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U roczystości przed gmachem poprze-
dziła ceremonia przy Tablicy Pamięci
wewnątrz budynku. Przed miejscem

pamięci z tabliczkami epitafijnymi zmarłych
i poległych na służbie funkcjonariuszy zos-
tała zaciągnięta warta honorowa. Sekretarz
stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wraz z za-
stępcami komendanta głównego Policji: nad-
insp. Kamilem Brachą oraz mł. insp. Toma-
szem Szymańskim złożyli wieniec. 

Przed gmachem KGP zebrało się kierow-
nictwo polskiej Policji, licznie zaproszeni 
goście, a  przede wszystkim potomkowie
przedwojennych policjantów. Obecni byli
m.in.: wiceminister spraw wewnętrznych
i administracji Jarosław Zieliński, zastępcy
komendanta głównego Policji: nadinsp. Ka-
mil Bracha i  mł. insp. Tomasz Szymański,
komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł

Dobrodziej, wojewoda mazowiecki Zdzisław
Sipiera, prezes Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą
w Katowicach Teresa Bracka, prezes War-
szawskiego Stowarzyszenia Rodzina Poli-
cyjna 1939 r. Anna Wesołowska wraz z hono-
rowym prezesem WSRP 1939  r. Michałem
Krzysztofem Wykowskim, prezes Stowarzy-
szenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi
Jarosław Olbrychowski, przedstawiciele Fun-
dacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poleg-
łych Policjantach oraz Stowarzyszenia Ge-
nerałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej,
reprezentanci służb mundurowych i wojska,
związków zawodowych działających w Policji,
młodzież klas mundurowych oraz ducho-
wieństwo i krewni przedwojennych policjan-
tów. W uroczystości uczestniczyła kompania
reprezentacyjna Policji wraz ze sztandarem
KGP. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra
Reprezentacyjna Policji. 

Głos zabierali kolejno wiceminister Jaro-
sław Zieliński, generał Kamil Bracha oraz

W hołdzie poległym
i pomordowanym
Centralne policyjne uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej
odbyły się, podobnie jak rok temu, 11 kwietnia na dziedzińcu Komendy
Głównej Policji. Pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita
Polska” złożono wieńce, odmówiono modlitwę, a w przemówieniach
przypomniano martyrologię przedwojennych stróżów prawa.

Przed obeliskiem „Poległym policjantom
– Rzeczpospolita Polska” 

Hołd złożony przed Tablicą Pamięci w gmachu KGP

Kwiaty przed obeliskiem
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prezes WSRP 1939  r. Anna Wesołowska.
Wszyscy podkreślali niezwykły hart ducha,
umiłowanie Ojczyzny i  oddanie służbie
przedwojennych funkcjonariuszy. 

– Wierzymy w świętych obcowanie, ale tu
na ziemi wieczność trwa tak długo, jak długo
pamiętamy o  poległych, jak długo pamię-
tamy o tych, którzy odeszli – podkreślił wice-
minister Jarosław Zieliński. – Naszą podsta-
wową powinnością jako ludzi i  jako narodu
jest pamięć o tych, którzy oddali swoje życie
w służbie Ojczyźnie. 

Nadinsp. Kamil Bracha przypomniał mar-
tyrologię przedwojennych policjantów. – Ty-
siące bezbronnych jeńców zostało zgładzo-
nych, ponieważ nie ulegli prowadzonej wobec
nich propagandzie i pozostali żarliwymi pat-
riotami – powiedział. – Zostali zamordowani
tylko za to, że nosili polskie mundury i z od-
daniem służyli II Rzeczypospolitej. 

– W ten kwietniowy dzień ten kamień
w przededniu Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej mówi przede wszystkim o poli-
cjantach, którzy zginęli na Wschodzie – po-
wiedziała prezes WSRP 1939 r. Anna Weso-
łowska. – Symbolem ich Golgoty jest
Ostaszków, Kalinin, dziś Twer, Miednoje,

gdzie spoczywa ponad 6 tys. polskich jeńców
wojennych. Jeńców obozu specjalnego
NKWD w Ostaszkowie, a kamień pokrywa
urnę z  ich prochami. Kamień mówi nam
także o obowiązku pamięci. 

Modlitwę w intencji ofiar zbrodni katyń-
skiej odmówili: biskup polowy Wojska Pol-
skiego, delegat Konferencji Episkopatu Pol-
ski ds. Duszpasterstwa Policji gen. bryg.
ks. Józef Guzdek, naczelny prawosławny ka-
pelan Policji ks. Andrzej Bołbot oraz ewan-
gelicki dziekan Rodzajów Sił Zbrojnych – Sił
Powietrznych ks. ppłk Wiesław Żydel. 

Na zakończenie delegacje złożyły wieńce
pod Obeliskiem „Poległym Policjantom –
Rzeczpospolita Polska”, a ich członkowie do-
konali wpisów w księdze pamiątkowej. Na-
stępnie uroczystości przeniosły się do poło-
żonej nieopodal siedziby Biura Historii
i Tradycji Policji KGP przy ul. Władysława

Modlitwa za zamordowanych w Zbrodni
Katyńskiej

Dyrektor BHiTP KGP nadkom. Krzysztof
Musielak w rozmowie z biskupem Józefem
Guzdkiem podczas zwiedzania wystawy

Andrzej Ferenc czyta listy jeńców
Ostaszkowa

Spotkanie w siedzibie BHiTP KGP

Wystawa Biura Komunikacji Społecznej KGP
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Album „Rodzina Policyjna
w fotografii 1929–1939”

Publikacja została przygotowana przez Komendę Główną Policji,
a inspiracją do jej opracowania jest 90. rocznica powstania Sto-
warzyszenia „Rodzina Policyjna”, które zostało powołane do życia
24 lutego 1929 r. w Warszawie.

Aby album ten mógł trafić w ręce czytelników, Biuro Historii
i Tradycji Policji KGP nawiązało współpracę z działającymi w kraju
Stowarzyszeniami „Rodzina Policyjna 1939 r.”. Dzięki wspólnemu
działaniu, wiedzy i dostępnym im archiwaliom powstał pasjonujący
dokument. Jest nie tylko wyrazem głębokiego szacunku dla his-
torii naszej ojczyzny, ale także hołdem złożonym rodzinom wszyst-
kich funkcjonariuszy Policji Państwowej i  Policji Województwa
Śląskiego, które na równi z nimi budowały po 123 latach zaborów
niepodległą II Rzeczypospolitą.

Wydawnictwo przedstawia nie tylko działalność Stowarzyszenia
„Rodzina Policyjna”, ale też ukazuje ludzi, którzy to stowarzy-
szenie tworzyli, organizowali podejmowane przez stowarzyszenie
przedsięwzięcia bądź w nich uczestniczyli. Dzięki zachowanym,
choć w  znacznej mierze nieopisanym wcześniej archiwaliom, 
odtworzono obraz stowarzyszenia, które zostało utworzone nie
tylko z konieczności pomagania ludziom, ale przede wszystkim
dla ludzi, którzy tej pomocy potrzebowali. Już w samym określeniu
„Rodzina Policyjna” mieści się społeczna i ideowa treść organizacji,
która w swoim dziesięcioletnim bilansie, przerwanym brutalnie
wybuchem drugiej wojny światowej, ma wiele wspaniałych doko-
nań czy zrealizowanych inicjatyw, procentujących na rzecz całego
społeczeństwa.

Walory poznawcze książki podkreśla bogaty materiał ilustra-
cyjny, na który składają się w większości niepublikowane wcześniej
zdjęcia z epoki, pochodzące przeważnie z kolekcji prywatnych.
Na kartach albumu udało się uchwycić wydarzenia obrazujące
codzienną pracę społeczną członkiń tego stowarzyszenia, czyli
żon i córek policjantów. Fotografie przedstawiają wszystko to, co
nadawało sens wolontariatowi, jak organizacja kolonii, zimowisk,
teatrzyków czy zabaw i balów, a przede wszystkim opieki nad ro-
dzinami policjantów, co trwało nieprzerwanie aż do wybuchu 
II wojny światowej. Pozycja ta z pewnością może być ciekawa nie
tylko dla pasjonatów historii Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”,
ale dla wszystkich osób, które interesują się historią polskiej
Policji i losami tworzących ją ludzi oraz ich rodzin. 

nadkom. KRZYSZTOF MUSIELAK
dyrektor BHiTP KGP

„Rodzina Policyjna 
w fotografii 1929–1939”, 
Biuro Historii 
i Tradycji Policji, 
Warszawa 2018, 
s. 200, 179 ilustracji. 

Orkana, gdzie witała gości plenerowa wystawa pt. „Polskie cmen-
tarze wojenne”, przygotowana w Biurze Komunikacji Społecznej
KGP. 

Spotkanie w BHiTP KGP pn.  „Kalinin – Golgota Policji Pań-
stwowej” poprowadził jego dyrektor nadkom. Krzysztof Musielak.
Goście zapoznali się z wystawą przybliżającą tło i przebieg zbrodni
katyńskiej oraz próby fałszowania rzeczywistości w Związku Ra-
dzieckim, gdzie przez pięćdziesiąt lat odpowiedzialność za mord
na polskich jeńcach przypisywano Niemcom. 

Następnie odbył się koncert w wykonaniu żeńskiego kwartetu
smyczkowego w składzie: Katarzyna Gluza, Angela Gołaszewska,
Oliwia Kędziora i  Marzena Masłowska. Utwory Albinioniego, 
Haendla, Chopina, Haydna przeplatane były listami przedwojen-
nych policjantów, jeńców Ostaszkowa, które w  niezwykle suge-
stywny sposób czytał aktor Andrzej Ferenc. 

Każdy z gości otrzymał egzemplarz albumu „Rodzina Policyjna
w fotografii 1929–1939”, przygotowany w Biurze Historii i Tradycji
Policji KGP. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor 

HISTORIA Recenzja

List Romana
Walewskiego 
do rodziny 

Źródło: Słowa tęsknoty:
zachowane listy jeńców
Kozielska, Ostaszkowa
i Starobielska,
Ewa Gruner-Żarnoch,
Maria Danuta Wołągiewicz,
Stowarzyszenie Katyń,
1996

Listy z Katynia

St. post. PP Roman
WalewskiKarta pocztowa z obozu w Starobielsku

Ekspozycja historyczna, przybliżająca kulisy zbrodni katyńskiej,
przygotowana przez BHiTP KGP i o. IPN w Łodzi
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12 kwietnia br. przed Grobem
Policjanta Polskiego na terenie
katowickiej komendy wojewódzkiej
odbyły się obchody 79. rocznicy
Zbrodni Katyńskiej.

U roczyste upamiętnienie kilku tysięcy po-
licjantów zamordowanych przez NKWD
wiosną 1940 r. zostało zorganizowane

przez komendanta wojewódzkiego Policji w Ka-
towicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego oraz
prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Ro-
dzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach
Teresę Bracką. W obchodach uczestniczyli za-
stępca komendanta głównego Policji nadinsp.
Kamil Bracha, komendant wojewódzki Policji
w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz
ze swoim pierwszym zastępcą insp. Romanem
Rabsztynem, komendant wojewódzki Policji 
w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta oraz zastępca
komendanta Służby Ochrony Państwa płk SOP
Robert Nowakowski, dyrektor Biura Historii
i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Mu-
sielak i mł. insp. Klaudiusz Kryczka, reprezen-
tujący dyrektor Biura Komunikacji Społecznej
KGP insp. dr hab. Iwonę Klonowską. Na uro-
czystość przybyli również wiceprezydent Kato-
wic Mariusz Skiba, policjanci, przedstawiciele
innych służb mundurowych i  instytucji pań-
stwowych. Liczną grupę stanowili członkowie
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Po-
licyjna 1939 r.”, przedstawiciele władz woje-
wództwa oraz władz samorządowych.

Minister spraw wewnętrznych i administracji
Joachim Brudziński w nadesłanym liście oko-
licznościowym odczytanym przez komandanta
wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp.
Krzysztofa Justyńskiego zwrócił uwagę, że
„o  tragicznej śmierci funkcjonariuszy ofiar 
sowieckiego reżimu pamiętamy szczególnie
w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej,
którą obchodzimy w tym roku. Wszyscy Oni po-
zostawili wielkie, choć bolesne przesłanie dla
kolejnych pokoleń i nakaz bezwarunkowej mi-
łości do Polski”. Zastępca komendanta głów-
nego Policji nadinsp. Kamil Bracha w  swoim
wystąpieniu podkreślił, że ta pamięć musi trwać
i odczytał list okolicznościowy przesłany przez
komendanta głównego Policji gen. insp. dr. Ja-
rosława Szymczyka.

Prezes Stowarzyszenia Teresa Bracka wraz
z zastępcą komendanta głównego Policji nad-
insp. Kamilem Brachą nadała trzem policyjnym
kapelanom tytuły Członka Honorowego Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna
1939 r.”. Wyróżnieni zostali: ks. proboszcz Adam
Wycisk – kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach, ks. proboszcz Grzegorz Węglorz
– kapelan Szkoły Policji w Katowicach i ks. Grze-
gorz Cebulski – prawosławny kapelan Komendy
Wojewódzkiej we Wrocławiu.

Po uroczystym Apelu Pamięci przed Grobem
Policjanta Polskiego zostały zapalone znicze
i złożone biało-czerwone wieńce i wiązanki
kwiatów.

IZABELA PAJDAŁA-KUSIŃSKA
zdj. autor

Na Śląsku pamięć 
o Zbrodni Katyńskiej trwa

Złożenie wieńca przez (od lewej): 
nadkom. Krzysztofa Musielaka, nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, 
nadinsp. Kamila Brachę, płk SOP Roberta Nawakowskiego, 
insp. Roberta Rabsztyna

Podczas uroczystości upamiętnienia ofiar (od lewej): Teresa Bracka, nadinsp. Krzysztof
Justyński, nadinsp. Kamil Bracha, płk SOP Robert Nowakowski, nadinsp. Jarosław Kaleta

Nadinsp. Kamil Bracha nadaje kapelanom
policyjnym tytuł Honorowego Członka
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
„Rodzina Policyjna 1939 r.” (od lewej):
ks. Grzegorz Cybulski, ks. Adam Wycisk,
ks. Grzegorz Węglorz
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13 kwietnia br. na Placu Apelowym
Muzeum Katyńskiego w warszaw-
skiej Cytadeli odbyły się cen-

tralne uroczystości Dnia Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej. Ich głównym punktem
była Eucharystia, sprawowana w  intencji
ofiar. Poprzedziły ją uroczyste przemówienia
i złożenie wieńców przed tablicami pamięci
w Epitafium Katyńskim. 

Zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Na-
rodowego Dariusz Gwizdała zapoznał wszyst-
kich z  listem od prezydenta RP Andrzeja
Dudy, skierowanym do uczestników uroczys-
tości. Przeczytać w  nim można m.in.:
„Prawda o Zbrodni Katyńskiej jest już dzisiaj
dobrze znana, mimo że na odkrycie czekają
wciąż nowe miejsca kaźni, a listy poległych
być może nigdy nie zostaną ostatecznie
skompletowane. Jednak pamięć o bohater-
skich ofiarach, o  naszych przodkach i  po-
przednikach, którzy woleli zginąć niż zaprzeć
się Niepodległej, trwa – żywa i zwycięska –
w sercach rodaków”. 

Poseł Anita Czerwińska przeczytała list od
marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego,
a sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot pismo
od premiera Mateusza Morawieckiego. Se-
kretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz
zapoznał zebranych z listem ministra obrony
narodowej Mariusza Błaszczaka. 

Prezes Federacji Rodzin Katyńskich Iza-
bella Sariusz-Skąpska przypomniała historię
Zbrodni Katyńskiej i symbolikę 13 kwietnia,
kiedy czcimy jej ofiary. – Jako rodziny katyń-
skie przyjeżdżamy tu z całej Polski i wcho-
dzimy do warszawskiej Cytadeli zawsze tak
samo wzruszeni – powiedziała pani prezes. –
Cieszymy się, że nasza historia znalazła swój
dom, a relikwie katyńskie, ten święty depo-
zyt wyciągnięty z dołów śmierci przez dziel-
nych ludzi spoczywa nienaruszony i  bez-
pieczny w murach kaponiery. 

Głos zabrała również prezes Ogólnopol-
skiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna
1939 r.” z siedzibą w Katowicach Teresa Bracka,

która przypomniała o  setnym jubileuszu po-
wołania Policji Państwowej, której funkcjona-
riusze stanowią największą grupę wśród ofiar
zbrodni katyńskiej. – W Miednoje i Bykowni
spoczywają funkcjonariusze policji II Rzeczy-
pospolitej Polskiej, pogrzebani przez swych
morderców. Stojąc tu oto przed wami przyrze-
kam polskim policjantom, ofiarom Zbrodni Ka-
tyńskiej, że nie zapomnimy i nie pozwolimy
umrzeć prawdzie – tak nam dopomóż Bóg! 

Prezes OSRP 1939 r. Teresa Bracka razem
z  prezes Federacji Rodzin Katyńskich Iza-
bellą Sariusz-Skąpską i prezesem Stowarzy-
szenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi
Jarosławem Olbrychowskim złożyli wieniec
w Epitafium Katyńskim wraz z oficjalną de-
legacją pod przewodnictwem wiceministra
Wojciecha Surkiewicza. 

Następnie na dziedzińcu odprawiono po-
lową mszę świętą. Przewodniczył jej biskup
polowy Wojska Polskiego, delegat Konferencji
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji
gen. bryg. ks. dr Józef Guzdek. Jego Eksce-
lencja w homilii powiedział m.in.: „W 79. rocz-
nicę Zbrodni Katyńskiej stawiamy sobie za-
sadnicze pytanie: Dlaczego do tego doszło?
Dlaczego człowiek potrafił posunąć się tak
daleko w swojej nikczemności i bestialstwie?
Otóż, ta straszna myśl zrodziła się w sercach
i umysłach ówczesnych przywódców sowiec-
kiej Rosji”. 

Na zakończenie omówiono modlitwę
ekumeniczną. Po nabożeństwie złożono
kolejne wieńce przed tablicami memora-
tywnymi w Epitafium Katyńskim. W imie-
niu Policji kwiaty złożył zastępca komen-
danta głównego Policji mł.  insp.  Tomasz
Szymański. 

PaWeł OstasZeWsKI 
zdj. autor 

Dzień Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej
Od 2008 r. 13 kwietnia obchodzony jest jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej. Oddajemy hołd jeńcom wojennym zabitym w Związku
Radzieckim wiosną 1940 r. Obok oficerów Wojska Polskiego i członków
innych służb największą grupę stanowią przedwojenni policjanci. 
Im wszystkim poświęcone są obchody 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 

Eucharystii przewodniczył bp Józef Guzdek 

Kwiaty w Epitafium
Katyńskim w Cytadeli
Warszawskiej składa
zastępca komendanta
głównego Policji
mł. insp. Tomasz Szymański 

07-08.05_Layout 1  30.04.2019  08:09  Strona 8



Wkrótce nowy
Komisariat Policji
w Widawie

Policjanci z  Komisariatu Policji
w  Widawie już niedługo będą pełnić
służbę w  nowym budynku. Minister
spraw wewnętrznych i  administracji
Joachim Brudziński, zastępca komen-
danta głównego Policji mł. insp. To-
masz Szymański oraz komendant wo-
jewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej
Łapiński uczestniczyli w  ceremonii
wmurowania aktu erekcyjnego pod
budowę nowej siedziby dla widaw-
skich policjantów.

W  uroczystości wzięli udział m.in.: 
Joanna Kopcińska, sekretarz stanu
w KPRM, były szef MSZ Witold Wasz-
czykowski, marszałek województwa
łódzkiego Grzegorz Schreiber, władze sa-
morządowe oraz policjanci z Widawy.

–  Ważne jest, aby mieszkańcy powiatu ła-
skiego i Widawy, mieli poczucie bezpieczeń-
stwa. Wiedzieli, że u ich boku są funkcjona-
riusze Policji. To dla was ten komisariat
powstaje, ale wy tutaj jesteście dla miesz-
kańców – powiedział do funkcjonariuszy
z  Widawy minister Joachim Brudziński.
Budowa nowoczesnej siedziby komisariatu
przyczyni się do podniesienia standardu
pracy policjantów oraz zdecydowanej po-
prawy warunków obsługi obywateli. Prace
budowlane mają zostać zakończone do
grudnia 2019 r.

– Dzięki tej inwestycji poprawi się zarówno
bezpieczeństwo mieszkańców, jak i warunki

służby funkcjonariuszy – powiedziała rzecz-
nik rządu Joanna Kopcińska.

Zastępca komendanta głównego Policji 
mł. insp. Tomasz Szymański zwracając się
do zebranych powiedział:

– Zostaną w tym miejscu zainwestowane
ponad 3 mln złotych z programu moderniza-
cji służb, ale posterunek ten będzie zabez-
pieczał dwie gminy: Widawa i Sędziejowice.
Komfort w nowej siedzibie na pewno będzie
służył funkcjonariuszom i mieszkańcom.

Nowy komisariat będzie większy od do-
tychczasowego. W planie jest budowa par-
terowych budynków towarzyszących, bu-
dynku garażowego oraz gospodarczego.
Działka pod budowę komisariatu została
przekazana przez samorząd.

Szef MSWiA podziękował policjantom za
dotychczasową służbę. – Polacy odwdzięczają
się Wam wysokim zaufaniem. Życzę Wam,
aby dalsza służba była bezpieczna – powie-
dział. Jak dodał, rząd we współpracy z samo-
rządami będzie dokładał starań, aby proces
modernizacji służb dalej postępował.

W  województwie łódzkim, oprócz bu-
dowy Komisariatu Policji w Widawie, pro-
wadzone są obecnie także inne inwestycje
budowlane: powstają nowe siedziby po-
sterunków Policji w Rozprzy i Woli Krzysz-
toporskiej, przebudowywany jest III Ko-
misariat Policji KMP w  Łodzi, a  także
sama komenda wojewódzka w Łodzi. 

MSWiA/KK
zdj. Andrzej Chyliński

Rozmaitości  KRAJ 9

Akt erekcyjny w Sławnie
Policjanci i pracownicy ze Sławna będą mieli nowoczesny

obiekt, sfinansowany ze środków rządowego Programu Mo-
dernizacji Służb Mundurowych na lata 2017–2020. Akt erek-
cyjny pod budowę nowej siedziby komendy powiatowej pod-
pisano i wmurowano w fundamenty 29 kwietnia br. 

Wraz z aktem erekcyjnym do kapsuły wmurowanej w podwaliny
komendy trafiły m.in. pamiątkowa moneta NBP, okolicznościowy
pin z logo powiatu świdwińskiego, gazeta „Głos Koszaliński” oraz
spis i grupowe zdjęcie policjantów jednostki.

W uroczystości uczestniczyli: minister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji Joachim Brudziński, sekretarz stanu w MSWiA Paweł
Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Małgorzata
Golińska, I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Dariusz
Augustyniak, wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, szef za-
chodniopomorskich policjantów nadinsp. Jacek Cegieła, komendant
powiatowy Policji w Sławnie nadkom. Andrzej Kamoda, Jego Eksce-
lencja Ksiądz Biskup Krzysztof Włodarczyk, a także parlamentarzyści
i przedstawiciele władz samorządowych.

Adres nowej komendy to ul. Polanowska 45-45A. Działkę pod in-
westycję przekazał starosta sławieński Wojciech Wiśniowski. Koszt
budowy wyniesie około 27 mln złotych. Budynek główny będzie
dwukondygnacyjny, z podpiwniczeniem, dostępny dla osób niepeł-
nosprawnych. Bryła budynku zostanie ukształtowana na wzór litery
U. W strefie ogólnodostępnej znajdzie się patio z zielenią, ławkami
i oświetleniem, dostępne ze strefy wejściowej.

W piwnicy zaprojektowano pomieszczenia magazynowe, szatnie
wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia techniczne oraz salę
ćwiczeń. Na parterze zaplanowano pomieszczenia dla osób zatrzyma-
nych, zespołu dyżurnego, pokoje wydziału prewencji, ruchu drogowego,
pokoje wypoczynkowe sztabu kryzysowego, przyjazny pokój przesłu-
chań dzieci, serwerownię, pomieszczenia sanitarne i socjalne. I piętro
to pokoje komendantów, wydziału prewencji, ruchu drogowego, sala
odpraw, pokoje wydziału kryminalnego, pokoje pracowników admi-
nistracyjnych, izba tradycji, pomieszczenia sanitarne i socjalne. Poli-
cjanci będą mieli także do dyspozycji profesjonalną strzelnicę. Obiekt
wyposażony zostanie w instalację solarną oraz instalację paneli foto-
woltaicznych.  KWP Szczecin/Red

zdj. KWP Szczecin

Do kapsuły włożono podpisany akt erekcyjny,
„Policja 997” nr 169, „Dziennik Łódzki” z 12.04.2019 r.
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18 stycznia 2017 roku w  Krakowie
został porwany 10-letni chłopiec.
Matka podwiozła go samochodem

i  zostawiła dwie przecznice przed szkołą.
Była to prywatna szkoła anglojęzyczna, do
której uczęszczały dzieci z  zamożnych ro-
dzin. Tego samego dnia rodzina otrzymała
informację o  uprowadzeniu z  żądaniem
okupu za uwolnienie chłopca. 

SPECJALNA GRUPA 
Komendant główny Policji powołał specjalną
grupę policjantów. W przypadku śledztw
w sprawie uprowadzeń dla okupu jednostką
wiodącą jest Centralne Biuro Śledcze Policji,
którego funkcjonariusze współpracują z poli-
cjantami lokalnej jednostki wojewódzkiej. Tak
było i w tym przypadku, a całość poszukiwań
koordynował podinsp. Marcin Drożdżak, na-
czelnik Wydziału Kryminalnego krakowskiego
Zarządu CBŚP. Policjanci w poszukiwaniu śla-
dów sprawdzali zarówno miejsce porwania, jak
i całą okolicę, przesłuchiwali kolejnych świad-

ków, analizowali zebrane informacje. Sporzą-
dzone zostały profile psychologiczne sprawców
i opracowano kilka wersji śledczych. 

Po pięciu dniach, po zapłaceniu okupu,
chłopiec został uwolniony. Jak się później
okazało był przetrzymywany w specjalnie wy-
konanej skrzyni stojącej na działce usytuo-
wanej w odludnym miejscu.

– Najważniejszy problem w  sprawie
o uprowadzenie został rozwiązany, bo zawsze
na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo
osoby porwanej – mówi podinsp. Marcin
Drożdżak z CBŚP, kierujący grupą specjalną.
– Od tego momentu całe nasze działania sku-
piły się na ustaleniu kim jest sprawca i za-
trzymaniu go. 

AMBICJA PORYWACZA
Chociaż większość porwań dla okupu kończy
się uwolnieniem zakładnika i zatrzymaniem
przestępców, nie odstrasza to kolejnych ama-
torów pozornie łatwego zdobycia pieniędzy.
Typując na ofiary osoby zamożne, porywacze

spodziewają się, że zdobycie wysokiego
okupu nie będzie problemem. Od 2000 roku
porwano w Polsce ponad 250 osób. 

Porywacze przygotowują się do takich czy-
nów coraz lepiej, przed wytypowaniem ofiary
prowadzą dokładne rozpoznanie, a przed do-
konaniem porwania starają się zdobyć fa-
chową wiedzę z zakresu kryminalistyki. Ale,
jak pokazuje historia, przestępca zawsze zos-
tawia jakieś ślady. W tej sprawie wydawało
się, że nie zostawił żadnych. Do czasu. 

Jak się później okazało ambicją tego pory-
wacza było dokonanie przestępstwa dosko-
nałego. Zaplanował je podczas pobytu w wię-
zieniu, gdzie odsiadywał wyrok za porwanie
kobiety. Podobno wtedy postanowił, że ko-
lejny raz dokona tak perfekcyjnego porwania,
że Policja go nie namierzy. Przygotowywał
się kilka lat. Czytał literaturę kryminalis-
tyczną, zgłębiał zasady działania telefonii ko-
mórkowej, budowy urządzeń służących do
telekomunikacji itp. 

Uprowadzony chłopiec był ofiarą przypad-
kową, sprawca wytypował nie jego, lecz
szkołę, do której chłopiec uczęszczał, zakła-
dając, że są tam dzieci z zamożnych rodzin. 

Kiedy go uprowadził, wiedział, że Policja
zostanie postawiona na nogi. Był do tego
przygotowany, dlatego po pierwsze stworzył
własny system bezpiecznych połączeń tele-
fonicznych, po drugie, co rusz podrzucał 
Policji fałszywe ślady, w  tym nawet ślady
DNA przypadkowych osób.

Porwanie w Krakowie
To była najtrudniejsza sprawa o uprowadzenie w historii polskiej Policji.
Wyjątkowo precyzyjnie przygotowana. Można powiedzieć, że sprawca
traktował ją jak swoistą grę z Policją. Przegrał, choć ustalenie kim jest
i zatrzymanie go zajęło Policji kilka miesięcy. Sprawa była tak interesująca,
że dwa lata później stała się przedmiotem specjalnego szkolenia
przeprowadzonego przez funkcjonariuszy CBŚP dla agentów FBI.

Miejsce, w którym przetrzymywany był uprowadzony 10-latek
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KOLEJNE HIPOTEZY
Praca Policji trwała wiele miesięcy. Funkcjonariusze przesłuchiwali setki
osób i weryfikowali wciąż nowe informacje. Polscy i zagraniczni biegli wy-
konywali dziesiątki ekspertyz. Śledczy budowali kolejne hipotezy, które po
sprawdzeniu okazywały się fałszywe. W pewnym momencie zrozumieli, że
sprawca celowo wprowadza ich w błąd, podrzucając fałszywe ślady i dowody. 

– Najtrudniejsze było namierzenie połączeń telefonicznych porywacza.
Sprawca stosował bardzo wyszukane metody maskowania tych połączeń
i w żaden sposób, przy całej dostępnej nam technice, nie mogliśmy ich roz-
szyfrować. Pomogli nam w  tym nasi przyjaciele z  FBI – mówi podinsp.
Marcin Drożdżak.

Porywacz stosował też urządzenia zapalające, który zdalnie uruchomione
wybuchały i niszczyły ślady.

Jak najszybsze zatrzymanie sprawcy czy sprawców było bardzo ważne,
istniało bowiem podejrzenie, że może/mogą popełnić kolejne podobne prze-
stępstwo. Później okazało się, że te obawy były uzasadnione, bo porywacza
zatrzymano, gdy szykował się do uprowadzenia kolejnego dziecka. Dlatego
kilkuset policjantów i wielu prokuratorów pracowało w dzień i w nocy nad
tym, żeby go namierzyć. 

BYŁY INNE PORWANIA 
30 listopada 2017 roku porywacz chłopca został zatrzymany. Okazał się nim
50-letni Bogusław K. Był już karany za porwanie kobiety, w wiezieniu spędził
kilka lat. Do sprawy zatrzymano też jego konkubinę Dorotę B. Śledczy od-
zyskali znaczną część przekazanego okupu, dodatkowo zabezpieczyli również
kilkaset nowych dowodów świadczących o popełnionych przez nich prze-
stępstwach. 

Policjanci odnaleźli skrzynię, w której przetrzymywany był porwany chło-
piec, a także samochody, którymi poruszał się podejrzany. W jednym z nich
część transportowa była wygłuszona i  przygotowana do przetrzymywania
uprowadzonych osób. 

Sprawcy przebywali w areszcie, a sprawa rozwĳała się nadal. W trakcie
śledztwa wyszło na jaw, że zatrzymany brał również udział w uprowadzeniu
w  2013 roku 76-letniego krakowskiego biznesmena. W tym przypadku
jednak zdarzenie zakończyło się tragicznie, ponieważ w trakcie negocjacji
dotyczących okupu schorowany mężczyzna zmarł. Przestępcy zerwali kontakt
z rodziną i sprawa przez 4 lata była niewykryta. 

To jednak nie wszystko. Bogusław K. stał się nitką, która doprowadziła
śledczych do jednej z najgłośniejszych niewykrytych spraw sprzed lat. Okazało
się, że grupa z którą współpracował przy porwaniu krakowskiego biznesmena,
prawdopodobnie dokonała także zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów.

Śledztwo nadal trwa i nie wiadomo, jakie jeszcze wątki zostaną ujawnione.
A wszystko dzięki temu, że dzięki ogromowi pracy kilkuset policjantów 
zatrzymano sprawcę spektakularnego porwania. 

ELŻBIETA SITEK
zdj. archiwum CBŚP

Szkolenie
dla… FBI!
Sprawa porwania 10-letniego chłopca
w Krakowie w 2017 roku była tak
interesująca z punktu wiedzenia
kryminalistyki, że po jej zakończeniu
policjanci prowadzący śledztwo zostali
zaproszeni do USA na robocze spotkanie
z agentami FBI, aby zaprezentować im
przebieg i wyniki śledztwa.

P od koniec lutego poleciało do USA kilku
policjantów z  komendantem CBŚP insp.
Pawłem Półtorzyckim i  naczelnikiem wy-

działu kryminalnego krakowskiego Zarządu CBŚP
podinsp. Marianem Drożdżakiem. 

Polscy policjanci spotykali się z przedstawicie-
lami kierownictwa FBI w  siedzibie tej służby
w Waszyngtonie i z funkcjonariuszami specjalnej
komórki FBI – CAST, zajmującej się uzyskiwa-
niem informacji na podstawie analizy połączeń
teleinformatycznych. 

Później przez kilka dni polscy policjanci uczest-
niczyli w szkoleniu funkcjonariuszy CAST w No-
wym Orleanie.

CAST W SPRAWIE KRAKOWSKIEJ
Trzech agentów CAST w  2017 roku pomagało
policjantom CBŚP w namierzeniu sprawcy por-
wania 10-letniego chłopca w Krakowie. Przylecieli
do Polski, zapoznali się z materiałami śledztwa
i przeprowadzili analizy połączeń telefonicznych,
jakie wykonywał porywacz.

Sprawa uprowadzenia dziecka była dla amery-
kańskich służb zupełnie inna niż wszystko, co
znali do tej pory, a przecież w USA dochodzi do
kilkuset porwań rocznie. Są to najczęściej upro-
wadzenia obywateli amerykańskich na terenie ca-
łego świata, a typowe działanie porywacza to uży-
cie brutalnej przemocy, wywiezienie za granicę,
głównie do Meksyku i  negocjacje w  sprawie
okupu. Porywacze w  większości posługują się
smartfonami i  komputerami pracującymi pod
kontrolą systemów operacyjnych Android, Win-
dows i  iOS. Ich schwytanie to w  dużej mierze
zasługa agentów CAST, którzy namierzają ich
przy pomocy najnowszych urządzeń i technologii. 

W krakowskiej sprawie porwania wszystko było
inaczej. Materiał ze śledztwa był więc dla agentów

Wnętrze skrzyni, w której chłopiec przebywał 5 dni
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FBI bardzo ciekawym materiałem szkole-
niowym. Porywacz 10-latka stosował wy-
szukane metody połączeń pośrednich,
utrudniających namierzenie go. Budował
specjalne urządzenia komunikacyjne, które
wykorzystywał do kontaktów z  pokrzyw-
dzonymi. Zostawiał je w różnych miejscach,
uruchamiał zdalnie na 30 sekund, wysyłał
sms i wyłączał. Dlatego urządzenia telefo-
niczne były niemożliwe do namierzenia. 

– CAST dysponuje komputerami
z  ogromną mocą obliczeniową i  progra-
mami do analizy połączeń telefonicznych,
które są ciągle udoskonalane. Analiza prze-
prowadzona przez agentów CAST w Kra-
kowie nie doprowadziła nas wprawdzie
wprost do sprawcy, ale pozwoliła zawęzić
pole działania i  ukierunkować śledztwo.
Nasi amerykańscy koledzy byli później
bardzo zainteresowani wynikiem śledztwa
i kiedy już namierzyliśmy i zatrzymaliśmy
porywacza, zaprosili nas do siebie, abyśmy
przedstawili metody działania sprawcy –
mówi podinsp. Marcin Drożdżak.

CAST – ELITARNA JEDNOSTKA FBI
CAST jest specjalną, elitarną jednostką
FBI dysponującą najnowszymi urządze-
niami i programami analitycznymi do ba-
dania połączeń telefonicznych. Służbę
w  niej pełni w  skali całego kraju tylko
70 agentów, specjalistów najwyższej klasy
w tej dziedzinie. Pomagają w śledztwach
w całych Stanach, często też proszeni są
o pomoc przez policje innych państw. 

Regularnie dwa razy w  roku agenci
CAST odbywają szkolenia, podczas któ-

rych wymieniają doświadczenia z  prze-
prowadzonych analiz i zapoznają się z naj-
nowszymi technologiami z zakresu telein-
formatyki. Współpracują też z koncernami
informatycznymi i operatorami telekomu-
nikacyjnymi, a jednostka prowadzi także
własne badania, na które otrzymuje z bu-
dżetu ogromne pieniądze.

– Techniki jakimi posługuje się CAST
i w ogóle FBI nie są dostępne dla wszyst-
kich służb, są opatentowane i na korzys-
tanie trzeba mieć specjalną zgodę. Tym
bardziej doceniamy to, że znaleźliśmy się
w  kręgu najbardziej zaufanych policji,
przed którymi FBI otworzyło swoją spe-
cjalistyczną wiedzę – mówi podinsp. Mar-
cin Drożdżak.

WSPÓŁPRACA Z FBI
– Z FBI współpracujemy od dawna przy
wielu sprawach. Ta służba ma swoich agen-
tów na całym świecie i często korzystamy
z  ich pomocy na przykład prowadząc
sprawy przemytu narkotyków z  Ameryki
Południowej. Współpracujemy z DEA przy
sprawach narkotykowych, ostatnio nawią-
zaliśmy kontakt z  jeszcze inną jednostką
FBI – HSI, która zajmuje się przestęp-
stwami związanymi z  nielegalnymi emi-
grantami, przemytem broni i narkotykami,
w ramach której współpracują służby celne,
kryminalne, antynarkotykowe, itp. Kilka
dni temu agentów tej jednostki gościliśmy
w Polsce. Współpracowaliśmy z nimi przy
sprawie przemytu narkotyków. Bardzo nam
też pomogli w  śledztwie dotyczącym 
wybuchu w  budynku w  Bielsku-Białej

i  w  sprawie wysadzenia samochodu biz-
nesmena w  Płocku – mówi komendant
CBŚP insp. Paweł Półtorzycki.

Lutowe spotkanie w Stanach było nieco
inne niż dotychczasowe. Najpierw w sie-
dzibie FBI, na spotkaniu, w  którym
uczestniczyło ścisłe kierownictwo wydzia-
łów zajmujących się ściganiem porywaczy
dzieci oraz wydziałów ścigających spraw-
ców szczególnie brutalnych przestępstw,
policjanci CBŚP zaprezentowali swoją for-
mację i osiągnięcia. 

– W imieniu polskiej Policji podziękowa-
łem za pomoc w sprawie krakowskiej i wza-
jemnie złożyliśmy deklaracje współpracy. 
Nawiązaliśmy wiele cennych kontaktów,
m.in. osobiście poznaliśmy oficera nadzoru-
jącego pracę oficerów łącznikowych na tere-
nie całego świata, osobę bardzo ważną dla
naszej dalszej współpracy – mówi insp. Paweł
Półtorzycki.

Podczas trzydniowego szkolenia agen-
tów CAST w Nowym Orleanie polscy po-
licjanci przeprowadzili po angielsku pre-
zentację sprawy krakowskiego porwania
i odpowiadali na wiele bardzo szczegóło-
wych pytań dotyczących zarówno sposobu
działania sprawcy, jak i  zastosowanych 
metod śledczych. 

Agenci CAST zaprezentowali analizę ru-
chu sieciowego na podstawie danych his-
torycznych oraz różne techniki i urządzenia
do odczytu danych teleinformatycznych,
wśród których były najnowsze, dopiero
wdrażane, technologie.

Omówione zostały także najciekawsze
sprawy porwań i aktów terroru kryminal-
nego w USA i nie tylko, gdzie do wykrycia
sprawców przyczyniła się specjalistyczna
wiedza i najnowsza technika CAST. Wśród
nich była sprawa zamachu bombowego na
Malcie na dziennikarkę, która prowadziła
śledztwo w sprawie Panama Papers i ujaw-
niła powiązania między politykami a po-
dejrzanymi spółkami. 

– Spotkanie w  USA umocniło robocze
kontakty między polską i  amerykańską
służbą. FBI zadeklarowało gotowość prze-
prowadzenia w Polsce szkolenia z zakresu
cyberprzestępczości. Takie spotkania mają
dla nas ogromne znaczenie, ponieważ nie
tylko wzbogacają naszą wiedzę, ale także
pozwalają nawiązywać osobiste znajomości
z kolegami po fachu. To są najbardziej sku-
teczne kontakty w  naszej pracy, bo czas
gra bardzo ważną rolę. Osobista znajomość
pozwala jednym telefonem uruchomić
szybkie działanie, nim ruszą oficjalne pro-
cedury – mówi komendant Półtorzycki. 

ELŻBIETA SITEK
zdj. archiwum CBŚP

Grupa policjantów CBŚP 
na terenie siedziby FBI w Waszyngtonie
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29 -letni Hamza ma przewodzić 
Al-Kaidzie nie dlatego, że do-
wiódł swojego męstwa w boju lub

też zna Koran i hadisy lepiej od innych. Ma
przewodzić jej dlatego, że jest symbolem.
Synem człowieka, który jako jedyny, w od-
czuciu mudżahedinów, potrafił rzucić Ame-
rykę na kolana. 28 lutego br. Departament
Stanu USA za wskazanie miejsca pobytu
Hamzy wyznaczył nagrodę w wysokości mi-
liona dolarów. Dzień później MSZ Arabii
Saudyjskiej odebrało mu obywatelstwo.

KSIĄŻĘ DŻIHADU
Hamza bin Laden, zwany księciem dżihadu,
jest piętnastym dzieckiem Osamy bin La-
dena i  jedynym synem jego trzeciej i, zda-
niem wielu, ulubionej żony Saudyjki Hajrĳi
Sabar. Urodził się prawdopodobnie w 1990 r.
Wychowywał się głównie w  Afganistanie,
gdzie jego ojciec walczył z Rosjanami, i w Su-
danie, w którym rodzina bin Ladenów osiadła
po wygnaniu Osamy z  Arabii Saudyjskiej.
Dzieciństwo upłynęło mu w obozach, w któ-
rych szkolili się mudżahedini. Jego ulubio-
nymi zabawkami były łuski i puste magazynki
do kałasznikowa. Czasami towarzyszył ojcu
przy nagrywaniu filmów propagandowych
i przesłań, co dla wielu stanowi dowód, że
Osama bin Laden widział w nim kontynua-
tora ogłoszonej przez siebie świętej wojny
z cywilizacją Zachodu.

Od sierpnia 2015 r. krążą w internecie na-
grania, na których, naśladując intonację ojca,
wzywa muzułmanów do atakowania „Żydów
i krzyżowców”. Wśród największych wrogów
obok USA wskazuje Wielką Brytanię, Fran-
cję, Izrael i  oczywiście królewską rodzinę
Saudów, która, jak przekonuje, zdradziła jego
ojca i  wciąż pozwala stąpać wojskom nie-
wiernych po świętej ziemi islamu. 

MODUS OPERANDI
Eksperci są przekonani, że Hamza nie bę-
dzie, wzorem ojca, planował spektakularnych
zamachów w  stylu 11 września czy nawet
zamachów na pociągi i  metro w  Londynie
i Madrycie. Al-Kaida jest dziś na to za słaba,
a  służby państw Zachodu, nauczone do-

świadczeniami rozpoczętej we wrześniu 2001
roku wojny z  terroryzmem, są na zupełnie
innym etapie rozwoju. Będzie raczej korzys-
tał z doświadczeń zamachowców działających
pod sztandarem lub z inspiracji tzw. Państwa
Islamskiego. Na wspomnianych nagraniach
wzywa wiernych, by starannie wybrali cel,
a  potem zaatakowali go każdą możliwą do
zdobycia bronią. Może to być broń palna,
nóż, samochód, wykolejony pociąg czy wy-
wołany pożar. Liczy się efekt. 

Groźba jest poważna, ponieważ od co naj-
mniej kilku miesięcy szeregi Al-Kaidy zasi-
lane są bojownikami z  upadającego samo-
zwańczego kalifatu Państwa Islamskiego.
Dla doświadczonych wieloletnimi walkami
terrorystów, których państwo rozpadło się
na ich oczach, nazwisko bin Laden i legenda
o najpotężniejszym ciosie, jaki mudżahedini
zadali Zachodowi,  jest z jednej strony mag-
nesem, z drugiej gwarancją kontynuowania
walki. I nawet jeśli dla niektórych Hamza
bin  Laden jest tylko synem swojego ojca,
kimś komu brakuje doświadczenia w plano-
waniu i  dowodzeniu globalną organizacją
terrorystyczną, to przekonać ich może obec-
ność wokół niego ludzi znacznie bardziej
doświadczonych, z Ajmanem az-Zawahirim
na czele. 

Ścieżki az-Zawahiriego i Osamy bin La-
dena zeszły się jeszcze w czasie walk z wojs-
kami radzieckimi w  Afganistanie. Twórca
organizacji Al-Dżihad, którą później połączył
z Al-Kaidą, bardzo szybko stał się prawą ręką
bin Ladena, a po jego śmierci w maju 2011 r.
zastąpił go na czele Bazy. Udało mu się
uniknąć amerykańskich obław i polujących
na niego dronów. Zręcznie lawirując między
Talibami a Państwem Islamskim ocalił or-
ganizację w  stanie pozwalającym na jej
szybką odbudowę. To prawdopodobnie on
kilka miesięcy temu, obserwując upadek
quasi-państwa stworzonego przez samo-
zwańczego kalifa Abu Bakra al-Baghdadiego,
podjął decyzję o  powrocie Al-Kaidy na
główną scenę światowego dżihadu. Jednym
z pierwszych kroków w realizacji tego planu
była kampania medialna promująca Hamzę
bin Ladena.

NOWE POKOLENIE
Eksperci wskazują, że jednym z  powodów
takiej decyzji mógł być, obok nazwiska, wiek
Hamzy. Dla wielu młodych mężczyzn z Blis-
kiego Wschodu, Europy i Ameryki, sfrustro-
wanych i  rozczarowanych upadkiem tzw.
Państwa Islamskiego, jego przesłanie może
być znacznie bardziej atrakcyjne niż odległe
pokoleniowo kazania dobĳającego do siedem-
dziesiątki Ajmana az-Zawahiriego. Ten, ra-
zem z  innymi weteranami Al-Kaidy, którzy
przeżyli lata polowań prowadzonych przez
amerykańskie służby specjalne, postanowił
usunąć się w cień i stamtąd, rękami młodego
bin Ladena, najpierw uaktywnić liczne ko-
mórki Al-Kaidy rozsiane w Afryce i na Bliskim
Wschodzie, a potem kontynuować globalny
dżihad rozpoczęty przez jego poprzednika.

Główne ośrodki kierowania Al-Kaidy praw-
dopodobnie znajdują się dziś w południowym
Afganistanie. Silne i gotowe do działania ko-
mórki obecne są także w Jemenie, Syrii, Pa-
kistanie, Libii, Somalii i kilku innych krajach
afrykańskich. Przez kilka lat po śmierci jej
założyciela aktywność Bazy była minimalna,
aż do 7  stycznia 2015  r., kiedy to przypo-
mniała o sobie atakiem braci Saida i Chérifa
Kouachich na redakcję magazynu satyrycz-
nego Charlie Hebdo. Obaj, choć nie byli
formalnie członkami Al-Kaidy, szkolili się
w jej jemeńskich bazach, a sama organizacja
tydzień po ataku przyznała się do jego or-
ganizacji.

KLAUDIUSZ KRYCZKA   
rys. Piotr Maciejczak

Al-Kaida – drugie pokolenie
Upadek tzw. Państwa Islamskiego w formie, jaką znaliśmy od 2014 r.,
i rozproszenie się jego bojowników po niemal całym świecie oznacza,
że na czołowe miejsce w terrorystycznej hierarchii wraca Al-Kaida.
Świadczy o tym także rosnąca rola Hamzy bin Ladena, syna Osamy,
któremu liderzy Bazy powierzyli kierownictwo organizacją.
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Niosą pomoc w strefach
niebezpiecznych, do których cywilni
ratownicy medyczni nie mają
wstępu. Ratują wszystkich
poszkodowanych, nie tylko
funkcjonariuszy. Od kwietnia br.
zespoły medyczne w Policji mają
rozszerzone kompetencje
wykonywania świadczeń
zdrowotnych. 

– J esteśmy dziwną hybrydą, połącze-
niem policjanta z ratownikiem. Po-
siadamy wiedzę ratowniczą, ale też

jak obezwładnić pacjenta i  trzymać w  sposób
bezpieczny dla niego samego. Zarówno dla PRM
(Państwowego Ratownictwa Medycznego), jak
i dla Policji to, że mamy wykształcenie w tych
dwóch zawodach jest ogromnym plusem – mówi
sierż. sztab. Michał Śliwa z Samodzielnego Pod-
oddziału Prewencji Policji w Opolu. 

Na terenie całego kraju decyzją nr 12 Ko-
mendanta Głównego Policji z  22  stycznia
2016  r. funkcjonują 24  zespoły medyczne
z 72 etatami przy oddziałach prewencji (OPP)
i samodzielnych pododdziałach prewencji Po-
licji (SPPP). W trzyosobowych zespołach służą
funkcjonariusze z wykształceniem medycznym
– lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni.
Oprócz wysokich kwalifikacji medycznych mu-
szą posiadać wiedzę z zakresu zachowania się
w  różnych sytuacjach zagrożenia w  poszcze-
gólnych strefach. 25  kwietnia br. weszło 
w życie długo oczekiwane przez policyjnych
ratowników rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 6 marca 2019
roku (Dz.U. poz.  472) w  sprawie wykazu
świadczeń zdrowotnych podległych mu służb.
Wprowadzone zmiany również jednostkom
specjalnym pozwalają na większe wykorzysta-
nie udzielanych świadczeń oraz stosowanie
farmakoterapii. 

– Do momentu wprowadzenia rozporządzenia
ratownicy policyjni mogli zasadniczo poruszać
się tylko w obszarze pierwszej pomocy oraz KPP
(Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy), mimo że
mieli wykształcenie i przygotowanie pozwalające
na większy zakres pomocy. A teraz mają więcej
możliwości niż ratownik medyczny cywilny –
mówi Małgorzata Wlaź, koordynator Ratow-
nictwa Medycznego Policji z  Sekcji Ochrony
Pracy KGP. 

– Do czasu nowelizacji nie mogliśmy stosować
farmakoterapii, uśmierzać bólu. Nie mogliśmy
rannego policjanta przetransportować do Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego. Musieliśmy go
zabezpieczyć na miejscu do momentu przyjazdu
i przekazania zespołowi PRM – opowiada funk-
cjonariusz-ratownik z SPAP w Opolu.

DOBRE ZMIANY
Głównym zadaniem zespołów medycznych
OPP/SPPP jest zabezpieczenie medyczne pod-
czas akcji i operacji policyjnych, strzelań i szko-
leń realizowanych w jednostkach Policji. 

– Trudno było połączyć dwa światy: cywilne
ratownictwo medyczne z tym naszym, policyj-
nym – mówi lekarz w OPP w Warszawie pod-
insp. Alina Fiałkiewicz-Kozłowska.

Co się zatem zmieniło? Trzy załączniki no-
wego rozporządzenia MSWiA regulują wykaz
świadczeń zdrowotnych, które mogą być
udzielane przez ratownika medycznego sa-
modzielnie lub pod nadzorem lekarza. Waż-
nym elementem, znacznie rozszerzonym, jest
lista leków, które mogą być zakupione przez
jednostki i podawane przez zespół medyczny.
Nowością są świadczenia pozwalające na
przyrządowe przywracanie i  zabezpieczanie
drożności dróg oddechowych, czyli zastoso-
wanie intubacji lub konikopunkcji. Lista
świadczeń to 30 punktów, które pozwalają
na właściwe i zgodne z aktualną wiedzą me-
dyczną oraz ogólnymi standardami udzielanie
pomocy. Rozporządzenie zawiera również wy-
kaz świadczeń zdrowotnych, które mogą być
udzielane przez funkcjonariuszy z  zespołu
medycznego samodzielnie w przypadku rea-
lizacji zadań służbowych w warunkach zagro-
żenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze
terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk
żywiołowych i w strefie działań wojennych.
W wykazie znalazły się także: stosowanie
opatrunków hemostatycznych, wykonywanie
drobnych zabiegów chirurgicznych (szycie
drobnych ran) czy wykonywanie cewnikowa-
nia pęcherza moczowego i wykonywanie ba-
dania USG w stanach nagłych. W kolejnym
załączniku rozporządzenia zawarty jest rów-
nież wykaz świadczeń, które mogą być udzie-
lane przez ratownika pod nadzorem lub w po-
rozumieniu z lekarzem. 

Obecnie w wykazie znalazły się 62 leki, które
policyjne zespoły medyczne mogą stosować.
Daje to dużą elastyczność, która jest niezbędna
w udzielaniu pomocy. Po wejściu w życie roz-
porządzenia wielokrotnie można usłyszeć od ra-
towników: 

– Cieszymy się, że minister nas zauważył
i wprowadził nowe przepisy – mówi sierż. Mar-
cin Potępa, ratownik medyczny z OPP w War-
szawie. 

Dla policyjnych ratowników medycznych naj-
trudniejsze były sytuacje, w  których musieli
czekać z założonymi rękoma, podczas gdy kolega
z którym wcześniej jeździli na patrole czy stali
w jednym szeregu z tarczą na wprost kibiców,
zwĳa się z bólu.

– Możemy w  tej chwili działać bez obawy,
że przekroczyliśmy swoje kompetencje i upraw-
nienia, a to jest dla nas bardzo ważne – mówi 
sierż. sztab. Tomasz Bełch z OPP w Rzeszowie.

SZKOLEŃ NIGDY MAŁO
Medycyna i ratownictwo medyczne są wymaga-
jącą pasją. 

– Bardzo ważne w tych nowelizacjach jest,
że tworzy się również podstawa do potrzeb-
nych szkoleń i  ćwiczeń – mówi kom. Beata
Żółkiewska, lekarz Zespołu medycznego
z OPP w Warszawie. Większość funkcjonariu-
szy pełniących służbę w zespołach medycznych
szkoli się we własnym zakresie, często w czasie
wolnym.

– Dla medycyny ratunkowej poświęcamy
spory kawałek swojego życia. Często jest tak, że
poza tym, że jesteśmy ratownikami w policyj-
nych zespołach, staramy się podtrzymywać nasze
kwalifikacje przez pracę na SOR-ach czy w ze-
społach wyjazdowych PRM. Wszystko po to, aby
utrzymać wysoki poziom umiejętności. Medy-
cyna ratunkowa cały czas się rozwĳa. Cały czas
musimy się dokształcać, choćby z farmakologii,
która cały czas się zmienia – opowiada z pasją
sierż. Lech Napiórkowski z OPP w Gdańsku. 

Cyklicznie w WSPol w Szczytnie realizowane
są specjalistyczne warsztaty szkoleniowe dla ze-
społów medycznych. Kłopot jest tylko jeden.
Ponieważ zespoły medyczne są 3-osobowe,
nie  wszyscy mogą cyklicznie uczestniczyć
w szkoleniu. 

– Ja mogę zastąpić niemal każdego funkcjona-
riusza z kompanii, ale funkcjonariusz bez przygo-
towania ratowniczego mnie nie zastąpi. Na 1100
funkcjonariuszy jest tylko jeden policjant, który
ma takie kwalifikacje. A nasz zespół jest najwięk-
szy w kraju – mówi ratownik z OPP w Warszawie. 

C.D.N.
– Nie jest to jeszcze koniec pracy. Szykowane
są kolejne przepisy regulujące pracę ratowni-
ków medycznych w Policji – zapowiada Mał-
gorzata Wlaź.

Szczegółowy program kursu wynikającego
z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 24 września 2018 r.
w sprawie medycznego kursu kwalifikacyjnego
ministra właściwego do spraw wewnętrznych
opracowany zostanie przez zespół ekspercki
MSWiA, a będą mogli w nim uczestniczyć ra-

Na pierwszej linii
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townicy medyczni zespołów medycznych
OPP/SPPP. Planowane jest również przygo-
towanie szkoleń uwzględniających doskona-
lenie umiejętności z zakresu świadczeń zdro-
wotnych zawartych w rozporządzeniu

WYPOSAŻENIE I WSPARCIE
– Planowane jest również rozszerzenie rozpo-
rządzenia MSWiA i MON w sprawie szkoleń
KPP o szkolenie z TC3 (Tactical Combat Ca-
sualty Care – system szkolenia z zakresu medy-
cyny taktycznej). W przygotowaniu jest także

zmiana zarządzenia nr 520 KGP o wyposażeniu,
w  którym uregulowane zostanie zaopatrzenie
wyposażenia medycznego – opowiada Małgo-
rzata Wlaź. – Nowością będzie posiadanie przez
funkcjonariuszy poruszających się na motocy-
klach apteczek motocyklowych. Wprowadzona
zostanie również apteczka na oparzenia i  ap-
teczka osobista dla funkcjonariuszy AT oraz ap-
teczka ratownika medycznego jednostek kontr-
terrorystycznych (plecak). Wyposażenie
wszystkich apteczek poddane było konsulta-
cjom środowiskowym. W planie jest również do-

posażenie policyjnych ambulansów medycz-
nych, bo chcemy osiągnąć jednolitość wyposa-
żenia we wszystkich ambulansach.

Dodatkowo, ponieważ ambulans nie zawsze
może wszędzie wjechać, doposażeniem będzie
(plecak) terenowa apteczka ratownika medycz-
nego zespołu medycznego OPP/SPPP.

– Przede wszystkim jesteśmy policjantami –
podkreślają ratownicy. Wiedzą jak posługiwać
się bronią, a nawet jak funkcjonuje kombinezon
zabezpieczający pirotechnika – EOD. To wie-
dza, która może również uratować życie, a nie
jest dostępna zespołom Systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego. 

Poza tym, na co zwraca uwagę jeden z funk-
cjonariuszy-ratowników, zespoły medyczne mają
jeszcze jedną, prostą, czysto ludzką, a  rzadko
kiedy przypominaną rolę. 

– Stojąc za policjantem z tarczą, za jego ple-
cami, stwarzamy mu komfort psychiczny, że stoi
za nim ktoś, kto jest naprawdę dobrze wyszko-
lony i  w razie kłopotów udzieli mu pomocy.
Żeby wrócił do domu, do swojej rodziny – mówi
sierż. sztab. Michał Śliwa i dodaje. – Te upraw-
nienia, które teraz dostajemy plus wiedza poli-
cyjna, to naprawdę dużo. Na to czekaliśmy.

IZABELA PAJDAŁA-KUSIŃSKA, 
ANDRZEJ CHYLIŃSKI

zdj. Jacek Herok

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2019 r.
(Dz. U. poz. 472) w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzie-
lana przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa,
Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.
§ 1. Rozporządzenie określa wykaz świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane
przez ratownika medycznego:

1) samodzielnie – niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego
ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

2) samodzielnie – w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagro-
żenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach ka-
tastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych,

3) pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem
– wykonującego zadania zawodowe w podmiotach, o których mowa w art. 11 ust. 3.
pkt 7–7d ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
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Dotychczasowy brak znaków identyfikacji imiennej w normach
umundurowania sprawiał, że jednostki Policji nie posiadały
podstaw prawnych, by je kupować. Teraz mają. Wpłynie to na

ujednolicenie wyglądu umundurowania policjantów w czasie wyko-
nywania przez nich obowiązków służbowych. 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji w sprawie umundurowania policjantów z dnia 20 maja
2009 r. (Dz.U. nr 90, poz. 738, z późn. zm.) wynika przede wszystkim
z  konieczności dostosowania jego przepisów do zmian w  ustawie
o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. na podstawie ustawy z dnia 9 lis-
topada 2018  r. o  zmianie ustawy o  Policji oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 15).

Ustawa ta m.in. wprowadza do katalogu służb wchodzących w skład
Policji służbę kontrterrorystyczną. Ale to nie jedyny powód nowelizacji.
Jest ona także spowodowana potrzebą doprecyzowania przepisów okre-
ślających noszenie przez policjantów znaku identyfikacji imiennej.

Najnowsze rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z  dnia 5 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. poz. 651) wyjaśnia,
do którego munduru nosi się imienniki, ile ma ich być, jakiej są
wielkości i koloru. Wprowadza także jasno wyjątki od zasady noszenia
ich na mundurze. 

GRANATOWY
Jak ma teraz wyglądać imiennik? Przede wszystkim kolor „rzepa”
zmieniono z czarnego na granatowy, dostosowany do koloru munduru
ćwiczebnego i służbowego. Określono też maksymalną długość me-
talowego znaku identyfikacji imiennej. Jego noszenie na umundu-
rowaniu jest obowiązkowe, ale istnieją od tej zasady wyjątki. 

Znak identyfikacji imiennej, obejmuje pierwszą literę imienia oraz
nazwisko policjanta i może mieć postać:

– metalowej tabliczki w kształcie prostokąta o szerokości 13 mm
i długości 80–100 mm, w kolorze granatowym z obramowaniem
w kolorze starego srebra, na której litery o wysokości 5 mm i gru-
bości 1 mm oraz kropka są w kolorze starego srebra, z zapięciem
umożliwiającym przyleganie do tkaniny wierzchniej;

– taśmy czepnej w  kolorze granatowym, w  kształcie prostokąta
o wymiarach 25x130 mm, na której litery o wysokości 8,5 mm
i grubości 1 mm oraz kropka w kolorze srebrnym są haftowane
mechanicznie.

Czym jest „pododdział zwarty” wyjaśnia ustawa o środkach przy-
musu bezpośredniego i broni palnej mówiąca, że przez „pododdział
zwarty – należy rozumieć zorganizowaną, jednolicie dowodzoną
grupę funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej
lub żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, wykonującą działania prewen-
cyjne w  razie zagrożenia lub zakłócenia bezpieczeństwa albo po-
rządku publicznego”. 

Zmieniono także rodzaj znaku noszonego przez policjantów na
koszulce polo z  krótkim rękawem, z  metalowego na wykonany
z taśmy, co poprawi komfort użytkowania tego elementu umundu-
rowania i w przyszłości właśnie takie będą zamawiane.

Metalowy znak identyfikacji imiennej nosi się teraz na:
– kurtce gabardynowej wyjściowej i koszuli wyjściowej letniej –

bezpośrednio nad prawą górną kieszenią;

Wyjątek
Identyfikator imienny nosi się na elementach umundurowa-
nia, z  wyjątkiem, gdy policjanci występują w  pododdziale
zwartym, kompanii reprezentacyjnej Policji i kompanii hono-
rowej Policji.

Dzięki zmianie rozporządzenia w sprawie
umundurowania policjantów znaki identyfikacji
imiennej znalazły się w policyjnych normach
umundurowania. Oznacza to, że
funkcjonariusze nie muszą za nie płacić
z własnej kieszeni. Przyjęte przepisy
rozwiewają także wątpliwości dotyczące
obowiązku ich noszenia na umundurowaniu:
jest ono obowiązkowe, ale… z wyjątkami.

Imienniki

Prawidłowe znaki identyfikacji imiennej, przy czym czarny należy nosić do ubioru
ćwiczebnego według dotychczasowego wzoru, tj. czarnego. Granatowe imienniki na
„rzepa” obszyte są nicią tej samej barwy, a nie srebrną, którą wyhaftowane są litery

Prawidłowo umundurowany funkcjonariusz
na umundurowaniu służbowym ma przypięte
oba znaki lub tylko jeden z nich
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– kurtce gabardynowej galowej – po prawej stronie na wysokości
odpowiadającej jego położeniu na kurtce gabardynowej wyjścio-
wej;

– koszuli służbowej i koszuli służbowej letniej – bezpośrednio nad
prawą górną kieszenią.

Znak identyfikacji imiennej w  postaci taśmy sczepnej, czyli na
„rzepa” nosi się na: 

– bluzie ćwiczebnej – nad prawą górną kieszenią;
– koszulce polo z krótkim rękawem – po prawej stronie na wyso-

kości odpowiadającej położeniu lewej górnej kieszeni; 
– kurtce służbowej letniej oraz na kurtce służbowej zimowej z pod-

pinką i ocieplaczem z polaru – na patce prawej górnej kieszeni;
– swetrze służbowym – po prawej stronie na wysokości odpowia-

dającej położeniu lewej górnej kieszeni;
– ocieplaczu z polaru, jeśli występuje jako samodzielny element

ubioru służbowego – po prawej stronie na wysokości odpowia-
dającej napisowi POLICJA po lewej stronie.

Policjantka nosi metalowy znak identyfikacji imiennej na kurtce
gabardynowej na wysokości odpowiadającej jego położeniu na kurtce
gabardynowej wyjściowej policjanta. 

JEDEN ZNAK CZY DWA?
Obecnie w Policji obowiązują cztery rodzaje umundurowania: galowe,
wyjściowe, służbowe i ćwiczebne. Znak identyfikacji imiennej nosi
się do wszystkich czterech, natomiast znak identyfikacji indywi-
dualnej, czyli gwiazdę z  numerem służbowym, tylko do dwóch –
munduru służbowego i  ćwiczebnego. Na podstawie §  28 ust.  4a
„Na ubiorze służbowym i ćwiczebnym policjant nosi znak identyfi-
kacji indywidualnej lub znak identyfikacji imiennej”. Użycie spójnika
„lub” oznacza, że funkcjonariusz będzie prawidłowo umundurowany,
gdy przypnie oba znaki lub tylko jeden z nich. Możliwość noszenia
ich zamiennie wpłynie na poprawę komfortu w  czasie pełnienia
służby przez policjantów.

W związku z  tym, że zgodnie z  §  3 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w  sprawie umundurowania poli-

cjantów (Dz.U. poz. 1879) do dnia 31 grudnia 2021 r. policjanci
mogą nosić ubiór ćwiczebny według dotychczasowego wzoru
(czarny), w nowelizacji wprowadzono przepis przejściowy, w którym
określono sposób noszenia znaku identyfikacji imiennej na elemen-
tach tego ubioru. Ponadto, w związku ze zmianą kolorystyki znaku
identyfikacji imiennej w  postaci taśmy sczepnej, w  przepisie do-
puszczono możliwość noszenia do 31 grudnia 2021 r. dotychczaso-
wego czarnego imiennika, co umożliwi wykorzystanie znaków po-
siadanych przez policjantów. 

We wprowadzonych w  rozporządzeniu uregulowaniach wzięto
pod uwagę warunki służby pełnionej przez policjantów, kierując
się przede wszystkim bezpieczeństwem funkcjonariuszy i usunię-
cie przeszkód w  sprawnym prowadzeniu przez nich czynności
służbowych. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Andrzej Chyliński

Imienniki a RODO
Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2016/697, zwane RODO nie mają zastosowania
w przypadku pełnienia służby przez funkcjonariusza w miejscu
publicznym.
Zasady noszenia znaków identyfikacyjnych reguluje art. 12
ustawy z  dnia 6 kwietnia 1990  r. o  Policji (Dz.U. z  2019  r.
poz.  161, z  późn. zm.) oraz § 28 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2019 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania po-
licjantów (Dz.U. z 2019 r. poz. 651).
W ust. 4a rozporządzenia dopuszczono możliwość noszenia
znaku identyfikacji indywidualnej zamiast znaku identyfikacji
imiennej.

Stanowisko: Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP

Identyfikatorów imiennych nie nosi się na elementach umundurowania podczas służby w pododdziale zwartym
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Prognozowanie rozwoju
przestępczości 

12 kwietnia w gościnnych murach Politechniki Warszaw-
skiej odbyła się konferencja podsumowująca realizację pro-
jektu pn. „Stworzenie systemu prognozowania rozwoju prze-
stępczości jako elementu budowania strategii bezpieczeństwa
i porządku publicznego”. 

Projektem kierował znany wszystkim policjantom prof. zw. dr hab.
dr h c. Brunon Hołyst, autor podręczników „Kryminalistyka” i „Kry-
minologia”, pionier w dziedzinie wiktymologii i suicydologii w Pol-
sce. W spotkaniu ze strony Policji uczestniczyli: naczelnik Wydziału
Prezydialnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji mł. insp.
Dorota Pater, która zaangażowana była w przedsięwzięcie ze strony
KGP oraz Michał Stryjewski z WSPol. w Szczytnie, który był kie-
rownikiem operacyjnym projektu. 

Spotkanie stało się okazją do promocji drugiego tomu opracowania
„Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym – Modele
prognostyczne. Przestępczość. Wiktymizacja. Profilaktyka”. Pierw-
szy tom, opisujący metodologię badań prognostycznych, progno-
zowanie przestępczości i wykroczeń oraz przewidywanie zjawisk
społecznych, ukazał się w 2017 r. Obecnie do rąk czytelników trafił
drugi tom dzieła pod redakcją naukową prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Bru-
nona Hołysta, dr. hab. Norberta Malca i dr. inż. Zbigniewa W. Waw-
rzyniaka. Publikacja została przygotowana przez Wydawnictwo Nau-
kowe PWN SA na zlecenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

P.Ost. 
zdj. autor

Polska w J-CAT
Polska Policja stała się właśnie członkiem Grupy Roboczej

Do Walki z Cyberprzestępczością (J-CAT) w ramach Euro-
polu. W grupie zrzeszonych jest 15 państw: 9 członków UE
i 6 krajów spoza Unii. Obok Polski do grupy niedawno dołą-
czyła Szwecja. To odpowiedź organów ścigania na rosnącą
potrzebę międzynarodowej współpracy w zakresie ścigania
cyberprzestępczości. Do siedziby Europolu w Hadze dele-
gowany został oficer łącznikowy ds. walki z cyberprzestęp-
czością.

Grupa J-CAT (Joint Cybercrime Action Taskforce) powstała we
wrześniu 2014 roku. Działa w ramach Europejskiego Centrum Cy-

berprzestępczości przy Europolu (EC3). Do jej głównych zadań
należy ściganie cyberprzestępczości, osób ułatwiających lub po-
średniczących w takich działaniach, oszustw dokonywanych przy
wykorzystaniu sieci Internet (np. kradzież danych kart płatni-
czych) czy też wykorzystywania seksualnego dzieci (np. dziecięca
pornografia).

Poszczególne kraje delegują do Hagi, gdzie znajduje się siedziba
Europolu, oficerów łącznikowych, których zadaniem jest koordy-
nowanie działań międzynarodowych. Przewodnictwo w  grupie 
J-CAT sprawuje Królestwo Niderlandów, zaś funkcję wiceprze-
wodniczącego pełni FBI. W sumie w działania włączyło się 17 or-
ganów ścigania, a kolejne są mocno nimi zainteresowane.

– Walka z  cyberprzestępczością każdego dnia staje się coraz
trudniejsza. Przestępcy rezygnują z  pospolitych form działania
i coraz częściej angażują się w zaawansowane metody popełniania
przestępstw w cyberprzestrzeni. Tylko ścisła współpraca między-
narodowa pozwoli organom ścigania odnieść sukces w tej trudnej
walce. Jesteśmy dumni, że możemy stać się członkiem J-CAT ob-
sługiwanej przez EC3 i podejmować nowe wyzwania u boku wy-
specjalizowanych ekspertów z całego świata – powiedział Dyrektor
Biura do Walki z  Cyberprzestępczością KGP mł.  insp.  Mariusz
Lenczewski.

Więcej na temat działań grupy można przeczytać na stronie in-
ternetowej www.europl.eu. 

Red.

15. Konferencja 
Szefów Krajowych 
Biur Interpolu 

9 kwietnia br. w Lyonie, podczas 15. Konferencji Szefów
Krajowych Biur Interpolu, podpisana została umowa doty-
cząca organizacji 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej
Interpolu, która w dniach 29–31 maja 2019 r. odbędzie się
w  Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w  Kato-
wicach. 

Polskiej delegacji przewodniczył sekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski, któremu
towarzyszył zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Kamil
Bracha.

Europejska Konferencja Regionalna Interpolu – jako coroczne
spotkanie gremium decyzyjnego Organizacji – służy omówieniu
najważniejszych problemów związanych z zapobieganiem i zwal-
czaniem przestępczości transgranicznej, wzajemnej wymianie do-
świadczeń oraz nakreślaniu i  zatwierdzaniu wspólnych strategii
działania.

Wybór Polski jako gospodarza konferencji w stulecie założenia
Policji Państwowej podkreśla, jak ważnym i  liczącym partnerem
jest polska Policja w strukturach Interpolu i jak poważną rolę od-
grywa w wymiarze globalnej polityki bezpieczeństwa.

Podczas spotkania nadinsp. Kamil Bracha podziękował Sekreta-
rzowi Generalnemu Interpolu Jürgenowi Stockowi  za dotychcza-
sową współpracę pomiędzy Interpolem a polską Policją oraz w imie-
niu Komendanta Głównego Policji wyraził zadowolenie
z perspektywy spotkania i dyskusji podczas konferencji w Kato-
wicach. 

Red.
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Szybki wzrost technologii sprawił, 
że wiele operacji finansowych
realizowanych w sieci internetowej
prowadzi do zwiększenia działalności
przestępczej w wirtualnym świecie.
Obszarami działań przestępców są
w szczególności oszustwa,
wyłudzenia oraz nielegalny handel
towarów.

Do
walki z  zagrożeniami płynącymi
z  sieci powołano Biuro do Walki
z Cyberprzestępczością w struktu-

rach Komendy Głównej Policji. Podstawą pracy
ekspertów tej komórki jest przede wszystkim
szybka wymiana i  zdobywanie informacji.
Z uwagi na transgraniczny charakter przestęp-
czości internetowej intensywnie współpracują
z organami ścigania w innych państwach, głów-
nie za pośrednictwem międzynarodowych or-
ganizacji policyjnych.

EUROPOL
Jedną z  organizacji umożliwiającej współpracę
policji różnych państw w zwalczaniu przestęp-
czości międzynarodowej jest EUROPOL (Euro-
pejski Urząd Policji), działający na obszarze UE.
Do walki z przestępczością w sieci internetowej
zostało powołane Europejskie Centrum ds. Cy-
berprzestępczości EC3 (European Cybercrime
Center). Jego celem jest wzmacnianie działań
na terenie Unii Europejskiej w zakresie zapobie-
gania internetowym przestępstwom poprzez sku-
pienie się na trzech obszarach: strategii, krymi-
nalistyki i działań operacyjnych przy współpracy
policji państw europejskich (EMPACT). Biuro
do Walki z Cyberprzestępczością KGP uczestni-
czy w działaniach w ramach Analysis Project (pliki
analityczne). Działania operacyjne podzielono na
cztery obszary: AP Cyborg, AP Terminal, AP
Twins i AP Dark Web. Biuro „cyber” koordynuje
w kraju dwa z wymienionych projektów. 

AP Cyborg wspiera przedsięwzięcia z zakresu
przestępstw związanych z zagrożeniami syste-
mowymi, jak: złośliwe oprogramowanie, hacking,
phishing, ransomware, kradzież tożsamości
i oszustwa w Internecie. Projekt w szczególności
skupia się na cyberprzestępczości grup zorgani-
zowanych, osiągających duże zyski z przestępstw.

AP Terminal skupia swoje działania na prze-
ciwdziałaniu i zwalczaniu przestępstw popełnia-
nych przy wykorzystaniu bezgotówkowych form
płatności. Skuteczna reakcja jest możliwa po-

przez współpracę organów ścigania z organami
regulacyjnymi płatności, jak Europejski Bank
Centralny i banki krajowe oraz sektor prywatny.
Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i pod-
niesienie zaufania do płatności elektronicznych
i internetowych.

EC3 Europol przeprowadza także cykliczne
akcje globalne, jak np. European Money Mule
Action (EMMA). Są to działania organów ścigania
zajmujące się problemem prania pieniędzy dla
organizacji przestępczych. Lub Global Airlines
Action Day (GAAD) to akcje EC3 przy wsparciu
Interpolu, Ameripolu i  organów ścigania USA
i Kanady przeciwko nadużyciom tożsamości, fał-
szowania dokumentów i nielegalnej migracji.  

Istotnym narzędziem do wymiany informacji
pomiędzy ekspertami różnych krajów jest Euro-
pol Platform for Experts – EPE (Europejska Plat-
forma Wymiany Danych przez Ekspertów), która
obejmuje wszystkie dziedziny w zainteresowaniu
EC3 uzupełniając wiedzę uczestników i ułatwia-
jąc wymianę doświadczeń.

INTERPOL
Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej
Interpol wspiera policje państw członkowskich
w walce z cyberprzestępczością, udostępniając
zbiory danych oraz kanał wymiany informacji
I 24/7 o globalnym zasięgu. Istotnym elementem
w ściganiu sprawców są Noty Interpolu, publi-
kowane na wniosek państw członkowskich,
a umożliwia to stała, szybka i bezpieczna komu-
nikacja. Innym ważnym elementem działalności
Interpolu są organizowane szkolenia i konferen-
cje, dzięki którym uczestniczący policjanci sekcji
„cyber” mogą poznawać uregulowania prawne
obowiązujące w różnych krajach. Poznają sposoby
działań zagranicznych organizacji i platform biz-
nesowych. Interpol w ramach Cyber Fusion Cen-
tre skupia specjalistów aktywnych na polu prze-
stępczości internetowej. Centrum gromadzi
i analizuje informacje o cyberprzestępczości, po
czym publikuje raporty i  alerty o zagrożeniach
typu: malware, phishing, strony internetowe
z podmienionymi danymi oraz oszustwach pro-
wadzących do wyłudzania pieniędzy. Interpol
wspiera również swoich partnerów wiedzą w za-
kresie sposobów pozyskiwania danych cyfrowych
jako dowodów w sprawie.

KONWENCJA BUDAPESZTAŃSKA
Jednym z rozwiązań legislacyjnych umożliwiają-
cych skuteczne zwalczanie przestępstw w sieci
jest Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczoś-
ci sporządzona w Budapeszcie 23 listopada 2001
roku, która dostosowuje i wzmacnia mechanizmy,
istniejące w prawie krajowym, przeciwdziałające

cyberprzestępczości. W ramach Konwencji zostały
wyznaczone punkty kontaktowe funkcjonujące
w systemie „24/7”, które mają za zadanie udzie-
lanie wsparcia partnerom zagranicznym w szybkim
zabezpieczaniu danych teleinformatycznych bądź
internetowych dotyczących postępowań prowa-
dzonych na świecie i w Polsce. Uprawniony przed-
stawiciel i Sekcja Obsługi Całodobowej Wydziału
Rozpoznania BdWzC KGP kieruje wnioski do 
właściwego punktu kontaktowego, by „zamrozić”
niezbędne dane. Kolejnym etapem, w  ramach
międzynarodowej pomocy prawnej, jest przesłanie
dokumentów od strony występującej z wnioskiem
będących postanowieniem, na mocy którego za-
bezpieczone dane zostaną ujawnione. Przestęp-
stwa skatalogowane, które zostały zawarte w Kon-
wencji, dotyczą między innymi nielegalnego
przechwytywania danych, oszustw komputero-
wych, naruszania integralności systemu, zmian
w danych informatycznych, zachowań związanych
z pornografią dziecięcą przy wykorzystaniu sys-
temu informatycznego oraz komercyjnego naru-
szania praw autorskich.

SZKOLENIA
Jedną z instytucji Unii Europejskiej, której celem
jest optymalizacja współpracy między ośrodkami
szkoleniowymi policji państw członkowskich UE
jest CEPOL, czyli Agencja Unii Europejskiej ds.
Szkoleń w Dziedzinie Ścigania. Policjanci mogą
się szkolić z  zapobiegania i  zwalczania terro-
ryzmu, ochrony praw człowieka i podstawowych
wolności, utrzymania porządku publicznego oraz
wielu innych zagadnień. BdWzC KGP zostało
włączone do Międzynarodowego Stowarzyszenia
Edukacyjnego ECTEG (European Cybercrime
Training and Education Group), dzięki czemu
polska Policja może korzystać z materiałów szko-
leniowych wykorzystywanych przez policje nie-
mal z całego świata. 

Policjanci mają dostęp do wielopoziomowej
platformy szkoleniowej mającej na celu ustanda-
ryzowane kształcenie instytucji porządku publicz-
nego w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.
Polscy funkcjonariusze mogą również studiować
na Norweskiej Akademii Policyjnej w  ramach
umowy zawartej przez BdWzC KGP w zakresie
współpracy na rzecz tworzenia oraz implementacji
partnerskich programów edukacyjnych NCFI
(Nordic Computer Forensics Investigators). Jed-
nym z kierunków jest informatyka śledcza w opar-
ciu o zdalne systemy operacyjne stosowane w urzą-
dzeniach elektronicznych. Zajęcia są w  języku
angielskim, w  formie e-learningu, z  jednym ty-
godniowym zjazdem co semestr. 

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI

Policyjna pajęczyna
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W październiku ubiegłego roku
opublikowaliśmy pierwszy 
wywiad z oficerem 
łącznikowym polskiej Policji
służącym poza granicami
kraju. Po Turcji, Niemczech,
Rosji, Węgrzech, Ukrainie 
i Włoszech przyszedł czas 
na Białoruś. Kolejnym naszym
rozmówcą jest mł. insp. Marcin
Chruściel, radca Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej 
w Mińsku, oficer łącznikowy
polskiej Policji w Republice
Białorusi.

– Dlaczego zdecydował się Pan na taką
służbę – z dala od Polski, z dala od domu?

– Akurat w moim przypadku nie było tak
daleko. Z rodzinnego Łukowa do Brześcia jest
około 100 km. Chciałem się sprawdzić. Nie
mam żadnej bariery językowej. Lubię wschód,
lubię tę kulturę i mentalność ludzi. Z Biało-
rusinami zetknąłem się w Polsce, gdy w latach
90. ubiegłego wieku masowo przyjeżdżali do
naszego kraju. Gdy pojawiła się możliwość
aplikacji na stanowisko oficera łącznikowego
u naszego wschodniego sąsiada uznałem, że
jest to dobra szansa dla mnie. Mam 27 lat
służby, więc był to najwyższy czas, żeby spró-
bować, bo jak nie w tym momencie, to kiedy?
Syn jest już dorosły, mieszka w Polsce. Podczas
wyjazdu wspierała mnie małżonka, która była
ze mną na miejscu. 

– Jaka jest specyfika kraju, w którym Pan
służy? 

– Człowiek, który pracuje na Wschodzie
musi ten Wschód nie tyle permanentnie lu-
bić, co kochać i znać. Odległość mierzona 
w kilometrach jest niewielka, ale mentalnie
to odległy rejon. Białoruś to specyficzny kraj,
inaczej funkcjonujący, mający inne zasady
prawne. Co u nas w pełni legalne, tam nie
do końca, i na odwrót. 

Między innymi w wyniku naszych działań
Białorusini coraz bardziej przekonują się do

Polski. Dla nich nasz kraj jest – no może nie
„ziemią obiecaną”, ale krajem wzorcowym,
w którym można bezpiecznie i spokojnie żyć.
Białorusini, z którymi się zetknąłem, mają
bardzo dobre zdanie o polskiej Policji. Podam
przykład – obywatel Białorusi wybrał się sa-
mochodem do Polski i zgubił drogę w War-
szawie. Przegapił właściwy skręt i nie wie-
dział jak zawrócić. Podszedł do policjanta
prosząc o pomoc. Ten wysiadł z radiowozu,
zatrzymał ruch z jednej strony, zatrzymał
ruch z drugiej strony, aby było bezpiecznie
i  umożliwił mu zawrócenie, tłumacząc jak
ma dalej jechać. Z naszego punktu widzenia
ta sytuacja jest normalna, funkcjonariusz za-
chował się jak trzeba, pomógł zagubionemu
w obcym mieście kierowcy. Białorusin od-
czytał to natomiast jako ideał życzliwości,
jako wzór zachowania policjanta względem
obywatela. Ten człowiek wtedy na własnej
skórze przekonał się, że w Polsce Policja pra-
cuje faktycznie dla społeczeństwa. Ten kie-
rowca o sytuacji z Warszawy opowiada do dzi-
siaj wszystkim znajomym. 

Mieszkając w Polsce nie doceniamy suk-
cesów, jakie nasze państwo osiągnęło w ciągu
ostatnich kilku lat. Białorusini postrzegają
Polskę jako kraj bezpieczny, stabilny, gdzie
wieczorem można wyjść na spacer, bo jest
spokojnie. Krakowskie Przedmieście w War-

szawie z otwartymi do późna knajpkami i let-
nimi ogródkami na chodnikach jest na Bia-
łorusi żywą reklamą Polski. 

Marzeniem młodych Białorusinów jest na-
tomiast studiowanie w Polsce. Wynika to
z niewielkiej odległości, ale także z tego, że
u nas czują się lepiej niż w państwach poło-
żonych bardziej na Zachód. 

– A co należy do Pana codziennych
obowiązków? 

– Jak każdy oficer łącznikowy zajmuję się
wymianą informacji. Większość kontaktów
oparta jest na relacjach osobistych. Jest to
kraj, który preferuje takie właśnie kontakty
– osobiste, koleżeńskie. Są państwa, gdzie
wszystko opiera się na skategoryzowanych
systemach, określonych szablonach, formu-
larzach. Tutaj im większe masz kontakty oso-
biste, tym większą pomocą służysz, ale i tym
bardziej rewanżują ci się partnerzy. Trzeba
dotrzeć do „ludzi, którym się chce”. Scho-
dzimy więc często z poziomów ministerial-
nych, bo co z tego, że zaniesiemy tam nasz
dokument, skoro będzie on tam czekał w ko-
lejce na rozpatrzenie. Na Białorusi odpo-
wiednikiem KGP jest Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych. Jednak np. technika krymi-

Wykorzystana szansa
Mł. insp. Marcin Chruściel 

Pochodzi z Łukowa, gdzie był jego pierwszy przydział
służbowy. Z Policją związał się po maturze rozpoczy-
nając w 1991 r. naukę w Wyższej Szkole Policji w
Szczytnie, Po jej ukończeniu trafił do KWP w Siedlcach,
a potem do KPP w Łukowie. W 2002 r. rozpoczął służbę
w Biurze Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji.
Pracował także w Gabinecie Komendanta Głównego
Policji, a od 2008 r. w Biurze Międzynarodowej Współ-
pracy Policji KGP, gdzie objął stanowisko naczelnika
Wydziału Ogólnego. Był również naczelnikiem Wy-
działu Wsparcia i Organizacji Kontaktów Międzynaro-
dowych BMWP KGP. 
W grudniu 2014 r. został wyznaczony na stanowisko
radcy Ambasady RP w Mińsku. Do chwili obecnej pełni funkcję oficera łącznikowego
polskiej Policji w Republice Białorusi. 
Jego zainteresowania to: szeroko rozumiana polityka historyczna, historia sensacyjna,
kultura i zwyczaje krajów Europy Wschodniej i Azji oraz ewolucja językowo-kulturowa
mieszkańców pogranicza wschodniej Polski i zachodniej Białorusi.  

P.Ost.   
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nalistyczna czy cały pion śledczy są 
w osobnej strukturze. Wszyscy oczywi-
ście mają legitymacje milicyjne. System
z naszego punktu widzenia jest mało
przejrzysty, ale tam poruszają się w nim
świetnie. Tę strukturę trzeba po prostu
poznać i zaakceptować. 

Moim miejscem pracy jest ambasada.
Stopień dyplomatyczny radcy, ale także
policyjny – młodszego inspektora – po-
magają. Na Wschodzie im wyższy stopień
tym lepsza pozycja do załatwiania spraw.
Tak budowany jest tu prestiż. Utrzymuję
też kontakty z  oficerami innych służb 
i państw akredytowanych w Republice
Białorusi. 

– Najważniejsze sprawy, przy których
Pan pomagał, czyli czym może się Pan
pochwalić? 

– Wymiana informacji jest dobra i nie
napotyka zasadniczych przeszkód. Tyle
mogę powiedzieć zawsze, bo wskazując
na konkretne przypadki można za dużo
ujawnić i zrobić komuś krzywdę, zwłasz-
cza gdy sprawy nie są jeszcze zakoń-
czone. 

Wiadomo, że zajmujemy się przestęp-
czoś-cią związaną z przemytem towarów
akcyzowych, jak również wymieniamy
informacje o przestępcach próbujących
przenieść swoją działalność na teren Pol-
ski i w ogóle Unii Europejskiej. W tym
zakresie zawsze można liczyć na biało-
ruskich milicjantów. 

– Jak ocenia Pan te ponad cztery lata
spędzone na Białorusi jako oficer
łącznikowy? 

– Było to ciekawe doświadczenie.
Wiele rzeczy udało się zrobić. Uważam
jednak, że jako Policja moglibyśmy pod-
jąć większą współpracę z białoruską Mi-
licją. Możemy prezentować nasz system
kształcenia i doskonalenia, zwłaszcza 
z zakresu techniki kryminalistycznej, ky-
nologii i wszelkich nowinek technicz-
nych. Mamy się czym pochwalić. Byłem
z delegacją białoruskiej milicji drogowej
w Centrum Szkolenia Policji w Legio-
nowie. Byli oczarowani i zbudowani wa-
runkami, możliwościami i sposobem
kształcenia polskich policjantów.

– Dziękuję za rozmowę.

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 

E uropol (skrót od European Police Office) jest
policyjną agencją Unii Europejskiej, działającą
w obecnej formie od 1 lipca 1999 roku. Pierw-

sze wzmianki na jej temat pojawiły się w traktacie
z Maastricht i początkowo działała jako Europol Drugs
Unit (od 1994 roku). Istotą działania Europolu jest
ścisła współpraca organów ścigania poszczególnych
państw członkowskich. Choć nazwa wskazuje na po-
licyjne korzenie, jednak obecnie agencja koordynuje
działania znacznie szersze niż tylko policyjne. Jej
siedziba znajduje się w Hadze.

CZŁONKOSTWO I ZADANIA
Obecnie Europol skupia 28 państw. Polska Policja
dołączyła do nich 1  listopada 2004 roku, choć już
wcześniej polscy śledczy uczestniczyli w działaniach
tej agencji. Poza państwami członkowskimi (Member
States) w Hadze pracują przedstawiciele państw trze-
cich. Są wśród nich m.in. Stany Zjednoczone Ame-
ryki, Kanada, Australia, Gruzja, Turcja czy Ukraina.
Łącznie 16 państw spoza Unii Europejskiej. O dy-
namicznym rozwoju Europolu świadczy liczba za-
trudnionych ekspertów, śledczych, analityków, ofi-
cerów łącznikowych i  innego personelu – dziś to
prawie 1300 osób. Dziesięć lat temu było ich 605,
a w roku 2001 zaledwie 323 osoby.

Naczelną zasadą działań Europolu jest wspieranie
organów ścigania poszczególnych państw w zakresie
przeciwdziałania terroryzmowi i  zwalczanie prze-
stępczości. Główne obszary zainteresowania agencji
to: niedozwolone środki odurzające, handel ludźmi,
nielegalna imigracja, cyberprzestępczość, przestęp-
czość przeciwko własności intelektualnej, przemyt
papierosów, fałszowanie euro, oszustwa związane
z  VAT, pranie pieniędzy i  odszukiwanie mienia, 
mobilne zorganizowane grupy przestępcze, gangi
motocyklowe i  terroryzm. Tak szerokie spektrum
działań wymaga zaangażowania nie tylko policji po-
szczególnych państw, ale i innych organów, jak np.
policje skarbowe czy służby odpowiedzialne za
ochronę granic.

WIEDZA I KOMPUTERY ZAMIAST...
PISTOLETÓW
Europol nie jest policją w  dosłownym tego słowa
znaczeniu. Nie posiada własnych komisariatów, ra-
diowozów, motocykli, śmigłowców czy też uzbrojo-

nych po zęby komandosów. Wszystkie akcje
i działania realizowane są przez funkcjonariuszy
poszczególnych państw członkowskich. Siłą 
europejskiej agencji policyjnej jest wiedza
i współpraca. Nieocenione usługi oddają szcze-
gólnie analitycy, którzy wykorzystując nowo-
czesne technologie, superszybkie komputery
i niezwykle zaawansowane algorytmy, potrafią
z gąszczu na pozór chaotycznych informacji wy-
łowić to, co najistotniejsze dla danej sprawy:
powiązania, kontakty, przepływ danych, ludzi
czy pieniędzy. Bez ich pracy zatrzymanie tego
samego dnia i o tej samej godzinie np. w Mad-
rycie, Berlinie, Warszawie i w pobliżu granicy
Polski na Białorusi całej siatki przestępców zaj-
mujących się produkcją i dystrybucją narkoty-
ków byłoby niemożliwe. 

Sprawna wymiana informacji realizowana jest
dwupłaszczyznowo: przez oficerów łącznikowych
oraz przez Centrum Operacyjne Europolu 24/7.
Śledczy różnych krajów mogą bardzo szybko
uzyskać dane, znajdujące się w  bazach krajów
trzecich lub własnej bazie Europolu. Oficerowie
łącznikowi, delegowani z poszczególnych państw,
każdego dnia odbierają dziesiątki telefonów i po-
średniczą w przekazywaniu setek dokumentów.
Liczy się czas, bo kiedy chodzi np. o  rozbicie
międzynarodowej siatki handlującej narkotykami
czy też bronią lub aby zapobiec atakowi terrory-
stycznemu nie można czekać. 

PUNKTY KONTAKTOWE EUROPOLU 
W każdym z państw działają tzw. punkty kon-
taktowe Europolu. W Polsce taki punkt znajduje
się w Biurze Międzynarodowej Współpracy Po-
licji w Komendzie Głównej Policji. Również tu-
taj służba pełniona jest przez całą dobę. Języ-
kiem roboczym jest angielski.

Polskim oficerem łącznikowym w Europolu
jest podinsp. Mariusz Szustakiewicz. Oprócz
niego w Hadze pracuje obecnie jeszcze 48 Po-
laków. O jego pracy oraz o tym, czym zajmują
się poszczególne jednostki agencji policyjnej
Unii Europejskiej napiszemy w kolejnych nu-
merach „Policja 997”. 

DAWID MARCINIAK

20 lat Europolu i 15-lecie 
naszej w nim obecności
Kiedy 100 lat temu powstała Policja Państwowa prowadzenie śledztw o charakterze
międzynarodowym wymagało zawierania umów z poszczególnymi państwami.
Dziś działamy szybciej i skuteczniej. Dzieje się tak dzięki naszemu udziałowi w wielu
międzynarodowych organizacjach policyjnych, w tym w Europolu. W tym roku mĳa
15 lat, odkąd jesteśmy jego pełnoprawnymi członkami.
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K onferencji przewodniczył Adam Lipiń-
ski, sekretarz stanu, pełnomocnik
rządu ds. społeczeństwa obywatel-

skiego i równego traktowania. Uczestniczyli
w niej m.in. minister Beata Kempa, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych Piotr Wawrzyk, płk Grzegorz Nie-
miec, zastępca Komendanta Głównego
Straży Granicznej oraz mł. insp. Tomasz Szy-
mański, zastępca Komendanta Głównego Po-
licji. Nie zabrakło też przedstawicieli Policji,
wojska, Straży Granicznej, a także środowiska
akademickiego i organizacji pozarządowych.
Wydarzenie zorganizowane we współpracy
z  MSZ, MON  i MSWiA było elementem
przyjętego przez Polskę  w październiku
2018  r. tzw. Krajowego Planu Działania na
rzecz realizacji Agendy ONZ dot. kobiet, po-
koju i  bezpieczeństwa na lata 2018–2021,
który wyznacza ramy koncepcyjne dla reali-
zacji przez Polskę postanowień ośmiu rezo-
lucji Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczą-
cych kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. 

Krajowy Plan Działania wyznacza cztery
główne cele. Pierwszym jest znaczący udział
kobiet w działaniach na rzecz zapobiegania
konfliktom oraz utrzymywania pokoju. Dru-
gim celem jest wdrażanie Agendy ONZ w ra-
mach polskiej pomocy humanitarnej oraz po-
mocy rozwojowej. Kolejne dwa cele to
ochrona i wsparcie ofiar przemocy ze względu

na płeć oraz przemocy seksualnej w konflik-
tach zbrojnych, a także promocja i  rozwój
Agendy kobiet, pokoju i  bezpieczeństwa
w Polsce oraz w ramach współpracy między-
narodowej. Realizując powyższe cele Polska
będzie dążyła do wzmocnienia pozycji kobiet
w służbach mundurowych oraz zwiększeniu
ich udziału w misjach i operacjach zagranicz-

nych. Udział kobiet w procesach pokojowych
jest niezbędny. Pozwala na lepsze i trwalsze
rozwiązywanie konfliktów, zwiększa szanse
powodzenia negocjacji pokojowych, wpływa
na lepsze zrozumienie potrzeb kobiet.

– W moim przekonaniu, dzisiejsza konfe-
rencja nie powinna skupiać się wyłącznie na
wzajemnym motywowaniu się do zwiększa-
nia udziału kobiet lub składania deklaracji
trudnych do wypełnienia. To wydarzenie po-
winno stanowić swoistego rodzaju próbę
diagnozy tego, co można zrobić lepiej – mó-
wił podczas spotkania mł. insp. Tomasz Szy-
mański, zastępca komendanta głównego 
Policji. – Kobiety stanowią ważną część spo-
łeczeństwa. Bezdyskusyjne więc wydaje się
włączanie ich do wszelkich dziedzin życia,
w  tym umożliwianie udziału w przedsięw-
zięciach zapewniających pokój i bezpieczeń-

Kobiety w misjach
Większy udział kobiet w misjach i operacjach pokojowych, wzmocnienie
ich roli w procesach decyzyjnych związanych z zapewnieniem pokoju, jak
również zwrócenie uwagi na potrzeby ochrony i wsparcia kobiet i dzieci
podczas konfliktów zbrojnych oraz w środowisku pokonfliktowym
to główne tematy międzyresortowej konferencji „Udział kobiet w misjach
zagranicznych”, która na początku kwietnia odbyła się w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.

Adam Lipiński, sekretarz stanu, pełnomocnik
rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego
i równego traktowania

Mł. insp. Tomasz Szymański, zastępca
Komendanta Głównego Policji

Krajowy Plan Działania
na rzecz realizacji Agendy
ONZ dotyczącej kobiet,
pokoju i bezpieczeństwa
na lata 2018–2021 został
dystrybuowany
w środowisku policyjnym.
Stanowić będzie materiał
uzupełniający szkolenia
dla policjantów,
przygotowując ich
do profesjonalnej służby
poza granicami kraju

Konferencja odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z inicjatywy pełnomocnik rządu
ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania
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stwo na świecie. Kobiety oraz dzieci są szcze-
gólnie narażone na przemoc, w tym przemoc
seksualną, podczas konfliktów zbrojnych
i  kryzysów humanitarnych. Udział kobiet
w misjach pokojowych jest wobec tego oczy-
wisty. 

Zastępca komendanta głównego Policji
zwrócił uwagę na to, że budowanie relacji ze
społecznościami, które potrzebują wsparcia,
ochrony czy pomocy, powinno uwzględniać
ich potrzeby realizowania tych kontaktów
z mężczyzną lub kobietą, z  szacunkiem do
obyczajów czy tradycji miejsca, w którym wy-
konywany jest mandat misji.

– Kontyngent, który jest i będzie zasilany
przez policjantki lub kobiecy personel cy-
wilny, już na etapie rekrutacji i doboru musi
dążyć do właściwego zagospodarowania wie-
dzy, doświadczenia i  kompetencji kobiet –
dodał. – Krajowe szkolenia powinny przygo-
tować personel merytorycznie, ale jednocześ-
nie kłaść silny akcent na uwrażliwienie per-
sonelu na kwestie poszanowania godności

i praw człowieka oraz umacnianie ich empa-
tycznych postaw.

Polska Policja uczestniczy w misjach pokojo-
wych od 1992 roku. Aktualnie w ramach przed-
sięwzięć UE o charakterze pokojowym, polskie
policjantki są w Gruzji, Kosowie oraz na Ukrai-
nie. Do teraz służbę pełniło tam 117 kobiet. 

AK
zdj. Jacek Herok

Agenda ONZ dot. kobiet, pokoju i bezpieczeństwa opiera się na 4 filarach:

I Zapobieganie (Prevention) obejmuje zapobieganie konfliktom i wszelkim formom
przemocy wobec kobiet i dziewczynek zarówno podczas konfliktu, jak i po jego za-
kończeniu.

II Udział (Participation) obejmuje promocję równości płci oraz zapewnienie udziału
kobiet na równi z mężczyznami w procesach decyzyjnych dotyczących pokoju i bez-
pieczeństwa na poziomie krajowym, lokalnym oraz międzynarodowym. Jego reali-
zacja wiąże się ze zwiększeniem liczby kobiet pełniących funkcje negocjatorów,
mediatorów, członków sił pokojowych oraz personelu humanitarnego.

III Ochrona (Protection) obejmuje ochronę osób, w tym kobiet i dzieci, które naj-
bardziej narażone są na przemoc w czasie konfliktów i kryzysów humanitarnych,
w tym przemoc seksualną.

IV Wsparcie i Odbudowa (Relief and Recovery) obejmuje potrzebę zwrócenia uwagi
na potrzeby kobiet i dzieci w środowiskach pokonfliktowych i wsparcie kobiet udzie-
lających pomocy podczas konfliktu oraz w środowiskach pokonfliktowych.

Minister Beata Kempa

Podczas konferencji o swoich doświadczeniach podczas misji opowiadała mł. insp. Agata Niemyjska (trzecia od lewej), uczestniczka czterech
misji w Kosowie 
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Palec wskazujący wycelowany
w klatkę piersiową w okolicy
mostka znaczy „Ja”. „Ty” miga się
wskazując na drugą osobę. „Mam”,
jeden z najczęściej używanych
czasowników, to dotknięcie otwartą
dłonią klatki piersiowej. Policjanci
i pracownicy Policji z garnizonu
podlaskiego rozpoczęli szkolenie
z języka migowego. Wszystko po to,
żeby usprawnić kontakt z osobami
z dysfunkcją słuchu. 

P odczas kursu uczestnicy poznają pod-
stawowe znaki i zwroty w języku mi-
gowym. Uczą się głównie funkcjona-

riusze z pionu prewencji i ruchu drogowego.
Są dzielnicowi, którzy w  swoich rejonach
mają osoby z dysfunkcją narządu słuchu, do-
chodzeniowcy, którzy w swojej pracy mogą
mieć do czynienia z osobami głuchymi lub
głuchoniemymi. Są osoby przyjmujące za-
wiadomienia o popełnieniu przestępstwa
i  przyjmujące interesantów w  jednostkach
Policji. Uczestnictwo w  szkoleniu jest do-
browolne. Warunek jest jeden: zgoda prze-
łożonego, bo zajęcia odbywają się w godzi-
nach służby i pracy.

– Po co takie warsztaty? Takie pytanie sły-
szałam dość często – mówi Jolanta Jasińska
z Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka KWP
w Białymstoku, pomysłodawczyni programu.
– Zawsze wtedy opowiadam o sytuacji, która
miała u nas miejsce: dwa zgłoszenia w jeden

dzień, oba dotyczące osób z dysfunkcją słu-
chu. W pierwszym przypadku sprawa doty-
czyła dziewczynki, która straciła przytom-
ność po zażyciu tabletek, a z  jej matką był
utrudniony kontakt, bo jest osobą niesły-
szącą. Drugie zgłoszenie dotyczyło pożaru
mieszkania głuchoniemej kobiety. To są sy-
tuacje, w których trzeba działać jak najszyb-
ciej, a znajomość nawet kilku gestów z języka
migowego może ułatwić i przyspieszyć ko-
munikację. 

Zazwyczaj taki kontakt jest trudny dla obu
stron. Osoba niesłysząca może się obawiać,
czy zostanie dobrze zrozumiana. Z kolei po-
licjantowi trudno jest ustalić najprostsze in-
formacje, gdy rozmówca go nie słyszy i nie
potrafi odpowiedzieć na pytania. Oczywiście
można założyć, że najprościej będzie poro-
zumiewać się pisemnie, ale ta forma nie 
zawsze się sprawdza, ponieważ niesłyszący
często nie potrafią czytać ze zrozumieniem
tego, co piszą ludzie słyszący. Najczęściej ro-
zumieją tylko pojedyncze słowa. Dla nich
gramatyka polska jest zbyt zawiła, mają trud-
ności z czytaniem i pisaniem. 

Przełamać bariery
– Policja jako instytucja publiczna zobowią-
zana jest do respektowania praw osób z nie-
pełnosprawnościami, które zgłaszają się do

Szkolenie z migania

Szkolenia z języka migowego zorganizowane są dzięki współpracy z Polskim Związkiem
Głuchych (Oddział w Białymstoku) i dofinansowywane ze środków PFRON-u.

Krzysztof Cis uczy
podlaskich policjantów
migać pojedyncze znaki
i literować poszczególne
słowa
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jednostek Policji lub wobec których wyko-
nywane są czynności służbowe. Zagwaran-
towanie im możliwości korzystania z  rów-
nych praw wymaga z  jednej strony, że
będziemy przeciwdziałać ich dyskryminacji,
a z  drugiej – stworzymy mechanizmy wy-
równywania szans i  warunków korzystania
z  przysługujących tym osobom praw. Stąd
pomysł na takie działania edukacyjne – mówi
Jolanta Jasińska. – Wynika on m.in. z  za-
twierdzonych przez Komendanta Głównego
Policji „Głównych kierunków działalności
edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony
praw człowieka oraz strategii równych szans
w Policji” oraz z „Karty Praw Osób Niepeł-
nosprawnych”, dotyczącej m.in. życia osób
niepełnosprawnych w  środowisku wolnym
od barier funkcjonalnych, w tym dostępu do
informacji i możliwości komunikacji między-
ludzkiej. 

Formułę szkoleń Jasińska wymyśliła sama.
Już wcześniej prowadziła warsztaty z prze-
łamywania barier w kontakcie z osobami nie-
pełnosprawnymi, które cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem. Podczas nich po-
licjanci dowiedzieli się na przykład jak prze-
prowadzić niewidomego przez ulicę, jak po-
prosić osobę niewidzącą, żeby usiadła na
krześle zamiast ją niegrzecznie usadzać i jak
zachowywać się, żeby osoby niepełnospraw-
nej nie przestraszyć, nie speszyć i – nawet
nieświadomie – nie upokorzyć. Często bo-
wiem w kontakcie z osobami z dysfunkcjami
wzroku i słuchu zapominamy o ich potrze-
bach, dobrym samopoczuciu, ale też o ich
ograniczeniach. 

– Dzięki takim szkoleniom chcemy poka-
zać, że osoby niepełnosprawne nie są nam
obojętne – mówi Jasińska i dodaje, że do tej
pory w  województwie podlaskim z  przeła-
mywania barier w kontakcie z osobami nie-
pełnosprawnymi zostało już przeszkolonych
608 policjantów i pracowników Policji. Teraz

przyszedł czas na naukę języka migowego.
Zajęcia ruszyły na początku kwietnia. Od-
bywają się raz w tygodniu w dwóch grupach,
biorą w nim udział 34 osoby. Całe szkolenie
trwa 60 godzin, kończy się egzaminem i uzys-
kaniem certyfikatu. 

Już po pierwszych zajęciach kursanci byli
zachwyceni. Naukę zaczęli od literowania
poszczególnych słów, potem uczyli się migać
pojedyncze znaki, takie jak woda, dom, ka-
retka pogotowia. Wierzą, że na koniec będą
potrafili porozumiewać się z osobami niesły-
szącymi.

– Bardzo nam to pomoże w pracy. Będzie
łatwiej – mówią zgodnie. – Nawet jeśli
wszystkiego nie będziemy wiedzieć, to tych
parę gestów będziemy znali. To też zmieni
postrzeganie Policji przez osoby niepełnos-
prawne. 

Gest, mimika i ton Głosu
W całym szkoleniu ważne jest też kształto-
wanie wrażliwości i  tolerancji wobec osób
niepełnosprawnych, zwrócenie uwagi na waż-
ność gestów, mimiki i tonu głosu w kontakcie
z osobami niesłyszącymi, a także umiejętność
dobierania właściwego przekazu i  poziomu
komunikatu wobec osób niepełnosprawnych
zgłaszających się do jednostek Policji. 

– Głusi są specyficzną grupą osób. W kon-
takcie z nimi powinniśmy być bardzo uważni,
patrzeć na gesty, które wykonują i wiedzieć,
że w sytuacji, gdy na nich nie patrzymy, mogą
podejść do nas, chwycić za ramiona i pokazać
gest „patrz na mnie” – mówi Jasińska. – Ta
uważność jest bardzo ważna. Jak w każdym
języku obcym. Poza tym porozumiewanie się
z osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą wymaga
cierpliwości. Jeśli rozmówca ma kłopoty ze
zrozumieniem określonego słowa lub zdania,
trzeba je powtórzyć.

W języku migowym oprócz dłoni używa
się także mimiki. Niektórzy muszą patrzeć
na usta, żeby lepiej zrozumieć. Bywa, że sły-
szący źle reagują na patrzenie, bo nie mają
świadomości, że jest to wpisane w komuni-
kację i zrozumienie osób z dysfunkcją słuchu.
Podczas rozmowy z osobą niesłyszącą nie na-
leży też krzyczeć. Trzeba mówić spokojnie,
nie za szybko, wypowiadać słowa precyzyjnie,
a zdania najlepiej jeśli są krótkie i  jedno-
znaczne. 

– Chcemy umieć się porozumieć z osobami
niesłyszącymi – mówi Jasińska. – Dzięki ta-
kim zajęciom będzie to możliwe. 

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. Jacek Herok

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku mi-
gowym i innych środkach komunikowania się organ administ-
racji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi 
pozwalającej na komunikowanie się. Natomiast art. 10 ust.1 
ww. ustawy stanowi, że podmiot zobowiązany (w tym przy-
padku Policja) zapewnia możliwość korzystania przez osoby
uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego.
Tłumacze zaś mogą, ale nie muszą przyjechać, żeby wspomóc policjantów. 
Osoba niesłysząca może też zgłosić się do jednostki Policji z  osobą przybraną,
która zgodnie z ustawą powinna mieć ukończone 16 lat. 

W języku migowym układ ręki lub tempo
migania mogą zmieniać znaczenie słów

Podczas kursu policjanci i pracownicy Policji poznają ponad 300 znaków pojęciowych,
które wystarczą do nawiązania podstawowego kontaktu z osobami niesłyszącymi
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S potkanie zaszczycili obecnością minister
spraw wewnętrznych i  administracji 
Joachim Brudziński oraz sekretarz stanu

w MSWiA Jarosław Zieliński. 
W tym roku gospodarzem spotkania wielka-

nocnego służb MSWiA była Policja z komen-
dantem głównym gen. insp. dr. Jarosławem
Szymczykiem na czele. We wcześniejszych la-
tach honory te pełnili szefowie PSP, SG i SOP.
W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli m.in.:
komendant główny Państwowej Straży Pożarnej
gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny
Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga
oraz pełniący obowiązki komendanta Służby

Ochrony Państwa płk SOP Krzysztof Król. Nasza
formacja reprezentowana była przez komendan-
tów wojewódzkich Policji, komendantów szkół,
dyrektorów biur w Komendzie Głównej Policji,
kierownictwo Centralnego Biura Śledczego Po-
licji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycz-
nego Policji „BOA”, Biura Spraw Wewnętrznych
Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalis-
tycznego Policji. Obecni byli oficerowie łączni-
kowi akredytowani w Polsce, jak również polscy,
którzy służą za granicą oraz przedstawiciele pra-
cowników cywilnych MSWiA. W spotkaniu wzięli
udział przedstawiciele świata nauki oraz szefowie
i prezesi instytucji, fundacji oraz stowarzyszeń

współpracujących z Policją. Komendant główny
Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przybył na
spotkanie wraz ze swoimi zastępcami: nadinsp.
Dariuszem Augustyniakiem, nadinsp. Kamilem
Brachą i mł.  insp. Tomaszem Szymańskim.
Obecni byli przedstawiciele kierownictwa Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa General-
nego Rodzajów Sił Zbrojnych i Sztabu General-
nego Wojska Polskiego. 
Życzenia składali: minister Joachim Brudziń-

ski, wiceminister Jarosław Zieliński, gen. insp.
Jarosław Szymczyk, komendant główny PSP

gen. brygadier Leszek Suski, komendant
główny SG gen. bryg. SG Tomasz Praga oraz
pełniący obowiązki komendanta SOP płk SOP
Krzysztof Król. 

– Czas Świat Wielkanocnych dla wielu z Was,
funkcjonariuszy, to nie będzie czas, który bę-
dziecie mogli dzielić z waszymi rodzinami –
zwrócił się do zebranych minister Joachim Bru-
dziński. – Będzie to czas kolejnej służby, ko-
lejnych godzin poświęconych naszym rodakom,
aby mogli te święta spędzać w spokoju i bez-
piecznie. I przede wszystkim za to chciałbym
Wam, panie i panowie, podziękować. Te święta,
podobnie jak Święta Bożego Narodzenia 

to kolejny czas, kiedy
uświadamiamy sobie,
że jesteśmy państwem
bezpiecznym i spokoj-
nym, ale nic nie jest
dane raz na zawsze. 

Sekretarz stanu
w  MSWiA Jarosław
Zieliński przypomniał
w  swojej wypowiedzi
o  wysokich ocenach
zaufania, jakie społe-
czeństwo wystawiło
w sondażach służbom
odpowiedzialnym za
b e z p i e c z eń s t w o ,

Świąteczne spotkanie służb M
Wielki Tydzień to czas zadumy i refleksji, to także czas okolicznościowych
spotkań, kiedy w kręgu kolegów, znajomych, współpracowników składamy
sobie wielkanocne życzenia, dzieląc się radością z nadchodzącego
Zmartwychwstania Chrystusa. We wtorek 16 kwietnia br. w siedzibie Komendy
Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się spotkanie
wielkanocne służb podległych MSWiA. 
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a w szczególności Policji. – 75 procent bada-
nych dobrze ocenia działania Policji – podkreślił
wiceminister Jarosław Zieliński. – To najwyższy
wynik od powołania Policji w 1990 r. Dziękuję
za to serdecznie. 

Komendant główny Policji gen. insp. Jarosław
Szymczyk także podziękował za profesjonalizm
i poświęcenie w służbie i w pracy. 

– Ten ogromny trud, wysiłek i zaangażowanie
to podstawa do tego, aby te święta były czasem,
kiedy będzie można trochę wyhamować, trochę
się zatrzymać, trochę uspokoić to niezwykłe
tempo, w  jakim na co dzień funkcjonujemy
i  aby oddać tych kilka chwil, godzin czy dni
tym, którzy najbardziej cierpią z powodu naszej
służby, a więc naszym najbliższym – powiedział
generał Jarosław Szymczyk. – Życzę Państwu,
abyście ten czas, spokój i  wewnętrzną ciszę
odnaleźli, tego życzę też waszym najbliższym,
rodzinom, a  także tym, którzy być może nie
będą mogli w pełni spędzić tych świąt z naj-
bliższymi, ponieważ będą na służbie oraz szcze-
gólnie tym, którzy w ogóle nie zasiądą do wiel-

kanocnego stołu z  rodziną, bo pełnią służbę
poza granicami naszego kraju. Proszę także,
abyśmy pamiętali o rodzinach tych naszych ko-
legów, którzy do końca wypełnili rotę ślubo-
wania i oddali swoje życie na służbie. 

Komendant Jarosław Szymczyk zakończył
wystąpienie cytatem z ks. Jana Twardowskiego,
które nawiązywało do pierwszych słów jego wy-
powiedzi: „Najważniejsze dokonuje się w ciszy
wewnętrznej”. 

Modlitwę odmówili i  życzenia złożyli:
ks. płk Bogdan Radziszewski, który jest wika-
riuszem generalnym biskupa polowego Wojska
Polskiego gen. bryg. ks. Józefa Guzdka, prawo-

sławny ordynariusz WP, arcybiskup wrocławski
i  szczeciński JE Najprzewielebniejszy Jerzy
oraz ks. ppłk Sławomir Fonfara dziekan Ro-
dzajów Sił Zbrojnych – Wojsk Lądowych, re-
prezentujący ewangelickiego biskupa wojsko-
wego ks. płk. Mirosława Wolę. Jajka, symbol
nowego życia i  jeden z symboli Świąt Wiel-
kanocnych, pobłogosławił naczelny kapelan
Policji ks. Jan Kot. 

Czas przeznaczony na składanie życzeń umi-
lał swoim występem kwartet złożony z muzy-
ków Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 
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W Wielki Czwartek 18 kwietnia w siedzibie Ordynariatu
Polowego Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się
spotkanie wielkanocne służb mundurowych Mazowsza.
Uczestniczył w nim komendant główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. 

B iskup polowy WP gen. bryg. ks. dr Józef Guzdek jest jedno-
cześnie Krajowym Duszpasterzem Policji, oddelegowanym do
tej posługi przez Konferencję Episkopatu Polski, ale nie tylko.

Jest także delegatem KEP ds.  Duszpasterstwa Służby Celnej,
ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei, a także do ds. Harcerzy
i ds. Kombatantów. W Wielki Czwartek sala konferencyjna Ordyna-
riatu Polowego WP przy ulicy Długiej w Warszawie zaroiła się mun-
durami w różnych odcieniach. 

Policję reprezentował jej komendant główny gen. insp. Jarosław
Szymczyk. Przybyła także liczna reprezentacja funkcjonariuszy
Komendy Stołecznej Policji, na czele ze swoim szefem
nadinsp. Pawłem Dobrodziejem oraz policjanci garnizonu mazo-
wieckiego z  I  zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji
zs.  w  Radomiu mł.  insp. dr.  hab.  Zbigniewem Mikołajczykiem.
Obecni byli przedstawiciele Służby Więziennej, Straży Granicznej,
Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Państwowej
Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Krajowej Administracji Skarbowej
oraz prokuratury i sądownictwa. Przybyli także przedstawiciele władz
samorządowych i państwowych oraz kombatanci. Zaproszenie przyjął

Spotkanie wielkanocne 
w ordynariacie również prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, arcybiskup wroc-

ławski i szczeciński Najprzewielebniejszy Jerzy. Organizatorem te-
gorocznego spotkania był Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
w Warszawie, dlatego też gości witał dyrektor okręgowy Służby Wię-
ziennej w  Warszawie płk Zbigniew Brzostek, a  oprawę muzyczną
spotkania zapewnił Zespół Wokalny Funkcjonariuszy Służby Wię-
ziennej, kierowany przez mjr. Mirosława Radlińskiego. 

Życzenia składali również poseł na Sejm RP Grzegorz Adam Woź-
niak, I wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz sekre-
tarz m.st. Warszawy Marcin Wojdat. Następnie wszyscy odmówili
Modlitwę Pańską i podzielili się święconym jajkiem, życząc sobie
wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Wielkiej Nocy. 

P.Ost. 
zdj. Piotr Maciejczak 
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Dla ciebie zginął policjant, 
dla mnie tata

W Sejmie RP została uroczyście otwarta wystawa „Dla Ciebie zgi-
nął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata” przygotowana przez
Fundację Dorastaj z Nami. Wystawa poświęcona jest pamięci żoł-
nierzy i  funkcjonariuszy, którzy polegli lub zostali poszkodowani
podczas wykonywania obowiązków służbowych w kraju i na misjach
poza granicami naszego państwa.

Uroczystego otwarcia dokonali prezes Zarządu Fundacji Dorastaj
z Nami Małgorzata Pawlak oraz w imieniu Marszałka Sejmu poseł
RP Arkadiusz Czartoryski. Uroczystość poprowadziła Magdalena Ri-
gamonti, autorka albumu fotograficznego „Dorosnąć do śmierci”,
opisującego historie podopiecznych Fundacji. „Chcemy przypomnieć,
że praca strażaka, żołnierza, policjanta czy ratownika to nie jest zwy-
czajne zajęcie, tylko misja, która służy dobru każdego z nas. Pamię-
tajmy więc o dzieciach tych, którzy nie wrócili z pracy do domu. Po-
moc im to najlepsza forma powiedzenia «dziękuję»” – mówiła
podczas otwarcia Magdalena Pawlak.

Na wystawie przedstawiono też sylwetki policjantów podkom. An-
drzeja Struja i sierż. Agnieszki Gronostaj, którzy zginęli podczas peł-
nienia służby. Rafał Gronostaj, syn policjantki, jest dumny z mamy,
ponieważ zgodziła się na przekazanie swoich organów po śmierci. Jej
serce bĳe w innym człowieku, któremu uratowała w ten sposób życie.

Z Komendy Głównej Policji w uroczystości uczestniczył mł. insp.
Klaudiusz Kryczka z Biura Komunikacji Społecznej KGP. 

IZABELA PAJDAŁA-KUSIŃSKA
zdj. autor

Uwaga! 
– Narkotyki i dopalacze zabĳają. Szkoda Ciebie na takie

patoklimaty – to główne hasło ruszającej właśnie kampanii
edukacyjno-profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i  Administracji. Kampania jest adresowana przede
wszystkim do młodych ludzi.

W ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabĳają” powstał spot
filmowy. Jego twórcy zwracają uwagę na poważne zagrożenie życia
i zdrowia, jakie niosą ze sobą nowe substancje psychoaktywne. 

– Narkotyki i  dopalacze zabĳają. Zarejestrowano kilka tysięcy
zgłoszonych zatruć dopalaczami. To więcej, niż jest polskich youtu-
berów. Dragi mogą powodować depresję, zmiany skórne, wymioty,
duszności, drgawki, zatrzymanie serca i  bolesną śmierć – także
w trakcie snu. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty – przestrzegają
autorzy kampanii. 

W kampanii poruszono także kwestię trudności w rozpoznawaniu
nowych, nieznanych substancji, tzw. „dopalaczy”, które są nielegalnie
rozpowszechniane pod pretekstem „celów kolekcjonerskich”. Au-
torzy przestrzegają młodych i  ciekawych świata ludzi przed prze-
stępcami, którzy narażają ich na utratę zdrowia, a  nawet życia –
czerpiąc z tego spore zyski.

Elementem kampanii jest także konkurs na mem internetowy
i animację w formacie GIF. Prace mają dotyczyć zapobiegania oraz
przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Konkurs
przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Szczegó-
łowe informacje o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie
internetowej razembezpieczniej.mswia.gov.pl w zakładce poświęco-
nej kampanii.

Kampania „Narkotyki i dopalacze zabĳają” to także szereg inicja-
tyw odbywających się na poziomie lokalnym. MSWiA zwróciło się
do Policji oraz wszystkich wojewodów o współpracę i podejmowanie
działań w ramach kampanii, m.in. poprzez organizację spotkań pro-

Nasz Kolega św. pamięci Adam Łobocki został odznaczony przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Złotą Odznaką „Za-
służony Policjant” oraz awansowany pośmiertnie przez Komendanta
Głównego Policji na stopień młodszego aspiranta.

Sierż. sztab. Adam Łobocki miał 46 lat. Służbę w Policji rozpoczął
1 lutego 1994 roku. Pozostawił żonę i trójkę dzieci. 

Red.
zdj. KPP w Świeciu.

Pożegnanie mł. asp. Adama
Łobockiego z KPP w Świeciu

23 kwietnia br. przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej
Policji w asyście Kompanii Honorowej OPP w Bydgoszczy
odbył się pogrzeb mł.  asp.  Adama Łobockiego – policjanta
ze Świecia, który zginął w wypadku drogowym podczas peł-
nienia służby. 

W kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Świeciu odbyła się 23 kwiet-
nia msza koncelebrowana przez księdza prałata Stanisława Kotow-
skiego, kapelana kujawsko-pomorskich policjantów. 

W  uroczystości uczestniczyli m.in. komendant główny Policji
gen.  insp.  dr  Jarosław Szymczyk, komendant wojewódzki Policji
w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała oraz wicewojewoda Kujawsko-
-Pomorski Józef Ramlau, a  przede wszystkim rodzina zmarłego
mł. asp. Adama Łobockiego. Obecni byli także policjanci i pracownicy
z całego garnizonu.
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filaktycznych z dziećmi i młodzieżą. To już się dzieje. W pierwszym
miesiącu kampanii policjanci przeprowadzili spotkania, rozmowy
i dyskusje z młodzieżą w dziesiątkach polskim miejscowości.

Ogólnopolskie działania w  ramach kampanii są zaplanowane do
końca 2019 roku. Inicjatywa jest realizowana w ramach „Programu
ograniczania przestępczości i  aspołecznych zachowań Razem bez-
pieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020”. 

MSWiA/KK

Zmiany kadrowe 
W kwietniu Komendant Główny Policji 
mianował na stanowisko: 
– zastępcy dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji nad-

kom. Pawła Herbusia, naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i In-
westycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, pełniącego
obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura
Kontroli KGP; 

powołał na stanowisko: 
– I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w  Krakowie

insp. Roberta Strzeleckiego, zastępcę komendanta wojewódz-
kiego Policji w Krakowie, pełniącego obowiązki służbowe na sta-
nowisku I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Kra-
kowie; 

– zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w  Krakowie
mł. insp. Piotra Morajko, pozostającego w dyspozycji komendanta
wojewódzkiego Policji w Krakowie, po odwołaniu ze stanowiska
komendanta powiatowego Policji w  Olkuszu, pełniącego obo-
wiązki służbowe na stanowisku zastępcy komendanta wojewódz-
kiego Policji w Krakowie; 

– dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji
„BOA” mł. insp. Dariusza Ziębę, który do 4 kwietnia br. zajmował
stanowisko służbowe dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycz-

nych Komendy Głównej Policji, a do 18 kwietnia pełnił obowiązki
służbowe na stanowisku dowódcy Centralnego Pododdziału
Kontrterrorystycznego Policji „BOA”; 

– zastępcy dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycz-
nego Policji „BOA” mł. insp. Sławomira Wociala, który do dnia
4 kwietnia br. zajmował stanowisko służbowe zastępcy dyrektora
Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, a do 18 kwietnia
pełnił obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy
Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”; 

– zastępcy dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycz-
nego Policji „BOA” nadkom. Krzysztofa Sowińskiego, który do
4 kwietnia br. zajmował stanowisko służbowe zastępcy dyrektora
Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, a do 18  kwietnia
pełnił obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dowódcy
Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”; 

powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stano-
wisku: 
– I zastępcy komendanta stołecznego Policji mł. insp. Krzysztofowi

Smeli, zastępcy komendanta stołecznego Policji; 
– zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w  Krakowie

insp.  Rafałowi Leśniakowi, komendantowi miejskiemu Policji
w Krakowie; 

– zastępcy komendanta stołecznego Policji mł. insp.  Markowi
Chodakowskiemu, komendantowi powiatowemu Policji w No-
wym Dworze Mazowieckim; 

– zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego KGP mł. insp. Magda-
lenie Nguyen-Fudali zastępcy komendanta Szkoły Policji w Ka-
towicach; 

po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie stosunku służbo-
wego zwolnił ze służby w Policji: 
– insp. Mirosława Jedynaka, zastępcę komendanta wojewódzkiego

Policji z siedzibą w Radomiu. 
P.Ost.

Nowy komendant CBŚP
Nowym komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji

został insp. Paweł Półtorzycki, jego zastępcą insp. Piotr Sta-
siak. Na nowe stanowiska wprowadził ich zastępca komen-
danta głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha.

26 kwietnia br. w siedzibie CBŚP odbyła się uroczystość przywi-
tania się ze sztandarem przez inspektora Pawła Półtorzyckiego po-
wołanego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Joa-
chima Brudzińskiego na stanowisko komendanta Centralnego Biura
Śledczego Policji. Jednocześnie komendant główny Policji gen. insp.
Jarosław Szymczyk powołał insp. Piotra Stasiaka na stanowisko za-
stępcy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha,
składając gratulacje nowo mianowanym podkreślił, że kierowanie
Centralnym Biurem Śledczym Policji to wielkie wyzwanie.

Nowy komendant CBŚP dziękując powiedział, że ten „awans to
wyróżnienie i nagroda za 25 lat służby, ale także wielki kredyt do
spłacenia i zobowiązanie, które będę miał codziennie na uwadze”.
Insp. Półtorzycki obiecał, że będzie dbał o atmosferę w biurze oraz
profesjonalizm dowodzonej przez niego jednostki.

– Objęcie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta Cen-
tralnego Biura Śledczego Policji to wielki zaszczyt i honor, któremu
towarzyszy poczucie odpowiedzialności i pokory – podkreślił insp.
Piotr Stasiak.

Nowy szef Centralnego Biura Śledczego Policji ma 45 lat. Służbę
w Policji pełni od 1 września 1994 r. Jest absolwentem Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie
studiował prawo. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersy-
tecie Wrocławskim na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem.

Karierę w Policji zaczął od stanowiska zastępcy naczelnika Wydziału
do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu
we Wrocławiu CBŚ KGP, gdzie później został jego naczelnikiem.
Następnie został naczelnikiem Zarządu CBŚP w Olsztynie. Później
trafił do Warszawy, zostając zastępcą komendanta Centralnego Biura
Śledczego Policji.   Red.

zdj. CBŚP
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Festiwale literatury kryminalnej cieszą się w Polsce dużą
popularnością, a historie z dreszczykiem i zbrodniami
w tle to tuż po romansach najbardziej poczytne lektury.
Coroczny Festiwal „Kryminalna Piła” ma ugruntowaną
pozycję wśród miłośników tego gatunku,
a w kwietniu br. odbyła się już jego siódma edycja.

W tegorocznym programie Festiwalu „Kryminalna Piła” znalazły
się jak zwykle spotkania autorskie z popularnymi pisarzami
kryminałów, panele dyskusyjne, warsztaty i rozmowy z po-

licyjnymi ekspertami. Ważnym elementem festiwalu stała się Kry-
minalna Gra Miejska – od 3 do 6 kwietnia na ulicach spotkać można
było takich popularnych autorów jak: Piotr Liana, Jędrzej Pasierski,
Kazimierz Kyrcz jr czy Katarzyna Bonda.

Spotkania z ekspertami policyjnymi oraz dziennikarzami śledczymi
gromadzą równie dużą publiczność, co znani pisarze. Grzegorz Głu-
szak – dziennikarz TVN i towarzyszący mu ekspert policyjny opo-
wiadali historię Tomasza Komendy, Bogdan Lach, emerytowany po-
licjant i biegły profiler, opowiedział z kolei o tym, czy w Polsce
można skazać za zabójstwo bez znalezienia ciała. Festiwalowi towa-
rzyszyły warsztaty kryminalistyczne „Druga strona literackiej fikcji”,
wieczorny blok filmów kryminalnych, okolicznościowe wystawy po-
święcone pisarskim warsztatom autorów pochodzących z Wielko-
polski i warsztaty z zagadką dla dzieci prowadzone przez Agnieszkę
Urbańską i policyjnych ekspertów kryminalistyki. Jak co roku można
było też odkrywać tajemnice walizki kryminalistycznej, której poli-
cjanci używają na miejscach zbrodni.

Organizatorzy zadbali również o panel dyskusyjny, podczas którego
starano się określić nie zawsze widoczną dla czytelnika granicę mię-
dzy fikcją literacką a rzeczywistością służby kryminalnej. Festiwal
„Kryminalna Piła” powstał w 2012 roku w wyniku połączenia dwóch
pasji podinsp. Leszka Koźmińskiego – kryminalistyki i literatury.

NAGRODZENI
Spośród 78 zgłoszonych powieści jury w składzie: prof. Wojciech
Burszta, Robert Ostaszewski i podinsp. Leszek Koźmiński wybrało
5 nominacji dla autorów książek kryminalnych. Nominowani pisarze
za 2018 rok to: Ryszard Ćwirlej, Marek Krajewski, Robert Małecki,
Jacek Ostrowski i Małgorzata Rogala.

Wielki finał VII Festiwalu Kryminału „Kryminalna Piła” po raz
pierwszy odbył się w auli Szkoły Policji w ramach obchodów 100.
rocznicy powstania Policji Państwowej.

Nagrodę Kryminalnej Piły Najlepszej Polskiej Miejskiej Powieści
Kryminalnej 2018 otrzymał Robert Małecki za powieść „Skaza”. Na-
grodzona powieść to czwarta książka politologa, filozofa i dzienni-
karza, która otwiera nowy cykl kryminalny z komisarzem Policji Ber-
nardem Grossem. Wyróżnienie Dyrektora Regionalnego Centrum
Kultury w Pile otrzymał Marek Krajewski, autor powieści „Mock.
Pojedynek”, a wyróżnienie Komendanta Szkoły Policji w Pile otrzymał
Ryszard Ćwirlej za powieść „Już nikogo nie słychać”. 

IZABELA PAJDAŁA-KUSIŃSKA
zdj. SP w Pile

Kryminalni literaci w Pile
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Tytuł „Klasy Policyjnej roku 2019” zdobyła
reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach.

W dniach 15–16 kwietnia 2019 r. w Szkole Policji w Pile już
po raz XI odbył się Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych
„Klasa Policyjna roku 2019”, pod patronatem ministra spraw

wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego. Tegoroczna
edycja została wpisana w rządowy Program ograniczania przestęp-
czości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Włady-
sława Stasiaka. 

Do turnieju zakwalifikowały się 23 drużyny składające się z czte-
rech zawodników i kierownika, reprezentujących szkoły z różnych
województw. Uroczystego otwarcia dokonała komendant Szkoły
Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska. O miano najlepszej
„Klasy Policyjnej 2019” rywalizowały drużyny z  Białobrzegów,
Czarnkowa, Częstochowy, Gdańska, Gniezna, Gościna, Gromnika,
Jarocina, Kalisza Pomorskiego, Kościerzyny, Lubomierza, Mal-
borka, Marcinkowic, Piły, Poznania, Pruszkowa, Radoryża Smola-
nego, Suwałk, Torunia, Wadowic, Wrocławia, Wyszkowa oraz re-
prezentacja Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku.
Rozegrano cztery konkurencje: test umiejętności strzeleckich,
test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej, test sprawności fizycznej oraz sprawdzian obejmujący
ogólną wiedzę o Policji. Rywalizacja między drużynami była bardzo
zacięta, a różnice punktowe, szczególnie w pierwszej piątce, nie-
znaczne. Wieczorem w pierwszy dzień eliminacji zorganizowane
zostało spotkanie integracyjne uczestników, w  ramach którego
wystąpił zespół muzyczny „Awans” oraz grupa tancerzy z pilskiego
studia tańca Beezone. 

Zwycięskie drużyny 
W klasyfikacji generalnej zwycięstwo wywalczyła drużyna z Liceum
Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Suwał-
kach, zaś drugie miejsce zajęła drużyna z  Policyjnego Liceum
Ogólnokształcącego w Słupsku. Z kolei wielokrotny zwycięzca po-
przednich edycji turnieju – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych im. Jana Pawła II z Gromnika – zdobył tym razem trzecie
miejsce, chociaż najlepszy czas 1:00,66 w teście sprawności fizycznej
należał do ucznia tej szkoły, Szymona Barana. Kolejne uzyskane
czasy należały do Kacpra Brzezińskiego (1:03,26) z III LO im. Jana
Sobieskiego w  Gnieźnie i  Krzysztofa Słomy (1:03,78) z  Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 2, II LO im. Królowej Jadwigi w To-
runiu. W teście umiejętności strzeleckich pierwsze miejsce zajęła
drużyna z III LO im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie, drugie Poli-
cyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku, a trzecie miejsce wy-
walczyli uczniowie z  Prywatnego Zespołu Szkół w  Czarnkowie.
Identycznie rozłożyły się też wyniki w dyscyplinie udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej. 

Suwałki górą!
Patronat „Policja 997”

Uczniowie rozwiązują test z wiedzy o Policji

Zwycięska drużyna z LO ZDZ w Suwałkach
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Uczestnicy i słuchacze Szkoły Policji w Pile mogli obejrzeć wystawę
historyczną o Policji II RP przygotowaną przez Biuro Historii i Tra-
dycji Policji KGP. Wielu uczniów klas policyjnych po egzaminie ma-
turalnym chce związać swoją przyszłość z formacjami mundurowymi,
w tym większość z Policją.

Na uroczysty finał turnieju przybyli poseł RP i przewodniczący Ko-
misji Parlamentarnej ds. Policji Grzegorz Piechowiak, dyrektor Biura
Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor, zastępca komendanta Szkoły
Policji w Pile mł. insp. Michał Kominowski, podinsp. Robert Horosz
z Biura Historii i Tradycji Policji KGP, przedstawiciele urzędu miasta
i  starostwa powiatowego oraz zastępca przewodniczącego NSZZP

w Szkole Policji w Pile podinsp. Rafał Socha. Zastępca komendanta
głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha przesłał list gratulacyjny. 

Zwycięscy zawodnicy zostali uhonorowani pucharem ufundowa-
nym przez Komendanta Głównego Policji. Jak co roku rozdane zostały
również nagrody w  klasyfikacjach indywidualnych i  zespołowych,
których fundatorami byli: rządowy Program „Razem Bezpieczniej”,
Stowarzyszenie Sygnał, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Pile oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów
przy Szkole Policji w Pile. 

IZABELA PAJDAŁA-KUSIŃSKA
zdj. autor, SP w Pile

Konkurencja sprawdzająca umiejętności z udzielania pierwszej
pomocy

W teście sprawności fizycznej uczniowie walczyli o każdą sekundę

Test sprawności fizycznej – przenoszenie ciężkiego manekina

Skoki przez skrzynię podczas testu sprawności ficznej

Uczniowie klas policyjnych oglądają wystawę historyczną
o Policji Państwowej, przygotowaną przez BHiT KGP
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Jak wspomniano w poprzednich artykułach
ustawodawca wprowadził różne przesłanki zwolnienia
policjantów ze służby. Zasadniczym zaś podziałem jest
podział na podstawy obligatoryjne i fakultatywne.
Przesłanki obligatoryjne są to zdarzenia, których
wystąpienie „zmusza” przełożonego w sprawach
osobowych, działającego jako organ administracji
publicznej do zwolnienia funkcjonariusza ze służby.
Natomiast przesłanki fakultatywne jedynie uprawniają
organ do zwolnienia. Oznacza to, że ich wystąpienie
(zaistnienie) może, lecz nie musi skutkować
zwolnieniem. 

Na tym tle rodzi się wiele niejasności i  wątpliwości.
Przede wszystkim, co to znaczy, iż organ „może”,
i  dlaczego w  jednym przypadku uznaje za zasadne

zwolnienie, a w innym nie. Pytania takie dotykają kwestii po-
czucia niesprawiedliwości, bowiem w innej jednostce za takie
samo zachowanie policjant nie został usunięty ze służby. Jed-
nakże sytuacje takie są prawną konsekwencją działania organu
w ramach tzw. „uznania administracyjnego”. 

UZNANIE ADMINISTRACYJNE
Przez uznanie administracyjne rozumie się uregulowanie kom-
petencji organu administracji, w którym organ ten może roz-
strzygnąć sprawę w różny sposób przy tym samym stanie fak-
tycznym i każde rozstrzygnięcie sprawy jest legalne. Uznanie
administracyjne oznacza wobec tego przewidziane obowiązu-
jącymi przepisami uprawnienie organu administracji wydającego
decyzję do wyboru rozstrzygnięcia. Uznanie administracyjne
zachodzi wówczas, gdy norma prawna nie przewiduje obowiązku
określonego zachowania się organu, lecz możliwość wyboru
sposobu załatwienia sprawy.

Przesłanki fakultatywne mają to do siebie, iż ocena koniecz-
ności ich zastosowania należy właśnie do uznania administra-
cyjnego organu. Powoduje to ograniczoną kontrolę sądową. Jak
bowiem zauważa Naczelny Sąd Administracyjny w  wyroku
z dnia 2 października 2018 r. o sygn. akt I OSK 716/17 „Użycie
w art. 41 ust. 2 (…) ustawy o Policji zwrotu „można zwolnić”
oznacza, iż rozwiązanie z  policjantem stosunku służbowego na
powołanej podstawie ma charakter fakultatywny i zostało pozos-
tawione tzw. uznaniu administracyjnemu. Kontrola decyzji opartej
na uznaniu administracyjnym ma ograniczony zakres. Sprowadza
się ona do zbadania, czy zaskarżona decyzja nie nosi cech dowol-
ności, to jest czy organ administracji wybrał prawnie dopuszczalny
sposób rozstrzygnięcia oraz czy wyboru takiego dokonał po ustale-

niu i rozważeniu okoliczności istotnych dla sprawy. Kontrola są-
dowoadministracyjna nie obejmuje natomiast oceny, w jaki sposób
organy administracji, realizując określoną politykę stosowania
prawa, wypełniają treść pozasystemowych kryteriów słusznościo-
wych czy celowościowych”. W innym wyroku z dnia 11 kwietnia
2018 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 1980/16 sąd ten stwierdził:
„Rozwiązanie stosunku służbowego z policjantem na podstawie
art. 41 ust. 2 (…) ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1782 ze zm.) ma charakter fakultatywny.
Decyzje w tym zakresie podejmowane są w ramach tzw. uznania
administracyjnego przyznanego organom Policji. Sądy administ-
racyjne w tego typu sprawach badają jedynie, czy organy w kon-
kretnej sprawie nie przekroczyły granic uznania, to jest czy ich
decyzja nie jest arbitralna lub podjęta przy użyciu niedozwolonych
kryteriów. Sądy nie mogą natomiast wkraczać w  kompetencje 
organów Policji i oceniać słuszności realizowanej przez nie polityki
kadrowej”.

Innymi słowy organ ma prawo wyboru zastosowania prawnych
konsekwencji pewnych zachowań policjanta lub zdarzeń z jego
udziałem według swej oceny. 

Jak wykazano w poprzedniej publikacji zaistnienie przesłanek
obligatoryjnych zwolnienia wiąże organ determinując jego wolę.
Natomiast ziszczenie się przesłanek fakultatywnych daje or-
ganowi możliwość ich zastosowania. 

W praktyce policyjnej można zauważyć, iż niektóre sytuacje
wyczerpujące znamiona norm opisanych w art. 41 ust. 2 wystę-
pują częściej niż inne. Czyli przełożeni w sprawach osobowych
częściej korzystają z pewnych możliwości prawnych, niż z innych.
Jedną z najczęściej stosowanych przesłanek zwolnienia jest tzw.
„ważny interes służby” zwany potocznie „dobro służby”.

WAŻNY INTERES SŁUŻBY
Zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy o Policji, poli-
cjanta można zwolnić ze służby, gdy wymaga tego ważny in-
teres służby. Ten lakoniczny wydawałoby się zapis, stanowi
potężną „broń” przełożonego. Można powiedzieć o nim „wo-
rek bez dna”. I jakkolwiek nie jest to oczywiście prawda, to
rzeczywiście ma on zastosowanie do wielu stanów faktycz-
nych. Najbardziej oczywiste przypadki, w których przełożeni
sięgają po ten przepis to: absencje chorobowe, postawienie
zarzutów w  postępowaniu karnym i  pełnienie służby pod
wpływem alkoholu lub spożywanie go w trakcie służby, utrata
poświadczenia bezpieczeństwa. Nie są to jedyne przypadki.
Najogólniej mówiąc, to co stanowi przewinienie dyscyplinarne
może także stać się podstawą do zwolnienia policjanta ze
służby w  Policji. Co istotne nie musi być to jednorazowe,
spektakularne zdarzenie, ale suma drobnych, niepozornych
zachowań, które powodują, iż policjant nie jest zdatny do
pełnienia służby. Jak bowiem zauważa NSA w wyroku z dnia
4 sierpnia 2017 r. w  sprawie I OSK 1607/16 „prawidłowe 

Zwolnienie ze służby – 
podstawy fakultatywne (cz. I)
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zastosowanie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (…) wymaga wykazania, że rozwiązanie z policjantem
stosunku służbowego nastąpiło z uwagi na ważny interes służby.
Omawiana ustawa nie definiuje pojęcia „ważny interes służby”.
W orzecznictwie powszechnie jednak przyjmuje się, że przy od-
czytywaniu treści powyższego zwrotu należy sięgnąć przede
wszystkim do przepisów regulujących cele i zadania Policji oraz
szczególny status funkcjonariuszy tej formacji. W rachubę w tym
zakresie może wchodzić jedna realnie istniejąca przyczyna albo
szereg okoliczności czy zdarzeń świadczących o  tym, że dalsze
pozostawanie policjanta w służbie koliduje z ważnym interesem
Policji, co wymaga by funkcjonariusz dla dobra macierzystej for-
macji, z przyczyn pozamerytorycznych, nie kontynuował w niej
służby”. Zatem szereg ukarań karami nagany, za drobne prze-
winienia dyscyplinarne w ciągu niezbyt długiego okresu może
stanowić przesłankę zwolnienia ze służby w  oparciu o  ten
przepis. Orzecznictwo sądowe powiązało rozważanie zawar-
tości pojęciowej „ważnego interesu” w oparciu o treść art. 25
ust. 1, rotę ślubowania (art. 27) i art. 1 ust. 1 ustawy o Policji.
NSA stwierdził bowiem w wyroku z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie I OSK 1806/16, że „Pojęcie „ważnego interesu służby”
należy odczytywać łącznie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2067), który stawia
warunek, aby służbę w Policji pełniły osoby o nieposzlakowanej
opinii. Wprowadzenie takiego wymogu jest uzasadnione specyfiką
pracy w organach ścigania, a także celami, jakie formacja ta ma
realizować. Policja ma bowiem gwarantować obywatelom ochronę
przed wszelkimi działaniami sprzecznymi z prawem. Stąd osoby
egzekwujące przestrzeganie prawa, same muszą przestrzegać
prawa. Winny więc to być osoby cieszące się autorytetem w społe-
czeństwie, respektujące zasady współżycia społecznego, dotrzy-
mujące roty ślubowania. Muszą więc znajdować się poza wszel-
kimi podejrzeniami o  łamanie prawa, czy norm współżycia
społecznego”. Z tego powodu, każdy funkcjonariusz, który zna-
lazł się nie tylko w kręgu podejrzanych (postawiono mu zarzut
w postępowaniu karnym) ale nawet w kręgu osób podejrze-
wanych musi być świadomy tego, że utracił nieposzlakowaną
opinię, co daje podstawy do zwolnienia go ze służby.

NIEPOSZLAKOWANA OPINIA
„Poszlaka” w języku polskim oznacza podejrzenie, natomiast „nie-
poszlakowany” – to osoba nieskazitelna, której nie można nic za-
rzucić, przypisać. Utratę przymiotu „nieposzlakowanej opinii” po-
woduje nie tylko karalność danej osoby. Taki skutek może również
wywoływać znalezienie się określonej osoby w  kręgu podejrzeń
bądź insynuacji. Zatem nieposzlakowana opinia to ogólna ocena
w sferze etycznej przy uwzględnieniu zachowania się danej osoby
zarówno w jej życiu prywatnym, jak i zawodowym – tak stwierdził
NSA w wyroku o sygn. akt I OSK 977/16. 

Istotnym jest to, że zdaniem sądownictwa administracyjnego
służba w Policji prowadzi do świadomego i dobrowolnego ogra-
niczenia własnego życia prywatnego. Dlatego pewne czyny, na-
wet popełnione poza służbą, mogą być przesłanką do uznania,
iż ważny interes formacji przemawia za usunięciem policjanta
z jej szeregów. 

DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI
Często w skargach do sądu administracyjnego na rozkazy per-
sonalne o  zwolnieniu ze służby na podstawie art.  41 ust.  2
pkt 5 ustawy o Policji podnoszony jest zarzut naruszenia zasady
domniemania niewinności. Zasada ta została wyrażona w art. 5
Kodeksu postępowania karnego. Jest zresztą zasadą konstytu-

cyjną. Wyraża się ona w stwierdzeniu, iż oskarżonego uważa
się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona
i stwierdzona prawomocnym wyrokiem, zaś niedające się usu-
nąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść tegoż oskarżonego.
Z tego względu łączona jest z zarzutem wadliwości ustalenia
stanu faktycznego oraz naruszenia ważnego interesu strony.
Jednakże skarżący zdają się zapominać, iż przedmiotem do-
wodzenia nie jest fakt popełnienia przez nich czynu karalnego
ani nawet odtworzenie jego przebiegu, lecz okoliczność czy
dalsze jego pozostawanie w służbie narusza jej dobro czy też
nie. Jak wskazał NSA w  wyroku z  dnia 26  stycznia 2015  r.,
sygn. akt I OSK 2318/13 „Zasada domniemania niewinności nie
może być rozumiana tak szeroko, by wykluczała wiązanie z samym
faktem toczącego się postępowania karnego jakichkolwiek kon-
sekwencji prawnych, które w innych procedurach mogą oddziały-
wać na sytuację podejrzanego lub oskarżonego. W  takich przy-
padkach, nawet zanim zapadnie prawomocny wyrok w sprawie
karnej, możliwe jest ograniczenie dostępu określonych osób do
służby publicznej, a także wykluczenie konkretnej osoby z grona
funkcjonariuszy publicznych”. Skoro racjonalny ustawodawca
w art. 25 ust. 1 jako warunki niezbędne do pełnienia służby
wymienia odrębnie i niezależnie od siebie zarówno niekaral-
ność, jak i nieposzlakowana opinię, to jest oczywistym iż wyod-
rębnia te dwie sytuacje nie traktując ich w  sposób tożsamy.
Można powiedzieć, iż „nieposzlakowana opinia” to ogólna ce-
cha danej osoby w sferze etycznej. Można ją utracić także po-
przez pozostawanie w  kręgu podejrzeń a  nawet insynuacji,
chociażby dotyczyły życia prywatnego policjanta. 

Trzeba także pamiętać, iż umorzenie postępowania karnego,
nie stanowi gwarancji, że toczące się postępowanie administra-
cyjne w przedmiocie zwolnienia ze służby z uwagi na jej ważny
interes nie zakończy się tym zwolnieniem. Co jednak warto za-
akcentować organ w  każdym przypadku jest obowiązany do
ustalenia czy w  tym konkretnym przypadku ważny interes
służby wymaga „poświęcenia policjanta” w imię interesu nad-
rzędnego. W takim aspekcie organy Policji nie są bowiem zwol-
nione od badania i rozważania ważnego interesu funkcjonariusza. 

UTRATA POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA
Toczące się postępowanie karne ma różne reperkusje. Prowadzi
m. in. do cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa. Ta okolicz-
ność sama w sobie stanowi także przesłankę uznania, iż ważny
interes służby wymaga zwolnienia policjanta. I  w  tym przy-
padku element odniesienia stanowi treść art. 25 ust. 1 ustawy
o Policji, który wymaga, aby służbę pełniła osoba dająca rękoj-
mię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
przepisami prawa. Z istoty poświadczenia bezpieczeństwa wy-
nika, iż osoba, która je otrzymała spełnia wymogi wynikające
z art. 25 ust. 1. Zatem, cofniecie poświadczenia lub też odmowa
jego przyznania pozwalają na przyjęcie, iż policjant nie spełnia
ustawowych wymogów do kontynuowania służby, nie tylko na
zajmowanym stanowisku, ale w ogóle. Tym samym do jego sy-
tuacji będzie miał zastosowanie art.  41 ust.  2 pkt  5 ustawy.
Nawet uniewinnienie od stawianych zarzutów karnych może
nie być w tej mierze wystarczającą przesłanką do uznania, iż
policjant ma możliwość pozostania w służbie. 

ZWOLNIENIE LEKARSKIE
Absencja chorobowa w przeszłości była postrzegana jedynie przez
pryzmat przesłanki upływu 12 miesięcy zaprzestania służby z po-
wodu choroby. W  związku z  powyższym policjanci „przerywali”
zwolnienia lekarskie na tzw. dni wolne od służby w przekonaniu,
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iż częste, powtarzające się, ale krótkotrwałe zwolnienia lekarskie
nie będą miały wpływu na trwałość służby. Obecnie tego typu sy-
tuacje są właśnie rozważane w kontekście przesłanki ważnego in-
teresu służby. Według NSA – wyrok z dnia 14 marca 2017 r., sygn.
akt I OSK 397/16 – „Funkcjonariusz policji, który nie podejmuje
służby i nie wykonuje żadnych obowiązków służbowych z uwagi na
przebywanie na zwolnieniach lekarskich, przerywanych tylko krótkimi
okresami obecności w  służbie, mimo stwierdzonej jego zdolności do
pełnienia służby, nie może skutecznie powoływać się na swój interes.
Jego postawa wpływa bowiem negatywnie na organizację służby i dobro
policji oceniane przez pryzmat zadań tej formacji. Istotne znaczenie
ma także konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania da-
nej jednostki i efektywnego wykorzystania przydzielonych etatów, co
niewątpliwie odpowiada intencjom prawodawcy w zakresie ochrony
interesu służby (interesu społecznego). Tego rodzaju ocen nie można
postrzegać w kategoriach łamania zasad procedury administracyjnej.
W przypadku ciągłych zwolnień lekarskich, przy jednoczesnym braku
przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby, to interes służby
musi górować nad indywidualnym interesem funkcjonariusza. Odbiór
społeczny tego rodzaju zachowania, co do zasady, jest zawsze nega-
tywny”. Trzeba także podkreślić, iż bez znaczenia dla oceny sprawy
pozostaje czy zwolnienie lekarskie zostało przyznane z uwagi na
chorobę dziecka, członka rodziny, czy też funkcjonariusza. W tym
przypadku przedmiotem dowodzenia nie jest zasadność wysta-
wianych zaświadczeń o niezdolności do służby ani stan zdrowia
policjanta, a jedynie fakt absencji oraz wpływ na wykonywanie za-
dań służbowych, a raczej oczywisty brak ich wykonywania. Nato-
miast funkcjonariusze w swoich skargach często podnoszą zarzut
naruszenia podstawowego prawa do opieki zdrowotnej, niejako
„bycia chorym”. Organ nie ingeruje w sferę zdrowia policjanta, ale
w to, jak owa sfera wpływa na zadania służby. Jest rzeczą oczywistą,
nie wymagającą już dowodów, iż absencja jednej osoby powoduje
w przypadku pozostałych osób zwiększony przydział zadań. Zdzi-
wienie budzą argumenty, iż „skoro przebywałem na zwolnieniach
lekarskich, to przełożony nie przydzielał mi spraw i nikt za mnie
nie musiał niczego robić”. Jest to cytat z wystąpienia funkcjona-
riusza przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie,
który wprawił w zdumienie skład orzekający. To wówczas, sędzia

sprawozdawca uzasadniając wyrok stwierdziła, iż „sądowi jest znany
z doświadczenia życiowego i urzędu fakt, że brak pracownika nie
przekłada się na zmniejszony wpływ spraw do urzędu, ale na zwięk-
szenie obciążenia innych pracowników wpływającymi sprawami”. 

POLICJANT I ALKOHOL
Stawienie się do służby po użyciu alkoholu lub podobnie działają-
cego środka, jak też spożywanie go w czasie służby albo na terenie
lub w obiektach służbowych stanowi czyn dyscyplinarny. Jednakże
może być podstawą zwolnienia ze służby z uwagi na jej ważny in-
teres. W szczególności w tego typu sytuacjach przełożeni nie są
obowiązani do wykazywania konkretnego stężenia alkoholu, oko-
liczności i miejsca zdarzenia. Potwierdzenie spożywania alkoholu
może więc odbywać się metodą zero-jedynkową (np. wyrok WSA
z dnia 1 grudnia 2018 r. sygn. akt II SA/Wa 825/18).

Jak wskazano wyżej służba w Policji to także ograniczenia życia
prywatnego. Dlatego może się zdarzyć, iż niewinnie wyglądające
party na świeżym powietrzu „zakrapiane” alkoholem, czy domowa
impreza będą stanowiły element wpływający na ocenę nieposzla-
kowanej opinii, zwłaszcza gdy sąsiedzi poskarżą się na hałas i zbyt-
nią swobodę bycia uczestników. Oczywistym jest, że nie w każdym
przypadku dojdzie do tak drastycznych konsekwencji. Jednakże
w pewnych okolicznościach np. powtarzalności tego typu zdarzeń
przełożony może nie widzieć już ani potrzeby, ani możliwości
udzielenia policjantowi „kolejnej” szansy. 

Innymi słowy, to co uchodzi innym grupom zawodowym bez
większych konsekwencji w przypadku policjantów może skończyć
się zwolnieniem ze służby. Orzecznictwo sądów administracyjnych
nie wykazuje zaś zrozumienia dla argumentów „przecież byłem
po służbie”, „nie jestem uwiązany”, „amol” itp. 

Powyższe okoliczności nie wyczerpują wszystkich stanów fak-
tycznych, które mogą doprowadzić do uznania, iż doszło do naru-
szenia ważnego interesu służby. Jest to bowiem katalog otwarty,
wiele okoliczności ma charakter incydentalny, jednorazowy, inne
powtarzają się regularnie. 

MEC. MAGDALENA BĘDZIEJEWSKA-MICHALSKA
radca prawny w Biurze Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

W związku z pismem NZZP Śl. Zarząd Wojewódzki l.dz.
10 z  dnia 28.02.2019  r. skierowanego do Komendanta
Głównego Policji Pana gen. insp. dr. Jarosława Szym-
czyka i otrzymanym pismem z Gabinetu Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach l.dz. GK-028-
1/810/19 z dnia 25 marca 2019 r. dot. nakazu przeprosin:
Przepraszam Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ka-
towicach Pana nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego za na-
ruszenie Jego dóbr osobistych w postaci dobrego imienia
i godności funkcjonariusza Policji przez zamieszczenie
nieprawdziwych informacji o  Jego Osobie w piśmie 
z dnia 28 lutego 2019 r. przesłanym do Komendanta Głów-
nego Policji Pana gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka.

Wiceprzewodniczący
Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego

NSZZP w Katowicach
(-) Jerzy SZWED

W związku z pismem NZZP Śl. Zarząd Wojewódzki l.dz.
10 z  dnia 28.02.2019  r. skierowanego do Komendanta
Głównego Policji Pana gen. insp. dr. Jarosława Szym-
czyka i otrzymanym pismem z Gabinetu Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach l.dz. GK-028-
1/811/19 z dnia 25 marca 2019 r. dot. nakazu przeprosin:
Przepraszam Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ka-
towicach Pana nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego za na-
ruszenie Jego dóbr osobistych w postaci dobrego imienia
i godności funkcjonariusza Policji przez zamieszczenie
nieprawdziwych informacji o  Jego Osobie w piśmie 
z dnia 28 lutego 2019 r. przesłanym do Komendanta Głów-
nego Policji Pana gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka.

Wiceprzewodnicząca
Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego

NSZZP w Katowicach
(-) Liliana WILCZEK

P R Z E P R O S I N Y
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90 LAT TEMU
Maj 1929

2 V – W lokalu posterunku PP 
w Maciejowie (pow. Kowel, woj. wo-
łyńskie) zmarł na udar serca jego 
komendant, st. przod. Konrad Woj-
tasik. W Policji Państwowej służył 
od 2 grudnia 1918 r. Pozostawił żonę i dwie małoletnie córki. Był
wzorowym policjantem i przełożonym oraz działaczem społecznym.
W ostatniej drodze towarzyszyli mu – oprócz rodziny i przyjaciół –
komendant wojewódzki PP podinsp. Płotnicki, starosta Stachurski,
miejscowi sędziowie, wszyscy oficerowie PP powiatu kowelskiego
oraz liczne rzesze mieszkańców.

3 V – W dorocznym „Biegu Narodowym”, rozgrywanym dookoła lot-
niska cywilnego na warszawskim Mokotowie (dystans ok. 8 km), wzięło
udział 234 zawodników z całego kraju. Wśród nich biegło 16 policjantów
(12 z Warszawy, 1 z Łodzi i 3 ze szkoły w Żyrardowie). Najszybszym 
z policjantów okazał się przod. Wolny z Łodzi, który w ogólnej klasyfi-
kacji zajął 36 miejsce (otrzymał zegarek – nagrodę komendanta głów-
nego PP). Za nim przybiegli posterunkowi: Prostko (Szkoła PP w Ży-
rardowie), Burza (Warszawa) i Sitek (Szkoła PP w Żyrardowie).

16 V – W Trzemesznie (woj. wielkopolskie) odbył się pogrzeb 
st. post. Ludwika Bambera, zmarłego od ran zadanych mu przez
bandytę w dniu 4 maja. Bohaterski policjant, mimo odniesionych
obrażeń, zatrzymał niebezpiecznego kryminalistę. Pogrzeb ofiary
obowiązku stał się manifestacją lokalnego społeczeństwa przeciwko
szerzącemu się bezprawiu i przemocy. Z  inicjatywy miejscowego
proboszcza trumna ze zwłokami st. post. Bambera spoczęła obok
pomnika Powstańców Wielkopolskich.

16 V – Dla upamiętnienia X rocznicy odzyskania niepodległości,
w Poznaniu otwarto pierwszą w dziejach Polski Powszechną Wystawę
Krajową, ukazującą dorobek jednej dekady odrodzonego po latach
niewoli naszego państwa w życiu kulturalnym, gospodarczym i nau-
kowym. Wystawa trwać będzie do 30 września. Swój udział w niej
zaznaczyła również Policja Państwowa, prezentując przede wszystkim
tablice graficzne i fotografie, obrazujące 10-lecie istnienia policyjnego
korpusu, jego stan ilościowy, wyszkolenie, strukturę, zadania i cele,
wyposażenie i sukcesy w walce z przestępczością. 

16 V – W Komendzie PP woj. warszawskiego odbył się zjazd ko-
mendantów powiatowych, któremu przewodniczył insp. Tadeusz To-
manowski, komendant wojewódzki PP. W toku obrad zebrani zapoznali
się ze stanem bezpieczeństwa i sytuacją społeczno-polityczną w woj.
warszawskim. Ożywioną dyskusję wywołał referat nadkom. Soboty
o ruchu kołowym i wyszkoleniu w tym zakresie specjalnych oddziałów
policji, czuwających nad bezpieczeństwem użytkowników dróg. 

40 LAT TEMU
Maj 1979

• W KW MO w Białej Podlaskiej
uroczyście wręczono wyróżnienia
i nagrody załogom jednostek uczest-
niczących we współzawodnictwie.
Komisja pod przewodnictwem ko-
mendanta wojewódzkiego MO płk. Stanisława Tatarczuka za naj-
lepszy uznała posterunek MO w Janowie Podlaskim, kierowany przez 
st. sierż. Mariana Kopanię. W skład zwycięskiej załogi wchodzą: sierż.
sztab. S. Dymowski, st. sierż. B. Wilczak, st. sierż. J. Weremczuk,
kpr. R. Gotowski oraz plut. E. Szeszel. Janowski posterunek już po
raz trzeci zdobył tytuł wojewódzkiego lidera. Kolejne miejsca zajęły

jednostki w: Piszczacu (komendant: st. sierż. Krzysztof Stawowski)
oraz Leśnej Podlaskiej (komendant: st. sierż. Marian Denisiuk).

• �Koło Naukowe Prawników w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW
w Szczytnie działa od dwóch lat. Ma na swoim koncie szereg suk-
cesów: jego członkowie organizują seminaria studenckie, uczest-
niczą w sesjach i sympozjach naukowych, przygotowują referaty.
Ostatnio młodzi prawnicy ze Szczytna brali udział w Międzynaro-
dowej Studenckiej Sesji Naukowej w Łodzi nt. Ochrona wód i po-
wietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. Podchorąży WSO
Ryszard Cichoń za swój referat poświęcony ochronie wód Bałtyku
zdobył II lokatę. Drugą nagrodę zdobył również pchor. Adam
Osierda za przygotowanie referatu o milicyjnych izbach dziecka
(na przykładzie KM MO w Katowicach), który wygłosił na semi-
narium w Poznaniu.

• �Wzorem przedwojennego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”
współczesne Koła Rodziny Milicyjnej kultywują tradycję charyta-
tywnej pomocy osobom potrzebującym. Jedną z tych form jest fun-
dowanie przez milicjantów książeczek mieszkaniowych dla wycho-
wanków Państwowych Domów Dziecka. Niedawno takim „darem
serca” wykazało się Koło RM działające przy Komisariacie MO 
w Trzciance (woj. pilskie), kierowane przez Krystynę Matuszak. To
z jej rąk 8-letni Piotruś O., wychowanek PDD w Trzciance, otrzymał
„certyfikat” na własny dach nad głową.

20 LAT TEMU
Maj 1999

3 V – W kościele pod wezwaniem
Podniesienia Krzyża Świętego w
Miasteczku Krajeńskim (pow. pil-
ski) odsłonięto tablicę poświęconą
st. przod. Zbigniewowi Brodniewiczowi, komendantowi miejscowego
posterunku PP, jeńcowi obozu w Ostaszkowie, zamordowanemu
wiosną 1940  r. w  Miednoje. Komendant Brodniewicz objął swoje
stanowisko w 1921 r. i pełnił je do wybuchu II wojny światowej. We
wrześniu 1939 r. został zmobilizowany do ochrony granic wschodnich
i ślad po nim zaginął. Dopiero w roku 1992, po ukazaniu się pierwszej
listy ofiar sowieckiego ludobójstwa, poznano tragiczne losy komen-
danta Brodniewicza.

13 V – Komendantem wojewódzkim Policji w Poznaniu został
mł. insp. Tadeusz Pawlaczyk, a we Wrocławiu – mł. insp. Adam Ra-
packi.

21 V – Na dowódcę garnizonu opolskiego Policji został mianowany
młodszy inspektor Zenon Rutkowski. Jego nominacja zamknęła listę
17 nowych komendantów wojewódzkich Policji po reformie admi-
nistracyjnej kraju. 

25 V – W Żorach na Śląsku samorząd miejski sfinansował etaty
dla sześciu policjantów miejscowej komendy, oszczędzając w ten
sposób budżet MSWiA. Możliwość takiego rozwiązania powstał
dzięki reformie administracyjnej państwa oraz likwidacji oddziału
Straży Miejskiej.

28 V – W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uroczyście wręczono
akty nominacyjne na pierwszy stopień oficerski absolwentom stu-
dium oficerskiego prawników i ekspertów kryminalistyki oraz ab-
solwentom eksternistycznego egzaminu oficerskiego WSPol. Pierw-
sze stopnie oficerskie uzyskało 200 osób, w tym ponad 30 pań. Byli
to pierwsi w  swoich specjalizacjach absolwenci, którzy ukończyli
studia we w  pełni zreformowanej wersji i  nowym trybie studiów
przemiennych.

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Historii i Tradycji Policji KGP

37.05_Layout 1  29.04.2019  14:25  Strona 37



KRAJ Rozmaitości POLICJA 997       maj 2019 r.38

Podpisanie 
i wmurowanie 
aktu erekcyjnego 
w Białymstoku

29 kwietnia br. w Białymstoku przy
ul. Hajnowskiej nastąpiło uroczyste 
podpisanie i wmurowanie aktu erekcyj-
nego pod budowę kompleksu budynków 
o przeznaczeniu logistycznym.

W uroczystości udział wzięli sekretarz
stanu w Ministerstwie Spraw We-

wnętrznych i Administracji Jarosław Zieliń-
ski, komendant wojewódzki w Białymstoku
nadinsp. Daniel Kołnierowicz wraz z zastęp-
cami, a z ramienia Komendy Głównej Policji
insp. dr Małgorzata Borowik, dyrektor Biura
Logistyki Policji KGP. W ceremonii udział
wzięli również wojewoda podlaski Bohdan
Paszkowski, komendanci miejscy i powiatowi
Policji województwa podlaskiego oraz przed-

stawiciele innych służb mundurowych, sa-
morządowcy i duchowieństwo. Po odczytaniu
i podpisaniu aktu erekcyjnego nastąpiło jego
poświęcenie i uroczyste wmurowanie pod
kompleks budunków. 

Powierzchnia całkowita powstającego kom-
pleksu budynków dla Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Białtymstoku wynosi ponad
6000 metrów kwadratowych. W kompleksie

znajdą się obiekty przeznaczone do garażo-
wania samochodów służbowych (w tym sta-
nowiska dla autobusów i motocykli), maga-
zynowania, warsztat samochodowy oraz część
administracyjna. Zakończenie budowy pla-
nowane jest na połowę 2020 roku. 

IPK/KWP w Białymstoku
zdj. KWP Białystok

„Kryształowe Serca” wręczone
„Kryształowe Serce” jest honorowym wyróżnie-

niem przyznawanym za wzorową i ofiarną postawę
na rzecz mieszkańców, zarówno w czasie służby, jak
i  w  czasie wolnym. W  tym roku wyróżnienia wrę-
czono po raz drugi. Uhonorowano pięćdziesięciu
trzech policjantów z komend miejskich i powiatowych
Policji oraz OPP w Bydgoszczy.

„Kryształowym Sercem” może być wyróżniony policjant
pełniący służbę w  jednostce Policji woj. kujawsko-pomor-
skiego, który wykonując obowiązki, a tym bardziej działając
poza czasem służby, przyczynił się do uratowania życia i zdro-
wia innej osoby, a także wykazał się wyjątkową, prospołeczną
postawą w niesieniu pomocy.

„Kryształowe Serce” przyznają wspólnie Komendant Wo-
jewódzki Policji w Bydgoszczy oraz Przewodniczący Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomor-
skiego po zarekomendowaniu kandydatów przez Kapitułę,
składającą się z  przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego i  Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

W  tym roku „Kryształowe Serca” otrzymali policjanci,
którzy m.in. zapobiegli próbom samobójczym, ratowali to-
nących, ratowali ludzi z pożaru, oddali szpik ratując przez
to życie innej osobie, ratowali ofiary wypadków udzielając
im fachowo pierwszej pomocy, honorowo oddawali krew. 

Podczas uroczystości wręczenia Medali „Kryształowe Serce”
wyróżnieni policjanci odebrali gratulacje i  podziękowania.
Słowa podziwu dla ich postawy i  działania usłyszeli m.in.
od  Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Bydgoszczy insp.
Pawła Spychały, przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów
podinsp. Piotra Kujawy, a także kapelana kujawsko-pomorskich
policjantów ks. prałata Stanisława Kotowskiego. 

KK/KWP w Bydgoszczy

Z wizytą na
Węgrzech

27 kwietnia br. wspólna
delegacja polskiej Policji 
i Straży Granicznej wzięła
udział w uroczystych obcho-
dach Dnia Policji i Dnia
Strażaka na Węgrzech. Kie-
rownictwo polskiej Policji
reprezentowali zastępca ko-
mendanta głównego Policji
mł. insp. Tomasz Szymański
i dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP 
mł. insp. Paulina Filipowiak. 

W sparciem dla polskiej delegacji był oficer łącznikowy  polskiej Policji
akredytowany przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Buda-

peszcie. Podczas uroczystości zaproszeni goście wysłuchali przemówień
gospodarzy: Wysokiego Komisarza Węgierskiej Policji i Komendanta Głów-
nego Straży Pożarnej. Polska delegacja uczestniczyła również w ceremonii
wręczenia odznaczeń i wyróżnień policjantom i strażakom. Całość uro-
czystości uświetniał występ Orkiestry Honorowej Policji Węgier.

W imieniu komendanta głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szym-
czyka oraz całego kierownictwa polskiej Policji serdeczne gratulacje 
z okazji święta węgierskich policjantów i strażaków złożył zastępca ko-
mendata głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański.

Udział delegacji pozwolił na wyrażenie wzajemnych podziękowań za
dotychczasową, bardzo dobrą współpracę polskich i węgierskich służb.
W ramach obchodów święta węgierskiej Policji i Straży Pożarnej odbywały
się w Budapeszcie liczne wystawy, koncerty i pokazy pozwalające poznać
pracę policji i straży. 

IPK
zdj. BMWP KGP 

Mł. insp. Tomasz Szymański i dr. János
Balogh
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Łask – żywa pamięć
W Łasku 5 kwietnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie „Alei

Dębów Pamięci” Policjantów II RP Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
12 funkcjonariuszy Policji Państwowej z ziemi łaskiej zostało
uhonorowanych w ramach programu „Katyń... ocalić od za-
pomnienia”. 

W uroczystości wzięli udział: senator RP Maciej Łuczak, insp.
Andrzej Łapiński – komendant wojewódzki Policji w Łodzi, wice-
marszałek województwa łódzkiego Robert Baryła, Piotr Wołosz –
starosta Powiatu Łaskiego, mł. insp. Piotr Bielewski – komendant
powiatowy Policji w Łasku, Gabriel Szkudlarek – burmistrz Łasku,
Jarosław Olbrychowski – prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna
1939” w Łodzi i Rafał Jaksa, kierownik Oddziału Dziedzictwa Kul-
turowego i Ochrony Pamięci Narodowej Łódzkiego Urzędu Woje-
wódzkiego. 

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński
i komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk nadesłali
okolicznościowe listy, w  których podkreślali, że kultywowanie
wspomnień, jak również nieustające krzewienie historii o tragicznych
zdarzeniach w 1940 r. jest i zawsze będzie źródłem naszej narodowej
tożsamości. 

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb
mundurowych, Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, instytucji
samorządowych i oświatowych oraz policjantów i pracowników Policji
garnizonu łódzkiego. Jarosław Olbrychowski przypomniał, że w tym
roku, oprócz ważnej daty 100-lecia powstania Policji Państwowej,
przypada też 90. rocznica powołania Stowarzyszenia Rodzina Poli-
cyjna.

Żywe pomniki – dęby pamięci oraz tabliczki przy każdym z dwu-
nastu rosnących drzewek przypominają i przypominać będą kolejnym
pokoleniom bestialsko zamordowanych przez NKWD policjantów:
kom. Leonorda Antoniego Kwapisza, asp. Stanisława Ambroziewicza,
asp. Ignacego Bombkę, asp. Wacława Bielakowskiego, asp. Leona
Czernichowskiego, asp. Wacława Dąbka, asp. Andrzeja Janaczyka,
asp. Adama Kosińskiego, asp. Nikodema Roszyka, asp. Kazimierza
Samka, asp. Marcina Stanisława Wejnberga, asp. Wacława Trebera. 

IZABELA PAJDAŁA-KUSIŃSKA
zdj. autor

Bezimienni na cmentarzu 
12 kwietnia w Dołhobyczowie odbyły się uroczystości upamięt-

niające trzech bezimiennych policjantów, zamordowanych w 1939 r.
przez Armię Czerwoną w Wólce Poturzyńskiej w powiecie hrubie-
szowskim. Msza święta, ekumeniczne uroczystości żałobne na cmen-
tarzu, apel poległych i prelekcja w Przygranicznym Centrum Kultury
i Rekreacji w Dołhobyczowie złożyły sie na całość celebracji. 

Miejsce pogrzebania zwłok policjantów oznaczone było przez ga-
jowego żeliwnym krzyżem na jednym z  drzew w  lesie. Szczątki
przedwojennych stróżów prawa ekshumowano w 2018 r. i przenie-
siono na Cmentarz Hallerczyków w Dołhobyczowie. Przedmioty od-
nalezione przy zamordowanych przekazano do Muzeum im. ks. Sta-
nisława Staszica w Hrubieszowie. 

W uroczystości w Dołhobyczowie uczestniczyli m.in.: wicewoje-
woda lubelski Robert Gmitruczuk, komendant wojewódzki Policji
w  Lublinie insp. Robert Szewc, podinsp. Robert Horosz z  Biura
Historii i Tradycji Policji KGP, a także policjanci garnizonu lubel-
skiego oraz KWP w Kielcach (przy ciałach znaleziono jeden nara-
miennik z oznaczeniem przedwojennego okręgu kieleckiego), przed-
stawiciele władz samorządowych, duchowieństwa i IPN. 

P.Ost.

Obelisk w Jarocinie 
Przed Komendą Powiatową Policji w Jarocinie 24 kwietnia

odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci policjan-
tów ziemi jarocińskiej pomordowanych w okresie II wojny
światowej.

W uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście, w tym ko-
mendant wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, dyrektor
Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak,
starosta powiatu jarocińskiego Lidia Czechak, przedstawiciele służb
mundurowych i  wojska, samorządowcy, przedstawiciele instytucji
i organizacji współpracujących z Policją, uczniowie klas policyjnych.
Obecne były również rodziny policjantów, którzy zginęli tragiczną
śmiercią podczas okupacji i zostali teraz upamiętnieni – Roman Bin-
kowski wraz z  żoną, Zenon Dominiczak z  siostrą Wiesławą oraz
Beata Jóźwiak.

Odsłonięcia obelisku dokonali dyrektor BHiTP KGP nadkom.
Krzysztof Musielak, komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp.
Piotr Mąka, starosta jarociński Lidia Czechak i komendant powiatowy
Policji w Jarocinie insp. Krzysztof Rzepczyk. Uczestnicy uroczystości
złożyli przed obeliskiem okolicznościowe wiązanki. Modlitwę w in-
tencji zamordowanych oraz ich rodzin odmówił kapelan jarocińskiej
Policji ks. prałat Dariusz Matusiak, który poświęcił obelisk. 

AGNIESZKA ZAWOROWSKA
zdj. autor
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W kwietniu odbyła się uroczystość
nadania imienia Komendzie Wo-
jewódzkiej Policji w  Gorzowie

Wielkopolskim. Zgodnie z  „Koncepcją
zintegrowanych działań polskiej Policji
na poziomie centralnym, w  ramach
przygotowań i obchodów 100-lecia Poli-
cji w 2019 r.”. Przedsięwzięcie koordy-
nuje Biuro Historii i  Tradycji Policji
KGP. Ceremonii nadania imienia towa-
rzyszyło przedstawienie „Służba”, przy-
gotowane przez Amatorską Scenę Poli-
cyjną „Na  Posterunku”, działającą
w ramach Biura Komunikacji Społecz-
nej KGP. 

26 kwietnia br. w Gorzowie Wielkopolskim
uroczyście odsłonięto tablicę poświęconą
asp. Alojzemu Banachowi. Ceremonia była
początkiem lubuskich obchodów stulecia po-
wołania Policji Państwowej. 

– Obchody tego ważnego w policyjnej 
historii momentu rozpoczynamy dziś uro-
czystością odsłonięcia tablicy patrona lubus-
kiej Policji. Asp.  Policji Państwowej Alojzy 
Banach to postać, której historia osobista
i  rodzinna splotła się z dziejami Gorzowa
Wlkp. i Ziemi Lubuskiej – powiedziała 
nadinsp. Helena Michalak.

Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie: ko-
mendant wojewódzka Policji w  Gorzowie
Wielkopolskim nadinsp. Helena Michalak,
Alicja Marosz, córka Alojzego Banacha i wo-
jewoda lubuski Władysław Dajczak. Poświęcił
ją biskup senior Diecezji Zielonogórsko-
-Gorzowskiej ks. dr Paweł Socha. Wśród gości
znaleźli się oczywiście dyrektor Biura Komu-
nikacji Społecznej KGP insp. dr hab. Iwona
Klonowska i dyrektor Biura Historii i Tradycji
Policji KGP nadkom.  Krzysztof Musielak.
Oprawę muzyczną ceremonii zapewniła 
Orkiestra KWP we Wrocławiu. 

Drugą częścią uroczystości był spektakl
„Służba” w  reżyserii i  według scenariusza
Marioli Daszkiewicz-Konopczyńskiej z Wy-
działu Promocji Policji BKS KGP, który przy-
bliżył widzom trudną historię Policji na prze-
strzeniu ostatnich stu lat. Odegrano go w auli
akademickiej Zamiejscowego Wydziału Kul-
tury Fizycznej w  Gorzowie Wielkopolskim
Akademii Wychowania Fizycznego w Pozna-
niu. Sztukę do tej pory obejrzeli widzowie
we wszystkich garnizonach Policji. Po przed-
stawieniu osobom zaangażowanym w  jego
wystawienie w Gorzowie wręczono Odznaki
„Przyjaciela Teatru”. Otrzymali je: komen-
dant wojewódzka Policji w Gorzowie Wiel-
kopolskim nadinsp. Helena Michalak, kanc-
lerz Zamiejscowego Wydziału Kultury Fi-
zycznej w  Gorzowie Wielkopolskim AWF
w Poznaniu Stanisław Wiesław Kuhnert oraz
Magdalena Dudlej i  Krzysztof Pawłowski
z  Wydziału Komunikacji Społecznej KWP
w Gorzowie Wielkopolskim. 

Patron lubuskich policjantów asp. Alojzy
Banach urodził się 5  października 1892  r.
w Lińsku, obecnie w województwie warmiń-
sko-mazurskim. Był hallerczykiem, a następ-
nie wstąpił do Policji Państwowej. Służył
m.in. w Tarnopolu. Był wielokrotnie odzna-
czany i wyróżniany. Gdy wybuchła II wojna
światowa podzielił los wielu przedwojennych
policjantów, którzy dostali się do sowieckiej
niewoli w 1939 r. Wiosną 1940 r. został za-
mordowany w  zbrodni katyńskiej, a  jego
szczątki spoczywają na Polskim Cmentarzu
Wojennym w Miednoje.

Szczegółowa relacja podsumowująca 
półtoraroczne wystawienie sztuki „Służba”
w kolejnym numerze. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Marcin Maludy 

Patron lubuskich 
policjantów

W związku z rosnącą liczbą
jednośladów na polskich drogach
Biuro Ruchu Drogowego KGP
zainicjowało akcję informacyjno-
-edukacyjną „Jednośladem
bezpiecznie do celu”.

OGÓLNOPOLSKIE DZIAŁANIA
Nadrzędnym celem akcji jest promowanie
bezpiecznych zachowań użytkowników jed-
nośladów, kultury jazdy i empatii. Ważnym
działaniem jest również dążenie do uświa-
damiania uczestnikom ruchu drogowego za-
grożeń płynących z  nadmiernej prędkości,
jazdy pod wpływem alkoholu, złego stanu
technicznego pojazdów czy niestosowania
odzieży ochronnej i  elementów odblasko-
wych. Policjanci ruchu drogowego w całym
kraju organizują i  uczestniczą w  inaugura-
cjach sezonów rowerowego i motocyklowego,
spotkaniach i  pogadankach z  młodzieżą
i dziećmi, a także nagrywają spoty profilak-
tyczne oraz promują akcję w mediach. 

Akcja „Jednośladem bezpiecznie do celu”
często jest impulsem do realizacji przez ko-
mendy wojewódzkie Policji własnych działań
profilaktycznych i spotów promujących bez-
pieczeństwo: „Przyhamuj – życie przed
tobą”, „Mój rower – Moje życie”, „Nie bądź
następny”, „Nakręcamy bezpieczeństwo”,
„Co za jazda” to tylko niektóre z akcji reali-
zowanych w Polsce i wzmacniających prze-
kaz przedsięwzięcia zainicjowanego przez
BRD KGP. 

Zloty motocyklowe rozpoczynające sezon
przyciągają wielu użytkowników jednośladów
i miłośników dwóch kółek. Jedne z najbar-
dziej rozpoznawalnych to Motocyklowy Zjazd
Gwiaździsty do Częstochowy, Inauguracja
Beskidzkiego Sezonu Motocyklowego czy
rozpoczęcie sezonu przez motocyklistów
służb podległych MSWiA i MON. Wszystkie
takie imprezy są świetnym miejscem na pro-
pagowanie bezpieczeństwa wszystkich
uczestników ruchu drogowego.

WARSZAWSKA PARADA
MOTOCYKLI
Ogólnopolskie działania w ramach akcji „Jed-
nośladem bezpiecznie do celu” rozpoczęły
się 4  kwietnia  br. Natomiast w  Warszawie
symbolicznie rozpoczęto sezon motocyklowy
27 kwietnia. Przedsięwzięcie objęli patrona-
tem komendant główny Policji gen. insp. Ja-
rosław Szymczyk i  biskup polowy Wojska
Polskiego ks. bp. gen. bryg. dr Józef Guzdek.
Impreza została zorganizowana przez Biuro
Ruchu Drogowego KGP, Żandarmerię Woj-
skową, Żandarmski Klub Motocyklowy, WAT,
ASzWoj i SOP.
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Udział w  paradzie wzięli motocykliści
z  tych formacji, członkowie stowarzyszeń
i  klubów motocyklowych. Promują bez-
pieczne zachowania, apelują o rozwagę i em-
patię. Paradę poprzedził briefing prasowy
przedstawicieli służb, którzy przybliżyli za-
łożenia akcji.

– Chcemy, aby użytkownicy rd traktowali
się po partnersku – mówił podinsp. Radosław
Kobryś z  BRD KGP. – Zwracamy także
uwagę, by kierowcy jednośladów pamiętali,
że mniejsze gabaryty ich pojazdów utrudniają
ich zauważenie.

– Wzajemne widzenie się na drodze jest
szczególnie ważne w  trakcie sezonu moto-
cyklowego – przypomniał sekretarz KRBRD

Konrad Romik – ale bezpieczeństwo wzmac-
nia też wzajemne uważanie na siebie, szano-
wanie się i przestrzeganie przepisów.

Parada motocykli przejechała ulicami War-
szawy pilotowana przez policyjnych motocyk-
listów. Metą był kościół Parafii Wojskowej

pw. św. o. Rafała Kalinowskiego, gdzie odbyła
się uroczysta msza, na końcu poświęcono ka-
ski i motocykle. 

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
zdj. autor (2), Katarzyna Chrzanowska (1)

Bezpieczeństwo
jednośladów

Parada motocykli przejechała ulicami Warszawy prowadzona przez kolumnę żandarmskich
i policyjnych motocykli

Msza Św. odbyła się kościele Parafii Wojskowej pw. św. o. Rafała Kalinowskiego
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O tym, że ma nowotwór krwi, st. asp. Ra-
fał Waśko dowiedział się na początku
roku. – Diagnoza wbiła mnie w ziemię

– przyznaje i dodaje, że po szoku i załamaniu
przyszedł czas na walkę i działanie. Lekarze
powiedzieli jasno: najpierw chemioterapia, jeśli
wszystko pójdzie dobrze – trzy cykle, potem
przeszczep szpiku albo komórek macierzy-
stych. To jedyna szansa na powrót do zdrowia.

– Dziś wiemy, że tych cykli może być więcej,
bo białaczka, z która zmaga się mąż jest oporna
– dodaje Karolina Waśko, żona policjanta. – Ale
nie tracimy nadziei. Wierzę, że wszystko się
powiedzie. Musi być dobrze, mamy przecież
dwójkę dzieci. 

PRAGNĘ ŻYĆ
Gdy mąż trafił do szpitala, była w ósmym mie-
siącu ciąży. – Tylko się nie denerwuj – uspokajał
żonę zaraz po tym, gdy lekarze powiedzieli mu,
że jest chory. Jeszcze wtedy nie było wiadomo,
że to ostra forma białaczki. Trzy tygodnie póź-
niej, gdy diagnoza była już pełna, to ona mówiła:
– Walcz, dasz radę, razem damy radę. 

Walka z nowotworem stała się wyzwaniem
dla całej rodziny. Trzeba było stanąć do boju.
Mimo braku sił, osłabienia, słabej reakcji orga-
nizmu na przyjmowane leczenie i mało opty-
mistycznych rokowań. 

– To nie było łatwe. Rafał czuł się bardzo źle
– psychicznie i fizycznie. Był tak słaby, że gdy
w kwietniu po raz pierwszy zobaczył swojego
trzytygodniowego syna z  trudem dawał radę
trzymać go na rękach – opowiada Karolina.

Niestety przy jego narodzinach nie mógł być
– przyjmował wtedy chemię. Potem trzeba było
czekać na poprawienie wyników krwi i nabranie
odporności. Teraz policjant znów jest w szpi-
talu, ale ma cel – jak najszybciej wyzdrowieć,
żeby móc spędzać czas z  żoną, 4-letnią Asią
i małym Aronem.

– Rodzina to dla mnie najwyższa wartość.
Chciałem pracować, zapewnić bezpieczeństwo
i szczęście moim bliskim, wychowywać dzieci,
ale choroba przewartościowała moje plany na
tyle, że teraz pragnę po prostu dla nich żyć –
mówi Rafał Waśko. 

SŁUŻĄC INNYM
Praca w Policji, połączona z niesieniem pomocy
potrzebującym, była jego marzeniem z dzieciń-
stwa. Spełnił je w 2002 roku. Od tego czasu dbał
o bezpieczeństwo mieszkańców Gdyni, Pruszcza
Gdańskiego, a ostatnio Cedrów Wielkich, gdzie
pełni służbę jako dzielnicowy. Choć sam nie
uważa się za bohatera, to dla mieszkańców swojej
gminy bez wątpienia nim jest. Rok temu w marcu
zapobiegł tragedii i ocalił życie kilkudziesięciu
osób, ewakuując ich z kamienicy, w której poczuł
ulatniający się gaz. 

– To świetny policjant i wspaniały kolega. Swo-
jej pracy zawsze oddawał całe serce. Zawsze
można było na niego liczyć. Teraz on potrzebuje
naszej pomocy. Potrzebuje kogoś, kto uratuje
jego życie. Ruszajmy i pomagajmy! – piszą ludzie
– obcy i znajomi, rozsyłając w sieci apele o pomoc. 

On sam mówi: – Też jestem potencjalnym
dawcą szpiku, a w bazie Fundacji DKMS zare-
jestrowałem się 2 lata temu, gdy dowiedziałem
się o chorobie jednej z mieszkanek terenu pod-
ległego pod nasz komisariat w Cedrach Wiel-

kich. Nigdy nie sądziłem, że kiedyś to ja będę
szukał dawcy dla siebie. 

JAK POMÓC?
Do tej pory, dzięki wielkiemu sercu i zaanga-
żowaniu policjantów z KPP w Pruszczu Gdań-
skim, do bazy fundacji DKMS dołączyło pra-
wie 2500 nowych potencjalnych dawców.
Akcja rejestracyjna została w całości zainicjo-
wana przez funkcjonariuszy, którzy byli oso-
biście odpowiedzialni za punkty rejestracyjne,
edukację lokalnego społeczeństwa oraz pro-
mocję całego wydarzenia. Kolejna taka akcja
rejestracyjna, tym razem dzięki wsparciu Au-
chan, ruszy 10 i 11 maja. Rejestracje odbędą
się w  44  miastach na terenie całego kraju
(73 sklepy). Cała akcja dedykowana jest w ca-
łości st. asp. Rafałowi Waśko.

– Wszyscy mocno trzymamy kciuki za Rafała
i wierzymy, że mobilizacja tak wielu ludzi z ca-
łej Polski przyniesie pomoc jemu i innym pac-
jentom oczekujących na przeszczepienie szpiku
od dawcy niespokrewnionego. Takich osób jak
Rafał jest bardzo wiele i to dla nich już od po-
nad 6 lat, pracownicy Auchan zwierają szyki,
aby znów ruszyć do pomocy. To właśnie po-
przez akcję rejestracji potencjalnych dawców
szukamy „bliźniaka genetycznego” dla Rafała
oraz innych chorych potrzebujących prze-
szczepienia krwiotwórczych komórek macie-
rzystych. Wierzę, że zaangażowanie oraz
wsparcie pracowników, wolontariuszy, a co za
tym idzie klientów Auchan doda otuchy Ra-
fałowi oraz jego rodzinie w  oczekiwaniu na
niespokrewnionego dawcę. To od nas zależy,
kto dowie się o akcji. Dlatego apeluję o poin-
formowanie najbliższych, przyjście, wsparcie
i  zarejestrowanie się jako potencjalny dawca
już 10–11 maja 2019 r. w najbliższym hiper-
markecie Auchan – zachęca Katarzyna Ponia-
towska, pracownik Fundacji DKMS. 

Ci, którzy nie będą mogli w tych dniach do-
trzeć na miejsce, mogą zarejestrować się na
stronie https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca. 

Dzięki rejestracji w  bazie Fundacji DKMS
chorzy na nowotwory krwi mają szansę na po-
wrót do zdrowia.

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. archiwum bohatera

i KPP w Pruszczu Gdański

Poszukiwany 
genetyczny bliźniak
Ma 39 lat, dwójkę dzieci i jedno marzenie: żyć. Na początku roku lekarze
zdiagnozowali u niego ostrą białaczkę szpikową. W poszukiwanie
potencjalnego dawcy szpiku dla policjanta z komisariatu w Cedrach
Wielkich włączyli się jego koledzy i mieszkańcy. – Przez lata to on ratował
życie innych. Teraz potrzebuje naszej pomocy. Dzięki przeszczepowi szpiku
może wyzdrowieć – mówią mundurowi. 
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Półmaraton 
w Poznaniu 

W ramach 12. PKO Poz-
nań Półmaratonu odbyły się
14  kwietnia Mistrzostwa
Polski Policji w Półmarato-

nie. Do rywalizacji wśród rzeszy biegaczy stanęło
ponad stu zawodników z Policji. 

Wśród panów najszybszy był Bartosz Ceberak
z KWP w Rzeszowie, drugi wbiegł na metę An-
drzej Gromadziński z KPP w Gnieźnie, a trzeci
Łukasz Wróbel z Reprezentacji Polskiej Policji
w Lekkoatletyce. I uwaga – szóste miejsce zajął
I  zastępca komendanta wojewódzkiego Policji
w  Poznaniu insp. Roman Kuster! (na zdjęciu
z nr 50). Wśród pań najszybciej dystans 21 km
przebiegła Monika Nawrat z  KSP. Na drugim
stopniu podium stanęła Wioletta Jaśkowska
z KWP w Kielcach, a trzecie miejsce zajęła Jo-
anna Woźniak-Cieślar z Reprezentacji Polskiej
Policji w Lekkoatletyce. 

P.Ost. 
zdj. Piotr Garstka 

Mundurowe szachy 
Od 3 do 7 kwietnia w  Pokrzywnej trwały

XVIII  Indywidualne Mistrzostwa Polski Służb
Mundurowych w Szachach, zorganizowane przez
Urząd Miasta w Głuchołazach. 

W kategorii „Policja” pierwsze miejsce w kró-
lewskiej grze zajął Andrzej Plesiuk z  KPP
w  Ełku, drugie Przemysław Kopacz z  KPP
w Mielcu, a trzecie Dariusz Cyra z KSP. W kla-
syfikacji ogólnej zwyciężył Kamil Cichy z Aka-
demii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wice-
mistrzem Polski służb mundurowych w szachach
został Robert Tustanowski z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wierzbcu, a trzecie miejsce zajął Da-
niel Michalski z JW 4408 – 5. Lubuskiego Pułku
Artylerii w Sulechowie. 

P.Ost.

Sportowe zapowiedzi 
Zgodnie z Harmonogramem wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na rok 2019 i Har-

monogramem zawodów policyjnych na rok 2019, objętych patronatem honorowym
Komendanta Głównego Policji przedstawiamy imprezy zaplanowane na najbliższe
dwa miesiące. Obok nazwy wydarzenia zamieszczamy głównego koordynatora przed-
sięwzięcia bądź garnizon, na terenie którego zostaną rozegrane zawody. 

MAJ 
– Mistrzostwa Policji w Strzelaniu – SP w Katowicach; 
– Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Kolarstwie Górskim w  ramach cyklu

Bike Cross Maraton Gogol MTB – TKKF Ognisko „Pałuki” w Wągrowcu; 
– II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn Sześcioosobowych im. podkom. Ma-

riusza Koziarskiego „Koziego” – Gabinet KGP, CPKP BOA, KWP we Wrocławiu,
SPAP we Wrocławiu; 

– Żeglarskie Mistrzostwa Polski Policjantów – KWP we Wrocławiu; 
– VI Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym – KWP

we Wrocławiu, Biuro Prewencji KGP; 
– VI Mistrzostwa Polski Wydziałów Konwojowych Policji w Halowej Piłce Nożnej

„Konwój Cup 2019” – KWP zs. w Radomiu; 
– VII Finał Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z  Kwalifikowanej

Pierwszej Pomocy – SP w Słupsku; 
– Ekstremalny Półmaraton Górski – Gabinet KGP, CPKP BOA, KWP w Katowicach,

KPP w Żywcu; 
– VI Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów pod pat-

ronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pierwszy etap
zawodów - Gabinet KGP, SOP, SG; 

– Wyścig Kolarski „Velo Toruń” – Gabinet KGP; 
– Wyścig Kolarski „Ossa Tour” – Gabinet KGP. 
CZERWIEC 
– Cykl Wyścigów MTB o Puchar Komendanta Głównego Policji III wyścig 8 czerwca

w Urszulinie i IV wyścig 30 czerwca w Sitkówce-Nowinach – Gabinet KGP, Poland
Bike, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA; 

– Ogólnopolski Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2019” – SP w  Pile,
KGP; 

– Międzynarodowe Zawody Wytrzymałościowo-Siłowe Służb Mundurowych „Uwierz.
Walcz. Zwyciężaj!” – Gabinet KGP, CPKP BOA, CSP w Legionowie; 

– Mistrzostwa Polski Policji w Piłce Siatkowej „Zawiercie 2019” – KWP w Katowicach; 
– I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Armwrestlingu – Gabinet KGP, CPKP

BOA, KWP w Katowicach; 
– Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Wędkarskie „Mundurowe Michalice 2019” –

ZW NSZZP woj. opolskiego, ZT NSZZP w Namysłowie; 
– Wyścig Kolarski „Majka Days” – Gabinet KGP; 
– III Mistrzostwa Polski Policji w Kolarstwie Szosowym w Jeździe Indywidualnej na

Czas – Policyjne Stowarzyszenie Sportowe POZYTYWNIE ZAKRĘCENI; 
– III Mistrzostwa Polski Policji w  Triathlonie na Dystansie ¼ Iron Man – KWP

i KMP we Wrocławiu; 
– 48. Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Obrońców Granic – Pogórze Rożnowskie

2019” – Komitet Organizacyjny, Komisja Turystyki w Resorcie Spraw Wewnętrznych; 
– Mistrzostwa Polski Policji w Kolarstwie Szosowym ze Startu Wspólnego w ramach

III Starachowickiej Strzały – Gabinet KGP; 
– II Mistrzostwa Polski Policji w Triathlonie na Dystansie ½ Iron Man „Susz 2019” –

KWP w Olsztynie, KPP w Iławie. 
UWAGA! 
100 na 100 
8 czerwca w  Pabianicach odbędą się nieujęte w  harmonogramach, podpisanych

w styczniu br., I Mistrzostwa Polski Policji w Biegu na Dystansie 100 km, które patro-
natem honorowym objął Komendant Główny Policji. Organizatorem przedsięwzięcia,
wpisującego się w  obchody setnej rocznicy powołania Policji Państwowej jest KWP
w Łodzi i Klub Sportowy „O Co Biega” w Pabianicach. 

P.Ost.
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Cetniewo 2019 – 
sukcesy reprezentacji

180 piłkarzy i  piłkarek z  dziewiętnastu drużyn wzięło udział
w II Ogólnopolskim Turnieju Służb Mundurowych w Halowej Piłce
Nożnej Kobiet i  Mężczyzn „Cetniewo 2019”, który odbył się
w dniach 11–13 kwietnia. Do rywalizacji stanęły zespoły reprezen-
tujące Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Służbę
Więzienną oraz Wojsko Polskie. Zarówno w klasyfikacji drużyn ko-
biecych, jak i męskich wygrały reprezentacje skupiające najlepszych
graczy w Policji. 

Na drugim miejscu wśród pań znalazł się zespół KSP. Trzecie wy-
walczyły zawodniczki z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej,
a czwarte przypadło KWP w Łodzi. 

Wśród panów drugie miejsce po Reprezentacji Polskiej Policji
w Piłce Nożnej zajęła drużyna Marynarki Wojennej z Gdyni. Trzecie
miejsce zdobyli piłkarze z KWP w Łodzi, a na czwartym znalazła się
reprezentacja KWP w Opolu. 

Najlepszym strzelcem wśród panów został Mateusz Wachowiak,
grający w drużynie Marynarki Wojennej z Gdyni, a wśród pań Paulina
Magulska z Reprezentacji Polskiej Policji. Najlepszymi bramkarzami
zostali odpowiednio: Szymon Kubów z KWP w Opolu i Agata Garstka
z KSP. Najlepsi zawodnicy turnieju to: Rafał Gnap z reprezentacji
Policji i Katarzyna Borowiec z KWP w Łodzi. Za drużyny Fair Play
uznano reprezentacje: 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
(kobieca) i Służby Kontrwywiadu Wojskowego (męska). 

P.Ost. 
zdj. Ewa Bresińska 

Wiosenny Bieg Przełajowy 
24 kwietnia br. w SP w Katowicach zorganizowano XVI Wiosenny

Bieg Przełajowy Służb Mundurowych. Na starcie dziesięciokilomet-
rowej trasy stanęło ponad 120 zawodników, reprezentujących for-
macje działające w Polsce na rzecz porządku i bezpieczeństwa. 

W klasyfikacji panów zwyciężył Łukasz Oślizło, który jest obecnie
w składzie Reprezentacji Polskiej Policji w Lekkoatletyce. Za nim
dwa kolejne miejsca zajęli reprezentanci 6. Brygady Powietrznode-
santowej z Krakowa: Tomasz Ogorzały i Michał Świadek. Wśród pań
triumfowały zawodniczki z Policji: I miejsce Anna Ficner – Repre-
zentacja Polskiej Policji w Lekkoatletyce, II miejsce Monika Nawrat
– KSP i III miejsce Wioletta Jaśkowska – KWP w Kielcach. W kate-
gorii mężczyzn powyżej 35. roku życia zwyciężył Maciej Wojcie-
chowski z Reprezentacji Polskiej Policji w Lekkoatletyce, który był
piąty w  klasyfikacji OPEN. Drugi przybiegł Damian Zacharski
z  6BPD z  Krakowa, a  trzeci Adam Kurek ze Śląskiego Oddziału
Straży Granicznej. 

Drużynowo pierwsze miejsce zajął zespół 6. Brygady Powietrzno-
desantowej z  Krakowa. Drugie miejsce wywalczyła Reprezentacja
Polskiej Policji w Lekkoatletyce, a trzecie SP w Katowicach. 

P.Ost. 
zdj. Kamila Ulas 

Mistrzostwa Policji w Pływaniu 
13 kwietnia odbyły się VII Mist-

rzostwa Policji w Pływaniu im. pod-
insp. Małgorzaty Bigos „Lublin
2019”. Na starcie stanęło 84 zawod-
ników, którzy walczyli o medale na
różnych dystansach, we wszystkich
stylach pływackich, z podziałem na
trzy kategorie wiekowe. Zawodom
od dwóch edycji patronuje podinsp.

Małgorzata Bigos, kierowniczka sekcji psychologów KWP w Lublinie,
znana także z naszych łamów, która we wrześniu 2017 r. zginęła tra-
gicznie na ściance wspinaczkowej. Małgosia była wielką propagatorką
wszelkiej aktywności ruchowej, a zwłaszcza pływania. Brała udział
w zawodach resortowych, ale także cywilnych MASTERS, zarówno
na pływalni, jak i na wodach otwartych. Płynęła w dwóch policyjnych
sztafetach morskich wzdłuż polskiego wybrzeża – w 2014 r. z okazji
95.  rocznicy powołania Policji Państwowej oraz w 2015  r. z okazji 
90-lecia służby kobiet w Policji. To ona była wielką orędowniczką
organizacji mistrzostw Policji w pływaniu w Lublinie. 

Trudno podać wszystkich medalistów mistrzostw, ale warto pod-
kreślić, że już po raz drugi w zawodach wystartowała sztafeta honorowa
garnizonu lubelskiego, którą utworzyli: komendant wojewódzki Policji
w  Lublinie insp. Robert Szewc, jego pierwszy zastępca mł. insp.
Jerzy Czebreszuk, zastępca komendanta miejskiego Policji w Zamo-
ściu podinsp. Dariusz Godlewski i naczelnik Wydziału dw. z Cyber-
przestępczością KWP w Lublinie nadkom. Konrad Kańkowski. Brawo
panowie, to najlepszy sposób na wspieranie policyjnego sportu! W kla-
syfikacji medalowej zwyciężyła Reprezentacja Polskiej Policji w Pły-
waniu. Drugie miejsce zajęła drużyna wystawiona przez KWP w Poz-
naniu, a trzecie pływacy z KWP w Krakowie.

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. Krzysztof Martirosjan 
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Narodowe Święto Biegania
Drugi weekend kwietnia upłynął w Warszawie pod znakiem Na-

rodowego Święta Biegania. Do stolicy przyjechało około 20 tys. spor-
towców, którzy startowali na dystansach: 10 km i pełnego biegu ma-
ratońskiego. W ramach imprez zorganizowanych pod szyldem
7. Orlen Warsaw Marathonu przeprowadzono Puchar Polski Policji
w Maratonie oraz Puchar Polski Policji w Biegu na 10 km. 

W  biegu panów na dystansie 10 km zwyciężył Łukasz Oślizło
z KWP w Katowicach przed Rafałem Stachowskim i Aronem Przy-
byłem, obaj z KWP w Poznaniu. Wśród pań najszybsza była Monika
Kapera z KWP w Poznaniu. Drugie miejsce zajęła Patrycja Bosiak
z KWP we Wrocławiu, a trzecie Aleksandra Szyszka z KSP. 

Puchar Polski Policji w Biegu Maratońskim Mężczyzn wywalczył
Norbert Borzęcki z  KWP w  Szczecinie. Za nim przybiegł Maciej
Wojciechowski z WSPol. w Szczytnie, a trzecie miejsce zajął Adam
Thiel z KWP w Gdańsku. Wśród pań triumfowała Anna Ficner z KWP
we Wrocławiu. Na drugim stopniu podium stanęła Monika Mrugała
z KWP w Opolu, a na trzecim Anna Bruderek z KPP w Legionowie.
W stołecznym maratonie wziął także udział emerytowany policjant
Marek Górnicki, prezes Stowarzyszenia Weteranów Działań poza
Granicami RP, który pobiegł w kategorii powyżej 60 roku życia, pro-
mując projekt „WETERANI RP”. 

P.Ost. 
zdj. Tomasz Kubicki

OKOŃ ma 60 lat 
Koło Środowiskowe nr 31 „OKOŃ” przy Komendzie Głównej Po-

licji, zrzeszone w  Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Węd-
karskiego, obchodzi w tym roku 60-lecie istnienia. Uroczystość ju-
bileuszowa odbyła się 2 marca br. w Domu Wędkarza siedzibie okręgu
w  Warszawie przy ul. Twardej, gdzie również mieści się Zarząd
Główny PZW. 

Koło „OKOŃ” skupia obecnie 235 członków. Co roku organizuje
wyjazdy wędkarskie, połączone jesienią z grzybobraniem. Podczas
wewnętrznych zawodów wyłaniani są zawodnicy na mistrzostwa
wędkarskie, gdzie zdobywają trofea. 

P.Ost.

Mistrzostwa w Biegu Maratońskim 
W stolicy zawodnicy z Policji walczyli o puchar, w Dębnie 7 kwiet-

nia do zdobycia był tytuł mistrza Polski. XVII Mistrzostwa Polski
Policji w Biegu Maratońskim „Dębno 2019” odbyły się w  ramach
46. Maratonu Dębno. 

Do mety dobiegło prawie 2300 zawodników, w tym ponad setka
z Policji. Mistrzem Polski Policji został Rafał Jura z KWP w Krakowie,

a wicemistrzem Aron Przybył w KWP w Poznaniu. Trzecie miejsce
zajął Łukasz Wróbel także z KWP w Poznaniu. Wśród pań tytuł mist-
rzyni Polski Policji wywalczyła Aleksandra Szyszka z  KSP. Za nią
uplasowały się kolejno: Katarzyna Chorzewska z KWP w Łodzi i Agata
Iwanowicz z  KPP w  Augustowie. Drużynowo najlepsi okazali się
biegacze z garnizonu małopolskiego, drugie miejsce zajęli reprezen-
tanci KWP w Szczecinie, a trzecie zawodnicy z KWP w Łodzi. 

P.Ost.

Zespół „Slide Challenge” zdobył
najwyższy wodospad

17  kwietnia  br. sześciu członków zespołu, którzy za wy-
zwanie przyjęli zdobycie dziesięciu najwyższych wodospadów
świata i  zjechanie z  nich na linach w  obrysie nurtu rzeki,
spotkało się z  komendantem głównym Policji gen. insp. dr.
Jarosławem Szymczykiem.

Wśród uczestników projektu, o którym pisaliśmy już na łamach
„Policji 997”, są policjanci z Małopolski i Dolnego Śląska oraz członek
IPA we Włodawie. Po zdobyciu pierwszego, najwyższego na świecie
(979 m) wodospadu Salto Angel w Wenezueli, ekstremalni ekspe-
dytorzy przyjechali podzielić się wrażeniami z wyprawy, podziękować
za otrzymane wsparcie i  zainteresowanie pomysłem, przekazując
pamiątkowe zdjęcia. 

Żeby dotrzeć do wodospadu Salto Angel uczestnicy wyprawy mu-
sieli pokonać 65 km w  trudnym, bardzo wilgotnym, dżunglowym
terenie. Zajęło im to 6 dni trekkingu.  Jeden z uczestników wyprawy
skoczył z wodospadu na spadochronie.

Komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk pogratu-
lował uczestnikom realizacji tak trudnego wyzwania i życzył powo-
dzenia w zdobywaniu kolejnych wodospadów. Projekt „Slide Chal-
lenge” został objęty patronatem medialnym przez National Geografic
Poland.

IZABELA PAJDAŁA-KUSIŃSKA
zdj. Jan Wierzejski, Marek Krupa
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Spartakiada w Olsztynie
Pomysłodawcami Spartakiady Klas Mundurowych, która odbyła

się po raz pierwszy 5 kwietnia br., byli komendant miejski Policji
w Olsztynie insp. Piotr Zabuski, dowódca 4 Warmińsko-Mazur-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej w  Olsztynie płk Mirosław
Bryś i prezes Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo-Kolekcjo-
nerskiego „Gward” w Kwidzynie Jacek Synakiewicz. Głównymi
założeniami spartakiady było uczczenie setnej rocznicy po-
wstania Policji Państwowej, kształtowanie i umacnianie wśród
młodego pokolenia obywatelskiej postawy wobec bezpieczeństwa
i obronności Polski. Zawody odbyły się przy współpracy z Zarzą-
dem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie.
Imprezę otworzył strzałem z repliki zabytkowej armaty wojewoda
warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Do rywalizacji zgłosiło się
16 drużyn z województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego
i  kujawsko-pomorskiego. Zawodnicy sprawdzali umiejętności
w konkurencjach: strzelanie z karabinka sportowego kbks 50 met-
rów, strzelanie z pistoletu sportowego kbks 25 metrów, rzut gra-
natem, rzut piłką lekarską, skłony tułowia, pierwsza pomoc.
I  miejsce w  rankingu drużynowym zdobyli uczniowie Zespołu
Szkół w Górowie Iławeckim. Kolejne – Zespół Szkół Budowlanych
w Braniewie i Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Cichociem-
nych w Olsztynie. 

IPK/ KMP w Olsztynie 
zdj. KMP w Olsztynie

Hokej IPA Nowy Targ – IPA Poprad 
Po raz pierwszy w historii IPA Sekcja Polska zorganizowano mecz

w hokeja! I to międzynarodowy. Spotkanie 9 marca br, miało cha-
rakter nie tylko towarzyski – był to mecz charytatywny – dla Asi
Podczerwińskiej – wnuczki policjanta KPP w Nowym Targu. Asia
urodziła się w 2018 r. z wadą wrodzoną nóżki – hemimelią strzał-
kową. 

Na lodowisku była ostra, ale fair play gra, były również karne –
czyli wszystko, co możemy spotkać na tradycyjnym meczu hokejo-
wym. W trakcie spotkania, zebrano datki do puszek przekazanych
przez Fundację im.  Adama Worwy, w  której zarejestrowana jest
Asia. Za każdy datek ofiarodawca mógł sobie wybrać upominek
kwiatowy ufundowany przez Tomasza Bryniarskiego z  Centrum
Ogrodniczego w Nowym Targu.

Mecz zakończył się wynikiem dwucyfrowym, a raczej trzycyfro-
wym. W trakcie i po meczu – po dokładnym przeliczeniu zawartości
puszek – okazało się, iż wynik meczu Polska – Słowacja to 2161,24
pln + 161,50 Eur + 4 $ !!

MATEUSZ KAPOŁKA 

Reprezentacja Polskiej Policji rośnie w siłę. Po piłce
nożnej mężczyzn i kobiet oraz lekkoatletyce, komendant
główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
rozbudował ją o kolejne dyscypliny: pływanie,
kolarstwo, sztuki walki i sporty siłowe oraz triathlon.
To nowy etap w historii policyjnego sportu.

Do reprezentacji wytypowano funkcjonariuszy i pracowników
Policji, których wyniki sportowe zasługują na szczególne
wyróżnienie, a ich postawa na arenach sportowych służy

promocji całej formacji w kraju i za granicą. W celu podniesienia ich
sprawności fizycznej będą brali udział w zgrupowaniach i wspólnych
treningach, ale służba pozostanie na pierwszym miejscu. 

PIŁKARZE DO NAŚLADOWANIA
Szlak do powołania Reprezentacji Polskiej Policji przetarli piłkarze,
co było zresztą naturalne, bo sport ten jest najbardziej powszechny
nie tylko w  szeregach formacji, ale także w  kraju i  na świecie.
W 2014 r. została powołana Reprezentacja Komendanta Głównego
Policji w  Piłce Nożnej, którą zbudował koordynator komendanta
głównego Policji ds. organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych 
w Policji Andrzej „Pułkownik” Kuczyński. Pomysł stworzenia mocnej
drużyny, integrującej funkcjonariuszy z  całego kraju, świetnie się
sprawdził. Sportowo i wizerunkowo. Piłkarze odnieśli wiele sukcesów,
m.in. zdobywając dwukrotnie mistrzostwo świata policjantów oraz
dwa złote medale, jeden srebrny i jeden brązowy Halowych Mist-
rzostw MSWiA w  Piłce Nożnej rozgrywanych co roku w  Mielnie.
Piłkarska drużyna Policji rozgrywała też prestiżowe mecze z okazji
Święta Policji, pokonując reprezentacje policji Niemiec, Ukrainy,
Węgier, Hiszpanii i Żandarmerii Watykańskiej. W lipcu ich rywalem
będzie reprezentacja policji z USA. 

Nowy etap
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Sztab trenerski 

– Andrzej Kuczyński (Gabinet KGP) – kie-
rownik reprezentacji w piłce nożnej męż-
czyzn i kobiet;

– insp. Tomasz Kubicki (KPP Oleśno) – kie-
rownik reprezentacji w lekkoatletyce;

– podinsp. Maciej Wojciechowski (WSPol.
w Szczytnie) – zastępca kierownika repre-
zentacji w lekkoatletyce;

– podkom. Marcin Dakowicz (KMP Kraków)
– kierownik reprezentacji w pływaniu;

– Zbigniew Sajkiewicz (CBŚP) – zastępca
kierownika reprezentacji w pływaniu;

– mł. insp. Dariusz Zięba (CPKP „BOA”) –
kierownik reprezentacji w kolarstwie;

– podinsp. Szymon Sędzik (KMP Leszno) –
zastępca kierownika reprezentacji w  ko-
larstwie;

– mł. insp. Wojciech Żmĳa (SPAP we Wroc-
ławiu) – kierownik reprezentacji w  sztu-
kach walki i sportach siłowych;

– kom. Daniel Grzyb (KSP) – zastępca kie-
rownika reprezentacji w  sztukach walki
i sportach siłowych;

– podinsp. Tomasz Szczyrba (KWP w Poz-
naniu) – kierownik reprezentacji w triath-
lonie.
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Kobieca reprezentacja polskiej Policji
w piłce nożnej choć powstała nieco późnej,
też osiągnęła znaczące sukcesy, m.in. zdo-
bywając złoty medal MŚ Policji na Majorce
i  dwukrotnie wygrywając międzynarodowy
turniej służb mundurowych im. podkom. An-
drzeja Struja. Turniej ten, organizowany
przez Gabinet KGP, jest drugą – pod wzglę-
dem liczby drużyn – imprezą służb mundu-
rowych na świecie. 

Po piłkarzach swoją reprezentację stwo-
rzyli policyjni lekkoatleci. Dla nich najbar-
dziej prestiżowe są Igrzyska Policji i Straży
Pożarnej. Za każdym razem wracają z nich
z wieloma medalami, a sukcesów odnoszo-
nych w biegach krajowych i zagranicznych
zliczyć nie sposób. 

Wspólne treningi, wyjazdy na zawody, sce-
mentowały ich środowisko. Funkcjonariusze
przekonali się, że Policja to formacja, w któ-
rej można realizować swoje pasje.

Piłkarzom i  lekkoatletom startującym
w barwach reprezentacji Policji, pozazdrościli
funkcjonariusze trenujący inne dyscypliny
sportu. Zwłaszcza sztuk walki i sportów si-
łowych, wśród których jest wielu zawodni-
ków zdobywających nie tylko medale mist-

rzostw Polski, ale także mistrzostw świata
i  Europy. W ich przypadku bardzo często
sportowe zainteresowania idą w parze z wy-
konywanym zawodem, bo umiejętności z sal
treningowych wykorzystują w  codziennej
służbie. Za nimi bardzo uaktywnili się kola-
rze, triathloniści i pływacy, którzy często ze
sobą rywalizowali w cywilnych turniejach nie
zdając sobie sprawy, że służą w  jednej for-
macji. Wielokrotnie bywało tak, że gdy inne
zespoły zdobywały laury w klasyfikacjach dru-
żynowych, oni stali z boku. Dlatego Andrzej
Kuczyński wspólnie z  naczelnik Wydziału
Prezydialnego GKGP mł. insp. Dorotą Pater
w końcu ubiegłego roku rozpoczęli prace nad
powiększeniem policyjnej reprezentacji. Wy-
brali kierowników drużyn i wspólnie z nimi
zajęli się selekcją kandydatów.

JEST ZGODA
Na przełomie 2018/2019 plany budowy Re-
prezentacji Polskiej Policji zamieniły się w go-
towy projekt i 17 stycznia gen. insp. Jarosław
Szymczyk zatwierdził 189-osobowy skład re-

prezentacji, wyselekcjonowanej przez kie-
rowników drużyn.

– Sport jest bardzo popularny w służbach
mundurowych i Policji. Z kilkuset zawodni-
ków wybraliśmy tych najlepszych – mówi An-
drzej Kuczyński i dodaje: – W reprezentacji
mamy 189 sportowców, ale lista zawsze po-
zostanie otwarta dla kolejnych kandydatów.
W szeregi Policji wstępują młodzi ludzie i na
pewno wśród następnych będą tacy, którzy
będą mogli wzmocnić reprezentację.

SPRAWNY POLICJANT, 
TO DOBRY POLICJANT
Dla Policji sportowcy w ich szeregach to ko-
rzyść. Są ambitni, dbają o formę, prowadzą
zdrowy tryb życia. Sprawny policjant, to do-
bry policjant. Wielu z  funkcjonariuszy wy-
branych do Reprezentacji Polskiej Policji już
dziś jako instruktorzy prowadzą zajęcia do-
skonalenia zawodowego. Uczestniczą w im-
prezach charytatywnych, a często są ich or-
ganizatorami.

Jednak by znaleźć się w Reprezentacji Pol-
skiej Policji nie wystarczy nosić policyjny
mundur i być dobrym sportowcem. 

– Najpierw muszą być bardzo dobre wyniki
w służbie – podkreśla Andrzej Kuczyński. –
Wybraliśmy tylko takich funkcjonariuszy, któ-
rzy nie są karani, mają dobrą opinię przełożo-
nych i są wzorowymi policjantami, a powołanie
do reprezentacji to forma uznania ich postawy
w służbie i na arenach sportowych. W tej ko-
lejności. Najważniejsza jest służba. Bycie w re-
prezentacji Policji to nie profity, a  przede
wszystkim zaszczyt. A nawet coś więcej, bo
koszulka z orłem na piersi, hymn narodowy
… to satysfakcja, powód do dumy. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Andrzej Chyliński, Marek Krupa, Tomasz 

Kubicki, Jacek Herok, archiwum „Policja 997”
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.KGP..
6–12.05 – „Światowy Tydzień Bezpieczeństwa na Drodze”,
BRD KGP
8.05 – IX Międzynarodowa Konferencja Policyjna pt. „Inno-
wacje w bezpieczeństwie w dobie współczesnych zagro-
żeń”, Warszawa, KGP
8–10.05 – EUROPOLTECH, Międzynarodowe Targi Techniki
i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeń-
stwa Państwa w Warszawie
12.05 – uroczystość otwarcia i  poświęcenia pierwszej
w  Polsce Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich,
Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Pacław-
skiej, BHiT KGP
16–17.05 – inauguracja III ogólnopolskiej akcji informa-
cyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administ-
racji, BP KGP
17–19.05 – VI Mistrzostwa Polski Wydziałów Konwojo-
wych Policji w Halowej Piłce Nożnej „Konwój Cup 2019”,
objęte Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Po-
licji, KWP/KSP, BP KGP
18.05 – „Noc Muzeów”, budynek KGP
19.05 – ćwiczenie EGIDA-19 – powołanie 1610 osób (re-
zerw osobowych) posiadających nadane przydziały orga-
nizacyjno-mobilizacyjne do służby w  80 jednostkach
zmilitaryzowanych Policji, w tym w Komendzie Głównej Po-
licji, GSP KGP
29–31.05 – Europejska Konferencja Regionalna Interpolu,
BMWP KGP, Katowice
31.05 – odsłonięcie tablicy patrona honorowego podinsp.
Romana Sztaby w KWP w Białymstoku, BHiT KGP
maj – kontynuacja akcji informacyjno-edukacyjnych: „Na
Drodze – Patrz i Słuchaj” i „Jednośladem bezpiecznie do
celu”, BRD KGP
II połowa maja – akcja informacyjno-edukacyjna „Dla każ-
dego jest miejsce na drodze", BRD KGP

.KWP w BIAŁYMSTOKU (woj. podlaskie).
07.05 – Dzień E-aktywności Obywatelskiej, Białystok

21.05 – Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, Białystok
31.05 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pat-
ronowi Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod-
insp. Romanowi Protowi Sztabie
maj – cykl spotkań i wykładów „Policyjne majówki histo-
ryczne”, Muzeum Wojska w Białymstoku 
maj – akcja informacyjno-edukacyjna „Dziecięca Szkoła
Bezpieczeństwa” 

.KWP w BYDGOSZCZY.

.(woj. kujawsko-pomorskie).
1.05 – „ECO Majówka”, godz. 17.00–22.00, Nakło n. Notecią
15–17.05 – konferencja szkoleniowa „Zintegrowane dzia-
łania instytucji w walce z uzależnieniami młodzieży i demo-
ralizacją”, Świecie
23.05 – Akademia Seniora – działania profilaktyczne, Włoc-
ławek
22–26.05 – udział policjantów KWP i KMP w Bydgoskim
Festiwalu Nauki
31.05 – rozpoczęcie warsztatów programu profilaktyczno-
-alternatywnego „Sztuka Wyboru” w Bydgoszczy

.KWP w GDAŃSKU (woj. pomorskie).
09.05 – Finały Powiatowe Turnieju BRD dla młodzieży
14–16.05 – Międzynarodowa Konferencja „Rozmowy
Gdańskie 2019 – Aktualne wyzwania w bezpieczeństwie" –
z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku
21.05 – ślubowanie nowo przyjętych policjantów 
24–25.05 – Finały Wojewódzkie Turnieju BRD dla młodzieży

.KWP w GORZOWIE WLKP..(woj. lubuskie).
15.05 – posiedzenie Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Kon-
kursu Plastycznego na Plakat Promujący 100. Rocznicę Powo-
łania Policji Państwowej „Historia i współczesność Policji”
24.05 – turniej Piłki Nożnej połączony z charytatywnym fe-
stynem na rzecz Mikołaja – syna policjanta z KPP w Żarach

.KWP w KATOWICACH (woj. śląskie).
3.05 – Obchody Święta Narodowego 3-go Maja w Katowi-
cach

10.05 – X Marszobieg Prewencji Policji, Częstochowa
15.05 – Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Biegu Przeła-
jowym im. st. sierż. Marka Sienickiego, Bytom
17.05 – Etap Wojewódzki Ogólnopolskich Zawodów Ratow-
ników Policyjnych z  Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 
Katowice
24.05 – Ekstremalny Półmaraton Górski w Żywcu
29–31.05 – 47 Europejska Konferencja Regionalna Interpolu
w Katowicach 
30–31.05 – Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w  Tenisie
Ziemnym – KPP w Będzinie

.KWP w KIELCACH.(woj. świętokrzyskie).
11.05 – finał Młodzieżowego Ogólnopolskiego Turnieju 
Motoryzacyjnego w WORD, Kielce
21–22.05 – finał Wojewódzkiego Konkursu Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego uczniów szkół podstawowych i ponad-
podstawowych w Nowinach
26.05 – „Sportowa Majówka z Koroną Kielce” – wspólny
festyn świętokrzyskiej Policji oraz klubu piłkarskiego Korona
Kielce
koniec maja – inauguracja spotu dotyczącego bezpieczeń-
stwa pieszych, realizowanego wspólnie z Artystami Kaba-
retu Skeczów Męczących 

.KWP w KRAKOWIE (woj. małopolskie).
16–17.05 – finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym w Stroniu, pow. wado-
wicki
18.05 – turniej piłki siatkowej dla policjantów i pracowników
garnizonu małopolskiego o Puchar Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Krakowie, KS Bronowianka
18.05 – „Dzień dobry ICE Kraków” – działania edukacyjne
z zakresu bezpieczeństwa 
25.05 – finał wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju Motoryzacyjnego w Nowym Sączu
II połowa maja – ślubowanie nowo przyjętych policjantów
maj – charytatywna wyprawa górskim szlakiem dla Jasia
na 100. rocznicę powstania Policji, Tychy
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.KWP w LUBLINIE (woj. lubelskie).
8.05 – finał XII Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów szkół spe-
cjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych w Lublinie
18–19.05 – X drużynowe zawody wędkarskie policjantów
garnizonu lubelskiego o Puchar Komendanta Powiatowego
Policji we Włodawie 
23.05 – finał XLII Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w  Ruchu Drogowym dla uczniów szkół
podstawowych, KPP w Łęcznej
24.05 – XXIII finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
WORD w Chełmie
I połowa maja – posadzenie 21 dębów przy wszystkich ko-
mendach miejskich i powiatowych oraz wojewódzkiej, upa-
miętniających 100. rocznicę powstania Policji Państwowej 
maj – ślubowanie nowo przyjętych policjantów 
maj – finały powiatowe konkursu „Jestem Bezpieczny” –
rozgrywane na terenie działania komend miejskich i powia-
towych Policji woj. lubelskiego

.KWP w ŁODZI (woj. łódzkie).
11.05 – 3. turniej piłki nożnej „Mundial Uniejów” o Puchar
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
18.05 – konferencja historyczna dot. 100. rocznicy powsta-
nia Policji Państwowej poprzedzająca „Noc Muzeów"
w KWP w Łodzi 
22–24.05 – wizyta delegacji z Niemiec w ramach zabezpie-
czenia U20
25.05 – „Dzień Dziecka na wesoło”, OPP w Łodzi
27.05–01.06 – V sesja szkoleniowa ERASMUS+ w Łodzi

.KWP w OLSZTYNIE.

.(woj. warmińsko-mazurskie).
2.05 – festyn z okazji XXIII Biegów Ulicznych „Mazury Cud
Natury” i XV Półmaraton Węgorza promujące bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym i zawód policjanta, Węgorzewo
10.05 – Wojewódzkie Obchody Światowego Tygodnia Bez-
pieczeństwa w  Ruchu Drogowym, w  ramach uczczenia
100. rocznicy powołania Policji, Olsztyn – Dobre Miasto
25.05 – festyn rodzinny „Bezpieczni – Ja, Ty, My”, Olsztyn
maj – szkolenie z samoobrony dla kobiet, Ostróda
maj – III Policyjne Zawody w Biegu Wytrzymałościowo-
-Przełajowym o  Puchar Komendanta Powiatowego KPP
w Ostródzie
maj – Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Powiato-
wego KPP w Ostródzie
maj – II Zawody służb mundurowych i ratowniczych kobiet
w biegu przełajowym, Ostróda

.KWP w OPOLU.(woj. opolskie).
II połowa maja – ślubowanie nowo przyjętych policjantów
do służby, Opole
31.05 – piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka organizowany
przez SPPP w Opolu oraz SPKP w Opolu, w ramach obcho-
dów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, Strzelce
Opolskie

.KWP w POZNANIU.(woj. wielkopolskie).
14.05 – uroczystości rocznicowe ku czci pomordowanych
policjantów II RP województwa wielkopolskiego – pomnik
przed kościołem garnizonowym w Poznaniu, ul. Swoboda

.KWP zs. w Radomiu.(woj. mazowieckie).
8.05 – konferencja naukowa „Północnomazowieckie Forum
Bezpieczeństwa – Policja w Służbie Rzeczpospolitej Pol-
skiej – Historia, Teraźniejszość, Perspektywy”, Ciechanów

.KWP w RZESZOWIE (woj. podkarpackie).
3.05 – udział podkarpackiej policji podczas Święta Paniagi
w Rzeszowie 
9.05 – zajęcia informacyjno-edukacyjne adresowane do
studentów nt.: „Problematyka środków odurzających” –
kampania „Narkotyki i dopalacze zabĳają” w ramach współ-
pracy z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie
19.05 – impreza plenerowa „Pogranicze dawniej i  dziś”
w ramach projektu „Promocja dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego pogranicza wśród młodzieży”, ZS w Tyczynie 
27–29.05 – szkolenie funkcjonariuszy Policji garnizonu pod-
karpackiego z przeciwdziałania przemocy w rodzinie i z za-
kresu profilaktyki społecznej, Fundacja PRO-FIL i  KWP
w Rzeszowie, Olszanica
II połowa maja – zajęcia warsztatowe dla seniorów organi-
zowane przez Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie, Sto-
warzyszenie „Dla Równości" oraz Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Rzeszowie

.KWP w SZCZECINIE.

.(woj. zachodniopomorskie).
8–9.05 – wizyta studyjna samorządowców z Litwy i Łotwy
w ramach projektu „Bezpieczne pogranicza" współfinanso-
wanym z programu INTERREG VA, Szczecin
10.05 – Wojewódzki Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,
Szczecin
14.05 – Wojewódzki Turniej BRD dla uczniów ze szkół spe-
cjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
Police
16.05 – Konferencja NBP i KWP w Szczecinie pn. „Bez-
pieczeństwo systemu finansowego w erze cyfryzacji”,
Szczecin
18.05 – „Noc Muzeów” w KWP w Szczecinie
21–22.05 – Wojewódzki Turniej BRD dla uczniów szkół,
KMP w Koszalinie
24.05 – Festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany przez
KWP w Szczecinie, KMP w Szczecinie, NSZZP i NSZZPP
woj. zachodniopomorskiego, KWP w Szczecinie

.KWP we WROCŁAWIU (woj. dolnośląskie).
2.05 – XXI edycja działań profilaktycznych pn. „Bezpieczna
Kobieta”, Świdnica
7.05 – projekcja filmu edukacyjnego połączona z warszta-
tami nt. niepełnosprawności pn. „Kontury życia”, Wałbrzych
9.05 – Wojewódzkie Mistrzostwa Strzeleckie Młodzieży
Ochotniczych Hufców Pracy Dolnego Śląska, którym towa-
rzyszyć będą elementy bezpieczeństwa, Wrocław
15–17.05 – „VI Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy 
Policji w Ratownictwie Wodnym”, Wrocław
16.05 – „Bezpieczny Rowerzysta” – rajd rowerowy z udzia-
łem funkcjonariuszy Policji, Lubin
23.05 – Wojewódzka Spar takiada Spor tów Obronnych
Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy Dolnego Śląska,
Wrocław
24.05 – „Dla każdego jest miejsce na drodze” edukacja
seniorów z  zasad bezpiecznych zachowań na drodze, 
Głogów

Maj 2019
28.05 – XXIV edycja Powiatowego Międzyszkolnego 
Turnieju „Prewencja, ale inaczej”, dedykowany uczniom
klas IV–VI szkół podstawowych w Wołowie
maj – cykl spotkań z młodzieżą „Stop mowie nienawiści”,
Głogów

.KSP..
18.05 – piknik związany z bezpieczeństwem motocyklistów
pn. ,,Warszawska Motosobota”, ul. Powstańców Śląskich
127 w Warszawie – (współorganizatorem jest WRD KSP,
Automobilklub Polski oraz fundacja ,,Jednym Śladem”)
19.05 – piknik edukacyjny ,,SENIORADA 2019” AWF, 
ul. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
21.05 – Mistrzostwa Komendy Stołecznej Policji w strzela-
niu o Puchar Komendanta Stołecznego Policji
25–26.05 – „Piknik Policyjny” CH Arkadia
25.05 – „Dzień matki i dziecka” w WRD KSP, ul. Karolkowa 46,
Warszawa
29–31.05 – X Mistrzostwa Komendy Stołecznej Policji
w Piłce Nożnej o Puchar Komendanta Stołecznego Policji
II połowa maja – ślubowanie nowo przyjętych policjantów
II połowa maja – XIX Kynologiczne Mistrzostwa Policji 
(eliminacje na szczeblu KSP)

.WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE.
10.05 – akcja krwiodawstwa
20–24.05 – międzynarodowe szkolenie CEPOL nt. „Handel
ludźmi – podejście multidyscyplinarne” (Trafficking in
Human Beings – multidisciplinary approach)
27–31.05 – międzynarodowe szkolenie CEPOL w ramach
Centrum Wiedzy CEPOL ds. Zwalczania Terroryzmu 
nt. „Związek terroryzmu i przestępczości zorganizowanej” 
(Terrorism and Organised Crimenexus)

.SZKOŁA POLICJI w PILE.
7–9.05 – IV konferencja naukowa „Przestępczość farma-
ceutyczna. Praktyczne aspekty ujawniania i zwalczania”,
wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

.SZKOŁA POLICJI w SŁUPSKU.
13–16.05 – Ogólnopolski Turniej Oddziałów Prewencji 
Policji
29–31.05 – Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Ratowni-
ków z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

.CENTRUM SZKOLENIA POLICJI.

.w LEGIONOWIE.
20–22.05 – seminarium szkoleniowe pt. „Zwalczanie prze-
stępczości przeciwko dobrom kultury” 
31.05 – Dzień Otwarty w Zakładzie Kynologii Policyjnej CSP

.CLKP..
9–10.05 – VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Miejsce zdarzenia”, organizowana podczas Targów EURO-
POLTECH w Warszawskim Centrum EXPO XXI
22.05 – seminarium Rady Naukowej CLKP „Produkcja nar-
kotyków i identyfikacja związków wykorzystywanych do ich
wytwarzania” oraz „Wpływ procesów destrukcyjnych na
wartość dowodową mikrośladów” – sala PEGAZ Biura Lo-
gistyki Policji, ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie (wej-
ście od ul. Magazynowej), godz. 11:00–15:00
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