcia wprowadzić do systemu. Z sekretariatów
zabiera też wokandy i przywozi je do komendy miejskiej. 

– Będąc w komendzie, zabiera z kolei pisma i ustalony dla poli-
cjantów grafik spraw – opowiada asp. sztab. Robert Buła. – Oprócz
tego „pocztowy”, bo tak go nazywamy, ma jeszcze w  weekend

dyżur „trybowy”. Oznacza to, że gdy w sobotę albo niedzielę pro-
wadzone będzie postępowanie w trybie przyspieszonym, musi sta-
wić się w sądzie.

– Co jest najtrudniejsze w tej pracy? – zastanawiają się krakowscy
oskarżyciele publiczni. – Gdy sprawa jest oczywista, a ciągnie się
trzy lata, bo obwinieni grają na zwłokę. Albo gdy jest słaby materiał
dowodowy, a my mamy przekonanie, że dana osoba popełniła wy-
kroczenie. Wtedy na etapie czynności w  sądzie musimy zbierać
dowody, a  nie zawsze jest możliwe odtworzenie wszystkiego po
czasie. 

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. KMP w Krakowie

Oskarżyciele publiczni z krakowskiego Wydziału Prewencji KMP od wielu lat mają siedzibę na terenie sądu 
i pełnią służbę w godzinach jego urzędowania 
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W Polsce nie zakończyły się jeszcze wszystkie prace
nad przyjęciem nowych regulacji unĳnych, w tym
przede wszystkim tzw. dyrektywy policyjnej, jednak już
dziś warto przybliżyć nowe zasady, związane z ochroną
danych osobowych, przyjęte przez Parlament
Europejski i Radę Europejską 27 kwietnia 2016 r.

Z asady te zostały ujęte w rozporządzeniu 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz dyrektywie
2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania
i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady
2008/977/WSiSW (dalej: dyrektywa policyjna). 

DYREKTYWA POLICYJNA
Bezpośrednio dotyka ona problematyki przetwarzania danych oso-
bowych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, m.in. w ra-
mach postępowania karnego. Oznacza to, że wszelkie czynności do-
konywane przez te organy związane z  przetwarzaniem danych
osobowych do celów w niej wymienionych będą poddane jej regula-
cjom. W Polsce nie zakończyły się jeszcze wszystkie prace nad przy-
jęciem tych nowych regulacji unĳnych. W  już obowiązującej od
25 maja 2018 r. ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz.U. poz. 1000) przyjęto, że przedmiotowy zakres jej stoso-
wania będzie odpowiadał zakresowi stosowania RODO1. Niemniej
trwają prace nad projektem ustawy implementującej dyrektywę po-
licyjną2. Zgodnie z projektowanym jej art. 2 będzie ona stosowana
do przetwarzania danych osobowych, m.in. przez Policję, w sposób: 

1) całkowicie lub częściowo zautomatyzowany; 
2) inny niż zautomatyzowany, w przypadku gdy dane te stanowią

lub mają stanowić część zbioru danych. 
Natomiast nie będzie ona miała zastosowania do ochrony danych

osobowych znajdujących się w aktach spraw lub czynności oraz urzą-
dzeniach ewidencyjnych, w tym tworzonych i przetwarzanych z wy-
korzystaniem technik informatycznych, prowadzonych na podstawie
m.in. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeksu po-

stępowania karnego, kodeksu karnego skarbowego, kodeksu postę-
powania w sprawach o wykroczenia czy prawa o prokuraturze (tak
w projektowanym art. 3 ustawy implementującej).

DANE W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM
Ustawa implementująca nie będzie stosowana do ochrony danych
osobowych znajdujących się w aktach spraw karnych, a więc m.in.
w aktach postępowania przygotowawczego. Jak wynika z uzasadnienia
projektu (wersja z  20  sierpnia 2018 r.) wyłączenie pozostaje
w związku z zakresem pojęciowym definicji zbioru danych przyjętej
w dyrektywie policyjnej. Definicja ta zawarta w art. 3 pkt 6 dyrektywy
policyjnej jest tożsama z definicją zawartą uprzednio w art. 2 lit. c
dyrektywy 95/46/WE3 oraz art. 7 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o  ochronie danych osobowych. Oznacza to, że do zbioru danych
w dalszym ciągu mają zastosowanie koncepcje wypracowane przez
doktrynę i orzecznictwo pod rządami poprzedniej dyrektywy4. Zbiór
danych, zdefiniowany w art. 3 pkt 6 dyrektywy policyjnej, powinien
bowiem spełniać następujące kryteria: 

1) musi to być zestaw danych osobowych, 
2) dane osobowe w tym zbiorze muszą być uporządkowane w taki

sposób, aby można było odszukać żądaną informację bez po-
trzeby przeszukiwania całego zbioru, 

3) dane muszą być uporządkowane według co najmniej dwóch
określonych kryteriów, przy czym kryteria te powinny się od-
nosić do osób fizycznych, a więc zbiór ma być uporządkowany
w taki sposób, aby można było odszukać dane osobowe bez po-
trzeby przeszukiwania całego zbioru. 

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy implementującej, akta
te są wyłączone spod definicji zbioru danych osobowych z  trzech
powodów: 

1) nie są zbiorem danych osobowych, ponieważ dane zawarte
w zbiorze muszą być danymi o charakterze osobowym, a w tych
aktach gromadzi się różnego rodzaju informacje i materiały do-
wodowe, na podstawie których organ je prowadzący i wydający
rozstrzygniecie kształtuje swoje stanowisko co do faktu popeł-
nienia czynu zabronionego i sprawcy tego czynu. Gromadzone
i dokumentowane w tych aktach dowody nie tworzą zbioru da-
nych. Sam fakt, że dokument, pośród innych informacji, zawiera
między innymi dane osobowe nie sprawia, że dokument taki
staje się zestawem danych osobowych, a tym bardziej zbiorem
danych; 

2) nie są uporządkowane w rozumieniu dyrektywy, ponieważ
o uporządkowaniu danych osobowych możemy mówić wówczas,
gdy dane są przedstawiane w określonym przestrzennym roz-

Przetwarzanie 
danych osobowych 
w postępowaniu przygotowawczym
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mieszczeniu albo w określonej fizycznej czy logicznej struktu-
rze. Orzecznictwo wskazuje, że zestaw danych podlegający de-
finicji zawartej w prawie unĳnym musi posiadać strukturę ro-
zumianą jako jednorodna budowa zbioru5. Tak więc zbiór danych
nie może być luźnym zestawem, ale musi być zbiorem jedno-
rodnym. Powinien także posiadać cechy pozwalające na odna-
lezienie informacji bez potrzeby przeglądania całego zestawu; 

3) kryteria porządkujące akta nie dotyczą danych osobo-
wych, ponieważ zgodnie z  definicją zbioru dane osobowe
w zbiorze muszą być uporządkowane według co najmniej dwóch
kryteriów. Muszą to być jednak kryteria wyszukiwania dotyczące
osób fizycznych. 

Co istotne, tym, co odróżnia zbiór danych osobowych, w rozumie-
niu prawa unĳnego, od innych zestawów danych, jest istnienie cechy
lub cech pozwalających na odnalezienie informacji bez potrzeby
przeglądania całego zestawu. Takim zbiorem będzie więc tylko taki
zestaw, w którym dostęp do danych będzie możliwy przez jakiekol-
wiek kryterium osobowe, np. imię, nazwisko, numer PESEL. 

Konkludując, akta postępowania przygotowawczego nie są zorga-
nizowane według kryteriów dotyczących osób fizycznych, a sposób
ich prowadzenia w ogóle nie uwzględnia kwestii ułatwienia dostępu
do danych osobowych. Kryteria, według których organizowane są
akta, odnoszą się nie do danych osobowych, a do kolejności przepro-
wadzania dowodów lub wątków postępowania dotyczących zwykle
odrębnych przestępstw6. Mimo że akta postępowania przygotowaw-
czego nie stanowią zbioru danych, nie oznacza to, że dane osobowe
w nich zawarte są w obecnym i będą w nowym stanie prawnym wy-
łączone spod ochrony prawnej. Dane osobowe uzyskane w jego toku
podlegają zwiększonej ochronie w stosunku do ochrony przewidzianej
dyrektywą, gdyż rygory w odniesieniu do ich przetwarzania i ujaw-
niania są surowsze. Podstawą do ich przetwarzania są bowiem prze-
pisy procedury karnej. Przetwarzaniu podlegają dane uzyskane zgod-
nie z  określonymi wymogami formalnymi, przy czym dane te nie
mogą być ujawniane w warunkach innych niż określone w przepisach.
W postępowaniu przygotowawczym muszą być np. zachowane wy-
mogi i ograniczenia określone w art. 156 § 5 i 5a oraz w art. 156a
k.p.k. Ujawnienie danych z  tego postępowania, zależnie od stanu
faktycznego, może stanowić przestępstwo określone w art. 241 k.k.
lub art. 266 k.k., a także delikt dyscyplinarny. 

PRZETWARZANIE DANYCH 
W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM
Przetwarzanie danych zdefiniowane w art. 4 pkt 15 projektu ustawy
implementującej to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób za-
utomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak: zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adap-
towanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzysty-
wanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie. 

Mając na uwadze zakres znaczeniowy pojęcia przetwarzania danych
osobowych, uznać należy, że wszelkie działania (operacje, mówiąc
językiem dyrektywy) podejmowane w postępowaniu przygotowaw-
czym, których przedmiotem są dane osobowe, powinny być zakwa-
lifikowane jako przetwarzanie danych. K.p.k. zawiera wiele przepisów
odnoszących się do procesu przetwarzania danych osobowych, np.
art. 213, art. 191 § 1 czy art. 184. Wskazane przykładowo przepisy
k.p.k. normują czynności stanowiące operację na danych osobowych,
część z nich odnosi się wprost do czynności na danych osobowych,
a część w sposób pośredni reguluje to zagadnienie przy okazji danej

instytucji czy czynności procesowej. Nie powinno więc budzić wąt-
pliwości, że operacje podejmowane przez policjantów, a odnoszące
się np. do zbierania materiału dowodowego czy udostępniania akt
postępowania, w  których znajdują się dane osobowe uczestników
postępowania, stanowią działanie przetwarzania danych osobowych.
Słuszną jest teza dr Anny Wolskiej-Bagińskiej, prokurator Prokuratury
Rejonowej w Gdyni, cyt. „że szczególne natężenie działań wykony-
wanych na danych osobowych występuje w fazie postępowania przy-
gotowawczego”7. 

PRZETWARZANIE DANYCH 
ZWYKŁYCH I WRAŻLIWYCH 
Zgodnie z art. 175 ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych oso-
bowych, do czasu wejścia w życie ustawy implementującej, w od-
niesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania,
zapobiegania, wykrywania i  zwalczania czynów zabronionych oraz
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów, za-
chowują moc, m.in. art. 23 i 27 uchylonej ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r.
poz. 138, 723). Oznacza to, że przetwarzanie w postępowaniu przy-
gotowawczym tzw. danych osobowych zwykłych jest dopuszczalne,
gdyż jest ono niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisów prawa. W ustawie implemen-
tującej art. 13 ust. 1 (odpowiednikowi art. 23 ustawy z 1997 r.) pla-
nuje się nadać następujące brzmienie: Właściwe organy przetwarzają
dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania upraw-
nienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

PRZETWARZANIE NA PODSTAWIE 
INNYCH PRZEPISÓW
W kontekście obowiązującego i planowanego stanu prawnego, od-
nosząc go do Policji jako organu procesowego (także innych organów),
należy zauważyć, że w przepisach k.p.k. brak generalnego upoważ-
nienia do przetwarzania danych osobowych. Rolę takiego upoważ-
nienia odgrywają poszczególne przepisy nakładające na organy pro-
cesowe obowiązki lub stanowiące ich uprawnienia, do realizacji
których konieczne jest podejmowanie w jego toku czynności w od-
niesieniu do danych osobowych. Normami takimi są np. przepisy
uprawniające organy procesowe do zbierania materiału dowodowego,
zidentyfikowania i  uzyskania informacji o  stronach postępowania,
sporządzania protokołów, dokonywania wezwań i doręczeń, prowa-
dzenia, udostępniania i przechowywania akt spraw. Uprawnienia lub
obowiązki organów procesowych w tym zakresie na potrzeby tego
postępowania, poza ustawami procesowymi (np. k.p.k.), mogą wy-
nikać z innych aktów prawnych, w szczególności z przepisów karnych
materialnych (np.  k.k.), przepisów ustrojowych dotyczących po-
szczególnych organów procesowych. 

Reasumując:
1) przyznane organom procesowym w normach karnoprocesowych

kompetencje umożliwiają im podejmowanie czynności związa-
nych z przetwarzaniem danych osobowych, 

2) poszczególne przepisy k.p.k. stanowią w odniesieniu do kon-
kretnej czynności procesowej indywidualną podstawę prawną
uprawniającą organ do przetwarzania danych osobowych.

Należy podkreślić, że przetwarzanie danych osobowych przez or-
gan procesowy musi być nadto niezbędne do zrealizowania upraw-
nienia lub spełnienia obowiązku procesowego wynikającego z prze-
pisu prawa. Sygnalnie należy zauważyć, że Policja, podobnie jak inne
organy procesowe, prowadząc postępowanie przygotowawcze jest
obowiązana do wyjaśnienia okoliczności sprawy, w tym do ustalenia:
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czy i przez kogo został popełniony czyn zabroniony, czy sta-
nowi on przestępstwo, wykrycia i  w razie potrzeby ujęcia
sprawcy oraz zebrania i  zabezpieczenia materiału dowodo-
wego. W celu rzetelnej realizacji swoich uprawnień i  obo-
wiązków Policja, podobnie jak każdy inny organ procesowy,
jest nie tylko uprawniona, lecz także zobligowana do podej-
mowania działań na danych osobowych, których dotyczy pro-
wadzone postępowanie. 

WYJĄTKI OD ZAKAZÓW PRZETWARZANIA
Nadal obowiązujący przepis art. 27 ustawy z 1997 r. usta-
nawia zakaz przetwarzania tzw. danych wrażliwych. Zawiera
on zamknięty katalog dziesięciu wyjątków od generalnej
zasady niedopuszczalności przetwarzania tego rodzaju in-
formacji. Z punktu widzenia Policji, jako organu uprawnio-
nego do prowadzenia postępowania przygotowawczego, 
istotne są dwa spośród wymienionych w  tym przepisie 
wyjątków, tj.: 

1) istnienie przepisu szczególnego innej ustawy zezwalają-
cego na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby,
której dane dotyczą, i stwarzającego pełne gwarancje ich
ochrony, 

2) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do
dochodzenia praw przed sądem. 

Podobny zakaz ustanawia projektowany art. 14 ust. 1 ustawy
implementującej. Dopuszczalne będzie jednak przetwarzanie
danych wrażliwych, jeżeli: 

1) przepisy prawa, w tym prawa UE, zezwolą na ich prze-
twarzanie lub 

2) będzie to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia inte-
resów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby, lub
dane takie zostały upublicznione przez osobę, której 
dotyczą. 

Podobnie jak w przypadku danych zwykłych w przepisach
k.p.k. są normy uprawniające organy procesowe do przetwa-
rzania danych wrażliwych. Przykładowo do przepisów tych
należy m.in. art. 213 k.p.k. (dane o skazaniach), art. 226 k.p.k.
(dane o stanie zdrowia). 

Stwierdzić więc należy, że przepisy karnoprocesowe przy-
znają organom procesowym uprawnienia do przetwarzania da-
nych osobowych podmiotów występujących w postępowaniu
zarówno tych mających charakter zwykłych, jak i tych będą-
cych wrażliwymi. 

insp. w st. spocz. ROMAN WOJTUSZEK
główny specjalista BK KGP

1 Stosowanie ustawy jest wyłączone w odniesieniu do przetwarzania danych oso-
bowych do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przy-
gotowawczych, wykrywania i  ścigania czynów zabronionych lub wykonywania
kar. 
2 Projekt z 20 sierpnia 2018 r. ustawy o ochronie danych osobowych przetwarza-
nych w  związku z  zapobieganiem i  zwalczaniem przestępczości (projekt 
nr UC116).
3 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych oso-
bowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).
4 Patrz uzasadnienie do projektu z 20 sierpnia 2018 r. ustawy o ochronie danych
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestęp-
czości (projekt nr UC116).
5 Wyrok WSA w Warszawie z 29 kwietnia 2015 r. sygn. II SA/Wa 1604/14.
6 Powyższe uwagi odnoszą się także do akt postępowania w sprawie o wykroczenie. 
7 Anna Wolska-Bagińska, Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w po-
stępowaniu karnym, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 6. 

Wciąż widzą tamten ogień... 
W grudniu 2013 r. zamieściliśmy na naszych łamach recenzję

książki „Tym, którzy odeszli…”. Teraz trafiła do nas kolejna
pozycja, czy raczej może drugi tom – choć nie jest on tak nu-
merowany, poświęcona pożarowi w  rafinerii ropy naftowej
w Czechowicach-Dziedzicach w czerwcu 1971 r. Autor, Michał
Kobiela także tym razem nigdzie w  książce nie eksponuje
swojego nazwiska. Pozostaje w cieniu postaci, które przywo-
łuje z tamtych czasów. Wdzięczny za ocalenie ojca, który pra-
cował wtedy w rafinerii oddaje hołd tym, którzy nieśli pomoc,
i którzy po niespodziewanym wyrzucie płonącej ropy i eks-
plozji kolejnego zbiornika podczas akcji ratowniczo-gaśniczej
niemal w jednej chwili zginęli. Fala płonącej mazi, o wysokości
kilku metrów pochłaniała wszystko, co napotkała na swojej
drodze – ludzi, sprzęt ratowniczy, wozy gaśnicze. Na miejscu
zginęły 33 osoby, głównie strażacy, ale także siedmiu żołnierzy
ściągniętych do akcji i pracownik rafinerii. W wyniku odnie-
sionych ran zmarły potem jeszcze 4 osoby. 

Wszystko zaczęło się w parną sobotę 26 czerwca 1971  r.,
kiedy nad Czechowicami przetoczyła się niewielka burza. Je-
den z piorunów trafił w tzw. kominek oddechowy zbiornika
o pojemności 12,5 tys. m3 ropy. Znajdowało się w nim wtedy
8850 ton ropy. Obok znajdowały się cysterny, inne zbiorniki
z chemikaliami. Poświęcenie ratowników, którzy przez kilka
dni walczyli z pożarem uratowało miasto. 

Odbudowa rafinerii trwała kilka miesięcy. Zamontowano
wtedy wreszcie nowoczesną infrastrukturę gaśniczą (w mo-
mencie uderzenia piorunu instalacje gaśnicze zbiorników były
niesprawne). 

Na kartach albumu „Wciąż widzą tamten ogień…” czytelnik
znajdzie relacje ocalałych ratowników, pracowników rafinerii,
mieszkańców miasta, zebrane przez autora archiwalne zdjęcia,
dokumenty, w tym np. wydobytą z IPN, zeskanowaną i za-
prezentowaną w  oryginale „Informację z  przebiegu działań
Milicji Obywatelskiej w czasie trwania akcji ratowniczej i lik-
widacji skutków pożaru rafinerii nafty im.  L.  Waryńskiego
w Czechowicach-Dziedzicach”.  

Na zakończenie autor wraz z przyjaciółmi apeluje, aby nowo
powstającym skwerom i rondom w regionie nadawać imię „mę-
czenników poległych w morzu płonącej ropy (…), którzy ochro-
nili zakład i samo miasto Czechowice--Dziedzice od zagłady”. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 

Michał Kobiela, „Wciąż widzą
tamten ogień… – W hołdzie
ofiarom pożaru rafinerii nafty
w 1971 roku, ich rodzinom
i uczestnikom akcji ratowniczo-
gaśniczej”, Zarząd Oddziału
Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Bielsku-
-Białej i Drukarnia
Archidiecezjalna
w Katowicach, Kaniów 2017

RECENZJA
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Bieg z Policją 
Na dziesięciokilometrowej trasie w Górze w województwie dol-

nośląskim 25  sierpnia br. rywalizowali zawodnicy w  imprezie pod
nazwą Bieg z  Policją. W  jej ramach rozegrano także Mistrzostwa
Polski Policjantów w Biegu Ulicznym na 10 km, w których zwyciężył
Arkadiusz Połeć z KMP w Gdyni. Drugie miejsce zajął Łukasz Mar-
cjanek z KP w Polanicy-Zdroju, a trzecie Adam Thiel z KPP w Lę-
borku, z reprezentacji lekkoatletycznej KGP. Wśród pań triumfowała
Anna Ficner z KWP we Wrocławiu, a jednocześnie członkini Repre-
zentacji KGP w Lekkoatletyce. Na drugim miejscu uplasowała się
Patrycja Bosiak z WSPol. w Szczytnie, a na trzecim Joanna Woźniak-
-Cieślar z KWP we Wrocławiu. 

P.Ost. 
zdj. Agnieszka Połczyk 

Półmaraton w Pile 
2 września br. w ramach Półmaratonu Philipsa rozegrano w Pile

Otwarty Międzynarodowy Puchar Policji w Półmaratonie. W imprezie
wzięło udział prawie 4 tys. uczestników, w tym 120 reprezentantów
Policji. W  tym roku klasyfikację zdominowali policjanci łotewscy,
którzy w kategorii drużynowej zajęli pierwsze miejsce, przed KPP
w Świeciu i SP w Pile. Wśród pań dwa pierwsze miejsce przypadły
Łotyszkom. Na pierwszym stopniu podium stanęła Liga Girgensone,
a na drugim Kitĳa Valtere. Trzecie miejsce zajęła Monika Nawrat
z KMP w Katowicach. W kategorii mężczyzn zwyciężył Kamil Lu-
bowiecki z KSP. Na drugiej pozycji przybiegł Mariusz Bandoch z KWP
w Bydgoszczy. Na najniższym stopniu podium stanął Gunars Kegis
z policji łotewskiej. 

P.Ost. 
zdj. Jacek Cyran 

Mistrzostwa szkół 
Od 21 do 23 września w Szkole Policji w Pile odbywały się Mist-

rzostwa Jednostek Szkoleniowych w Piłce Nożnej Drużyn Sześcio-
osobowych. W finale zmierzyła się reprezentacja SP w Pile z zespołem
SP w Słupsku. Spotkanie zakończyło się remisem, a o zwycięstwie
zadecydowały rzuty karne. Pięć strzelili zawodnicy z Piły, cztery pił-
karze ze Słupska. W meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyny
WSpol. w Szczytnie i SP w Katowicach. Spotkanie zakończyło się
wynikiem 3:2 dla szczycieńskiej uczelni. Podczas turnieju przyznano
także wyróżnienia specjalne. Najlepszym strzelcem został Karol Po-
nikiewski z WSPol. w Szczytnie, najlepszym bramkarzem Mirosław
Zarzecki z SP w Słupsku, a najlepszym zawodnikiem Łukasz Wiś-
niewski z SP w Pile. 

P.Ost. 
zdj. Sebastian Wegner 

Zawiercie 2018 
Na dwóch halach, przez dwa dni rywalizowało ze sobą 11 drużyn

w Mistrzostwach Polski Policji w Piłce Siatkowej „Zawiercie 2018”.
Mecz finałowy odbył się 13 września i po raz kolejny okazało się, że
mistrzostwo zdobyli zawodnicy KWP w Katowicach. Drugie miejsce
zajęli siatkarze z KWP w Poznaniu, a trzecie sportowcy z KWP w Byd-
goszczy. 

Najlepszą zawodniczką mistrzostw okazała się Ewa Kołodziejczyk,
a  najlepszym zawodnikiem Mateusz Świstak. Najlepszy libero to
Sławomir Trepkowski. Adrian Kraś został najlepszym rozgrywającym,
a Roman Pilch najlepszym atakującym. 

P.Ost. 
zdj. Marta Wnuk 
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Drugie zawody ligi strzeleckiej 
20 września br. na strzelnicy KGP w Warszawie odbyły się drugie

w tym roku zawody V Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjona-
riuszy, Żołnierzy i Weteranów. 

Głównym organizatorem wrześniowych zawodów była Służba
Ochrony Państwa, którą wspomagała KGP i KG SG. 

Konkurencja polegała na oddaniu w ciągu 1 minuty i 15 sekund
20 strzałów do tarczy TS 10/4 (czarny francuz z dwoma środkami
tarczy do strzelań dokładnych), oddalonej o  25 metrów. Po pięć
strzałów oddawano do każdego z okręgów i 10 do sylwetki. 

Najcelniejszym strzelcem okazał się, podobnie jak w  zawodach
czerwcowych, Grzegorz Orłowski z SOP, który zdobył 149 punktów.
Drugie miejsce zajął Adam Hetman z SP w Katowicach (143 pkt),
a trzecie Albert Piórkowski z CSP w Legionowie (141 pkt). Taką
samą liczbę punktów zdobyli Dariusz Przasnek z OPP w Warszawie
i Arkadiusz Tomaszek z WSPol. w Szczytnie, którzy uplasowali się
na miejscu 4. i 5., a o kolejności zadecydowały przepisy regulaminu.
Wśród kobiet pierwsze miejsce zdobyła Martyna Pietraszek
(104 pkt), a drugie Izabela Krypciak (96 pkt), obie reprezentowały
Służbę Więzienną. Trzecie miejsce zajęła Paulina Bartczak z SKW
(85 pkt). W kategorii weteranów zwyciężył triumfator wrześniowych
zawodów Grzegorz Orłowski z SOP. Drugie miejsce wśród weteranów
zdobył Dariusz Przasnek z OPP w Warszawie, a  trzecie Grzegorz
Tomczak z WSPol. w Szczytnie. Drużynowo na najwyższym stopniu
podium stanęła reprezentacja SP w Katowicach (407 pkt). Na drugim
miejscu uplasowali się strzelcy z CSP w Legionowie (399 pkt), a na
trzecim zespół KWP w Katowicach (396 pkt). 

Rozegrano także turniej VIP-ów, przyjaciół służb. W tej konkurencji
pierwsze miejsce zajął Piotr Szalaty, drugie Paweł Zbroja, a trzecie
Agata Laskowska, która była najlepsza wśród pań. Na drugim stopniu
podium w klasyfikacji kobiet stanęła Anna Ploch. Trzecie zajęła Bar-
bara Oleksiewicz. Każdy z zaproszonych gości biorący udział w strze-
laniu wpłacał pieniądze na konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sie-
rotom po Poległych Policjantach. Uzbierano w ten sposób 2010 zł,
które przekazano na ręce Zenona Parchimowicza, sekretarza Zarządu
Fundacji Pomocy Wdowom i  Sierotom po Poległych Policjantach.
Wśród startujących byli również były zapaśnik, mistrz świata i Europy,
olimpĳczyk Andrzej Supron wraz z małżonką. 

Puchary i  upominki zwycięzcom wręczali zastępca szefa SOP
płk Krzysztof Król i insp. Sławomir Litwin, dyrektor Gabinetu Ko-
mendanta Głównego Policji. Pomysłodawcą rywalizacji jest Andrzej
„Pułkownik” Kuczyński, koordynator komendanta głównego Policji
ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w Policji. W tej od-
słonie zawodów rolę gospodarza pełnił płk Andrzej Sidorowicz-Ra-
dzikowski, dyrektor Zarządu I SOP. 

Do rozegrania pozostał jeszcze jeden etap zawodów, który zapla-
nowano na 29  listopada. Honory gospodarza pełnić będzie wtedy
Komenda Główna Policji. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Jacek Herok

Bieg Służb Mundurowych 
Pod taką nazwą pod koniec sierpnia br. odbyła się w Rzgowie impreza

sportowa, która z każdą edycją przyciąga coraz więcej chętnych. W tym
roku wzięło w niej udział 174 biegaczy reprezentujących różne służby
mundurowe. Na starcie stanęli także amerykańscy żołnierze stacjonujący
w Powidzu. Jako pierwszy na metę wpadł strażak Dariusz Szrama, drugi
był żołnierz Krzysztof Wloczewski, a trzeci policjant Aron Przybył, który
wygrał kategorię policjantów. Drugi wśród stróżów prawa był Andrzej
Gromadziński, a trzeci Roman Kuster. Wśród pań najszybsza była Izabela
Wierzchowska ze Służby Więziennej. Za nią uplasowała się Agnieszka
Kuster z OSP, a trzecie miejsce zajęła Ewelina Michnowicz z SG. 

Pomysłodawcą biegu jest podkom. Wiktor Nawrocki, zastępca na-
czelnika Wydziału Prewencji KMP w Koninie, który jest radnym gminy
Rzgów i zapalonym biegaczem. .  P.Ost.

Triumf reprezentacji KGP 
Zarówno kobieca, jak i męska reprezentacja KGP zdobyły pierwsze

miejsca w V Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn
im. mł. asp. Marka Cekały o Puchar Komendanta Głównego Policji,
zorganizowanym we wrześniu przez KWP w Olsztynie. Drugie miejsce
wśród panów zajęła drużyna Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie,
a trzecie zespół KWP w Łodzi. Wśród pań na drugim miejscu znalazła
się reprezentacja KSP, a na trzecim team KWP w Łodzi. 

P.Ost.

Sportowe zapowiedzi 
Mimo że już jesień to w Harmonogramie wydarzeń sportowo-

-rekreacyjnych i w Harmonogramie zawodów policyjnych pod pat-
ronatem Komendanta Głównego Policji dwa najbliższe miesiące
zapowiadają się ciekawie. Oto szczegóły: 

Październik 
– Mistrzostwa Polski Policji w  Biegu po Schodach Collegium 

Altum – przygotowywane przez KMP w Poznaniu, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu;

– XI Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dziel-
nicowy Roku” – Zakład Prewencji i  Ruchu Drogowego oraz
Wydział Prezydialny SP w Katowicach, Biuro Prewencji KGP; 

– Mistrzostwa Polski Policji w XV Biegu Przełajowym im. sierż.
Grzegorza Załogi – KWP w  Katowicach. ZW NSZZP Woje-
wództwa Śląskiego, Urząd Miejski w Łazach; 

– Mistrzostwa Polski Policji w Maratonie w ramach 19. Poznań
Maratonu – KWP w Poznaniu, ZW NSZZP Województwa Wiel-
kopolskiego, Region IPA Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu
i Rekreacji. 

UWAGA! IX Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Jednostek
Szkoleniowych Służb Mundurowych w Strzelaniu, które miały od-
być się w SP w Słupsku, zostały odwołane. 

Listopad 
– Turniej Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji –

Główny Sztab Policji KGP, SP w Katowicach; 
– I Ogólnopolski Konkurs dla Funkcjonariuszy Policji – Oskarży-

cieli Posiłkowych – Biuro Prewencji KGP, CSP w Legionowie;
– Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy i Żołnierzy pod

patronatem honorowym ministra SWiA III etap zawodów War-
szawa – Gabinet KGP, SG, SOP; 

– Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych w  Pływaniu –
WSPol. w Szczytnie. 

P.Ost.
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.KGP..

2.10 – wręczenie nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu dla przed-
szkoli na projekt odblasku – symbolu Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Od-
blasków
15–16.10 – konferencja naukowa „Wywiad i kontrwywiad a bezpieczeń-
stwo Polski odrodzonej (1918–1923)”, Centralny Ośrodek Szkolenia ABW
w Emowie

.KWP w BIAŁYMSTOKU (woj. podlaskie).

19.10 – działania prewencyjne Projekt Senior II, pow. augustowski

.KWP w BYDGOSZCZY (woj. kujawsko-pomorskie).

9.10 – szkolenie dla profilaktyków i dzielnicowych woj. kujawsko-pomor-
skiego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
24.10 – rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego „Wyśpiewajmy sobie
sprzeciw”, Zespół Szkół Ekonomicznych w Bydgoszczy
26.10 – akcja „Oddaj krew, uratujesz komuś życie!”, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu

.KWP w GDAŃSKU (woj. pomorskie).

październik – Gminne Dni Seniora z prelekcjami o Krajowej Mapie Zagrożeń
Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda oraz profilaktyką oszustw
m.in. metodą „na wnuczka”
październik – szkolenie dla profilaktyków z przeciwdziałania przestępstwom
z nienawiści

.KWP w GORZOWIE WLKP..(woj. lubuskie).
18.10 – obchody Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi: spotkania
profilaktyczne z młodzieżą, KMP i KPP woj. lubuskiego
24.10 – zbiórka krwi „100 litrów krwi na 100-lecie niepodległej Polski”, KPP
we Wschowie

.KWP w KATOWICACH (woj. śląskie).

5.10 – Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w XV Biegu Przełajowym im. sierż.
Grzegorza Załogi, Hutki-Kanki (pow. zawierciański)
12.10 – XIV Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Katowicach, Siemianowice Śląskie 
październik – Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Halowej Piłce Nożnej, 
Siemianowice Śląskie

.KWP w KIELCACH.(woj. świętokrzyskie).

14.10 – spotkanie profilaktyczno-edukacyjne „Pas ratuje życie” z eksper-
tem kampanii społecznej „Mistrzowie w pasach”, kino Helios w Kielcach  
18–19.10 – warsztaty dla policjantów realizujących zadania z profilaktyki
społecznej 
25.10 – konferencja „Bezpieczny stadion”, sala konferencyjna Targów Kielce

.KWP w KRAKOWIE (woj. małopolskie).

1–3.10 – konferencja dla funkcjonariuszy garnizonu małopolskiego w ra-
mach projektu „Zagrożenia w sieci. Profilaktyka zagrożenia”, Jaroszowice
25.10 – 14. edycja wręczenia certyfikatów „Szkoła promująca bezpieczeń-
stwo”, Kraków
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.KWP w LUBLINIE (woj. lubelskie).

1.10 – inauguracja akcji informacyjno-edukacyjnej „Świeć przykładem”,
KWP w Lublinie
1–3.10 – inauguracja programu „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży: stop cyberprzemocy”, KWP w Lublinie
4, 16, 17, 29.10 – „Bezpieczna jazda po sześćdziesiątce” – zajęcia dla se-
niorów w obiektach ODTJ WORD w Lublinie, KWP w Lublinie
26–28.10 – wystawa historyczna „Militaria XX wieku”, Targi Lublin, ul. Dwor-
cowa 11
30.10 – debata społeczna „Wybierz życie – powiedz NIE dopalaczom!”, KPP
w Biłgoraju

.KWP w ŁODZI (woj. łódzkie).

2.10 – ślubowanie nowo przyjętych policjantów, OPP w Łodzi

.KWP w OPOLU (woj. opolskie).

8.10 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej sierż. PP Piotra Jesienia, patrona 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, oraz spektakl „Służba”
I połowa października – wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego
Komisariatu Policji w Grodkowie (pow. brzeski)
I połowa października – otwarcie PP w Tułowicach (pow. opolski)

.KWP w POZNANIU.(woj. wielkopolskie).

1.10 – ślubowanie nowo przyjętych policjantów
21.10 – 19. Poznań Maraton i Mistrzostwa Polski Policji w Maratonie
26.10 – spotkanie komendanta wojewódzkiego Policji z podopiecznymi Fun-
dacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

.KWP zs. w RADOMIU.(woj. mazowieckie).

4.10 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej insp. PP Mariana Borzęckiego, pat-
rona Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, oraz spektakl „Służba”

.KWP w RZESZOWIE.(woj. podkarpackie).

3.10 – spotkanie dla uczniów szkół średnich o profilu mundurowym nt. od-
powiedzialności prawnej nieletnich i cyberprzemocy, KWP w Rzeszowie 
12.10 – II Wojewódzka Konferencja „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci –
współpraca międzyinstytucjonalna”, WP KWP w Rzeszowie, Fundacja PRO-
FIL i Stowarzyszenie „Perspektywa”
15–17.10 – projekt „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa: praca w Holan-
dii”, wspólnie z KGP i KW OHP w Rzeszowie
31.10 – akcja „Widoczny jak znicz”: rozdawanie odblasków przed dniem
Wszystkich Świętych, WRD KWP w Rzeszowie
październik – warsztaty dla seniorów, zorganizowane przez Stowarzyszenie
„Dla równości”, ROPS i WP KWP w Rzeszowie

.KWP w SZCZECINIE (woj. zachodniopomorskie).

1–2.10 – szkolenie dla oficerów prasowych KMP i KPP w ramach programu
„Ekologicznie na dwóch kółkach”, realizowanego przez zachodniopomorską
policję i WFOŚiGW, Świnoujście
9–11.10 – konferencja „Służby w ochronie dziedzictwa sakralnego Europy
Wschodniej”, Pęzino
17.10 – ćwiczenia transgraniczne policji polskiej i niemieckiej w ramach pro-
gramu Interreg VA „Most/Brücke” i konferencja „Korelacja identyfikacji i zwal-
czania transgranicznych powiązań terrorystycznych i  przestępczych
w obszarze badań genetycznych i informatycznych”, Szczecin
październik – otwarcia posterunków Policji w  Dobrej (pow. łobeski)
i w Ostrowicach (pow. drawski)

.KWP we WROCŁAWIU (woj. dolnośląskie).

10–12.10 – konferencja międzynarodowa poświęcona komunikacji kulturo-
wej w międzynarodowej współpracy policji polskiej i niemieckiej, Świera-
dów-Zdrój

.KSP.
12.10 – X edycja kampanii społecznej „Warszawska Linia Edukacyjna”, 
organizowana przez KSP, Tramwaje Warszawskie, ZTM i Jednostkę Ratow-
nictwa Specjalistycznego s12
27.10 – konferencja „Edukacja, zdrowie i bezpieczeństwo seniorów w teorii
i praktyce”, AWF w Warszawie
październik – obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, Ogród
Saski w Warszawie

.WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE.

19.10 – inauguracja roku akademickiego 2018/2019 i promocja na pierwszy
stopień policyjny
19.10 – II Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”
21.10 – Mistrzostwa Służb Mundurowych w Biathlonie Policyjnym

.SZKOŁA POLICJI w KATOWICACH.

23–26.10 – XI Finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych
„Dzielnicowy Roku”

.SZKOŁA POLICJI w SŁUPSKU.

6–12.10 – polsko-włoskie warsztaty szkoleniowe dla policjantów „Let4cap”

.CLKP.

17.10 – seminarium Rady Naukowej CLKP: „Zastosowanie mobilnych plat-
form do szybkiej analizy danych kryminalistycznych”, sala BLP KGP, War-
szawa, ul. Domaniewska 36/38, godz. 11.00–15.00

Październik 2018
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