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przypadająca w tym roku szczególna, setna rocznica powołania Policji
Państwowej skłania do wielu przemyśleń i refleksji. Jedna z nich dotyczy
udziału korpusu urzędniczego w funkcjonowaniu i sukcesach naszej formacji.
Niestety, Wasza praca często pozostaje w cieniu działań podejmowanych przez
funkcjonariuszy. Jako szef formacji doskonale zdaję sobie sprawę ze znaczenia
wykonywanych przez pracowników Policji zadań i mam pełną świadomość,
że bez Was bardzo trudno byłoby osiągać nasze cele.

Dzień Służby Cywilnej, obchodzony corocznie 11 listopada, to doskonała
okazja do podziękowań, do podkreślenia roli, jaką odgrywacie Państwo we
współczesnej Policji. To dzięki Wam sprawnie funkcjonuje obieg dokumentów,

dokonujemy ważnych, wielomilionowych zakupów wyposażenia, rozwija się policyjna informatyka i badania
kryminalistyczne, a na konta każdego z nas wpływa uposażenie. Dzięki Waszej pracy zarówno nasze samochody, jak
i broń utrzymywane są w sprawności, a stan obiektów jest coraz lepszy. 

Mógłbym tak wyliczać w nieskończoność, ale wniosek jest oczywisty – bez Was nie byłoby dobrze funkcjonującej
Policji i bezpiecznej Polski. Codziennie stawiacie się do pracy, choć – czego mam świadomość – zarobki większości 
z Was są dalekie od ideału. A mimo to skutecznie i z poświęceniem wypełniacie swoje obowiązki. Ja i wszyscy
funkcjonariusze jesteśmy Wam za to ogromnie wdzięczni. Zapewniam też, że czynimy starania, aby płace
pracowników były coraz wyższe.

Szanowni Państwo,
jesteście członkami naszej wielkiej, policyjnej rodziny. Choć nie nosicie mundurów, Wasz udział w zwalczaniu

przestępczości jest znaczący. Wielokrotnie siedzicie z policjantami przy sąsiednich biurkach, realizując podobne
zadania i doskonale orientujecie się w problemach całej formacji.

Serdecznie dziękuję za Wasz trud i poświęcenie, życząc jednocześnie wielu sukcesów w życiu zawodowym 
i osobistym. Nie mniejsze podziękowania kieruję do Waszych rodzin – z własnego doświadczenia wiem, że podobnie
jak w przypadku policjantów wielokrotnie musicie pracować tak długo, jak wymaga tego interes służby. Wasi bliscy
muszą wykazać się ogromną cierpliwością i zrozumieniem. Taki jednak jest charakter tej pracy, szczególnej
i wymagającej, ale dającej wiele satysfakcji i uznania ze strony całej formacji.

Serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami.

gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK
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Na pytanie, czym jest służba cywilna, najprostsza
odpowiedź brzmi: to ludzie zatrudnieni w około
1800 urzędach administracji rządowej. 

L udzie ci, członkowie korpusu służby cywilnej, to: pracownicy
służby cywilnej (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę), urzęd-
nicy służby cywilnej (zatrudnieni na podstawie mianowania w służ-

bie cywilnej) oraz osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach w służbie
cywilnej. Korpus służby cywilnej liczy około 118  tys. etatów, w  tym
7593 etatów urzędników służby cywilnej (stan na koniec 2018 r.). 

ZAWODOWA, RZETELNA I BEZSTRONNA
Dowodem na to, jak ważną instytucją jest służba cywilna, jest fakt, że jej
zadania zostały wpisane do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 153
ust. 1 określa je następująco: zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bez-
stronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa.

W praktyce oznacza to m.in.
tworzenie warunków do funkcjo-
nowania nowoczesnego i  spraw-
nego państwa oraz właściwego
i efektywnego działania jego orga-
nów, co w konsekwencji oznacza
budowanie zadowolonego i odpo-
wiedzialnego społeczeństwa oby-
watelskiego. Bez sprawnie działa-
jącej służby cywilnej niemożliwe

byłoby zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, np. przez dbałość o sto-
sowanie prawa, przestrzeganie wysokich standardów w takich dziedzinach,
jak handel, budownictwo czy transport. To dzięki korpusowi służby cy-
wilnej możliwy jest szybki rozwój infrastruktury, wspieranie innowacyj-
nych prac badawczych czy ochrona praw konsumentów.

SZEF I DYREKTORZY
Na czele służby stoi Szef Służby Cywilnej, który jest centralnym organem
administracji rządowej właściwym w sprawach służby cywilnej. Jest po-
woływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów. Do najważniej-
szych zadań Szefa Służby Cywilnej należy m.in.: czuwanie nad przestrze-
ganiem zasad SC, kierowanie procesem zarządzania zasobami ludzkimi
w SC oraz przygotowanie i przedstawienie Radzie Ministrów projektu
strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. 

Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rada Służby Publicznej. Organ
ten ma charakter opiniodawczo-doradczy. Wyraża swoją opinię w sprawach
dotyczących SC, takich jak organizacja służby, jej podstawy prawne, szko-
lenia pracowników i urzędników, wynagrodzenia czy zasady etyki obo-
wiązujące członków SC.

Ważnym elementem struktury służby cywilnej są dyrektorzy generalni.
To przy ich pomocy swoje zadania realizuje Szef SC. Stanowiska dyrekto-
rów generalnych istnieją w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister-
stwach, urzędach centralnych (z wyjątkiem Komendy Głównej Policji,
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Głównej Straży
Granicznej) oraz w urzędach wojewódzkich. W urzędach, w których nie
tworzy się stanowisk dyrektorów generalnych ich zadania wykonują kie-
rownicy tych urzędów (np. dyrektorzy urzędów statystycznych, woje-
wódzcy, powiatowi i miejscy komendanci Policji, wojewódzcy, powiatowi
i graniczni lekarze weterynarii itd.).

Dyrektor generalny urzędu
podlega bezpośrednio kierow-
nikowi urzędu (tzn. Szefowi
Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, ministrowi, kierowni-
kowi urzędu centralnego lub
wojewodzie). Do ustawowych
zadań dyrektora generalnego
należy zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy urzędu, co w praktyce
oznacza m.in. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem
zadań, ustalanie regulaminów: organizacyjnego i pracy, gospodarowanie
majątkiem urzędu, udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi
i  roboty budowlane dla urzędu, zapewnienie przestrzegania przepisów
o tajemnicy ustawowo chronionej. Dyrektor generalny posiada także ważne
kompetencje wynikające z prawa pracy dotyczące osób zatrudnionych.
To dyrektor generalny przygotowuje program zarządzania zasobami ludz-
kimi w urzędzie, to on nawiązuje, zmienia i  rozwiązuje (lub stwierdza
wygaśnięcie) stosunek pracy członków korpusu służby cywilnej, organizuje
nabory na wolne stanowiska urzędnicze, obsadza – w trybie powołania –
wyższe stanowiska w służbie cywilnej i to dyrektor generalny jest dyspo-
nentem funduszu nagród.

W POLICJI
Korpus służby cywilnej w Policji to prawie 11,7 tys. osób. Najwięcej jest
ich w służbie wspomagającej – prawie 9 tys., potem długo, długo nic i na-
stępnie jest służba kryminalna – ponad 1,5 tys. członków KSC, oraz pre-
wencyjna – prawie 1,3 tys. Jedna osoba pracuje w służbie kontrterrory-
stycznej. Cztery osoby zajmują stanowiska zastępców komendantów
w komendach wojewódzkich w Białymstoku, Łodzi, Szczecinie oraz w Ko-
mendzie Stołecznej Policji – w służbie cywilnej są to stanowiska średniego
szczebla zarządzania. Mamy też dwie osoby zatrudnione na wyższych sta-
nowiskach w służbie cywilnej (dyrektor i zastępca biura w KGP).

Z perspektywy jednostek organizacyjnych najwięcej stanowisk SC jest
na poziomie KPP/KMP i  KRP wraz z  podległymi posterunkami – to
prawie 5,5  tys. osób. Nieco mniej jest ich na poziomie komend woje-
wódzkich i  komendy stołecznej – ponad 4,5  tys. W  KGP to ponad
800 członków KSC. 

W Policji pracuje jednak równie dużo pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej. Jest ich prawie 13 tys. I tu również
najwięcej w służbie wspomagającej – prawie 10 tys., ale w odróżnieniu
od SC znacznie więcej pracowników nieobjętych mnożnikowym syste-
mem wynagrodzeń jest w służbie prewencyjnej – ponad 1,6 tys., niż
kryminalnej – ponad 1,2 tys. Podział ze względu na jednostki wygląda
podobnie. Najwięcej pracowników w tej kategorii pracuje w KPP/KMP
i KRP – ponad 5,8 tys. Ponad 3,6 tys. na poziomie KWP/KSP, w KGP
jest ich ponad 450. 

KK

Służba cywilna
Korpus służby cywilnej w liczbach:
1832 – liczba urzędów
117 964 – przeciętne zatrudnienie w 2018 r. w etatach
7593 – liczba etatów urzędników SC 
29,3 proc. – procentowa liczba mężczyzn zatrudnionych
w SC*
4,4 proc. – zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami
8 – średnia liczba kandydatów na stanowisko (z pominięciem
wyższych stanowisk)
* stan na 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna: służba cywilna działa na podstawie
przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o  służbie cywilnej
oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

Zasady etyki korpusu
służby cywilnej:
– zasada godnego zachowania,
– zasada służby publicznej,
– zasada lojalności,
– zasada neutralności politycznej,
– zasada bezstronności,
– zasada rzetelności.

Dzień Służby Cywilnej
obchodzony jest od 2000 r. w  Naro-
dowe Święto Niepodległości – 11 lis-
topada. Został ustanowiony w  celu
podkreślenia znaczenia roli służby cy-
wilnej i administracji państwowej. 
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Piotr Bartosz Antoniak – tłumacz w Sekcji
Organizacji Kontaktów Międzynarodowych
Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej 
BMWP KGP.

Policją interesował się od zawsze – dlatego nie
wahał się ani chwili, gdy po skończeniu ameryka-
nistyki na Uniwersytecie Warszawskim trafił na ogło-
szenie o wolnym stanowisku w Zespole Współpracy
Międzynarodowej Wydziału Prezydialnego Komendy
Stołecznej Policji. Przepracował tam pięć lat.

– To był ciekawy okres w moim życiu – wspo-
mina Piotr Antoniak. – Chciałem jednak spróbować
czegoś innego i kolejne pięć lat przepracowałem
w profesjonalnej agencji tłumaczeń, jako tłumacz
pisemny.

Spróbował, poszerzył swoje umiejętności i… za
namową dawnych znajomych wrócił do Policji. Tym

razem na jej najwyższy szczebel, do komendy głównej. W 2011 roku for-
mowało się Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w kształcie,
w jakim funkcjonuje do dzisiaj. Bardzo szybko wyrobił sobie renomę świet-
nego specjalisty. Ma doskonałą prezencję, dobrze wygląda w garniturze
i potrafi szybko adaptować się do niespodziewanych sytuacji.

– Wiele lat temu, w początkach mojej pracy, zdarzyło mi się, że jeden
z przełożonych podczas spotkania z obcokrajowcami zwrócił się do swojego
interlokutora ze słowami: „Panie Komendancie, w pańskie ręce perswaduję
tę krotochwilną dykteryjkę” – i spojrzał na mnie, żebym przetłumaczył.
Cóż, przetłumaczyłem po prostu, że opowie zabawną historię…

Obecnie do obowiązków Piotra Antoniaka należy kompleksowa obsługa
przedsięwzięć międzynarodowych szefa Policji i jego zastępców. Prócz tłu-

maczeń pisemnych dokumentów, wystąpień czy służbowej korespondencji
ustnie tłumaczy także podczas spotkań międzynarodowych. Za swoje
osiągnięcia trzy lata temu został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi
dla Policji, a w tym roku Medalem za Długoletnią Służbę. Twierdzi, że
spełnia się w swojej pracy.

– W tej pracy bardzo cenię sobie możliwość rozwoju i kontakt z ludźmi.
Mam także nadzieję, że pojawi się wkrótce szansa na służbowe wyjazdy
zagraniczne, ponieważ dotychczas pracowałem tylko w kraju. 

PM, zdj. autor

Magdalena Bakuła – naczelnik
Wydziału Administrowania
Danymi SIS i VIS w Biurze
Wywiadu i Informacji
Kryminalnych KGP.

To pasjonatka swojej pracy. Jej
przygoda z Policją zaczęła się
w 2007 roku. Skończyła studia
prawnicze i poszukiwała ciekawej
pracy, która pozwoliłaby zaspo-
koić jej głód działania i rozwój
własny, także w sferze międzyna-
rodowej – podróże i odkrywanie
świata to jedna z jej pasji. Złożyła
więc aplikację i rozpoczęła pracę
w nowo utworzonym zespole
w Komendzie Głównej Policji,
który miał zajmować się m.in.
wdrażaniem w Polsce systemów

Niewidzialne serce formacji
Korpus urzędniczy współczesnej Policji rozwĳa się od początku lat 90. XX wieku, a więc już prawie 30 lat. Pracownicy zastąpili funkcjonariuszy

na stanowiskach w służbie wspomagającej, gdzie uprawnienia procesowe czy broń służbowa nie są konieczne.
Dziś nikogo już nie dziwi taka forma zatrudnienia w Policji. W latach 90. XX wieku było inaczej – nawet dziennikarze nazywali pracowników

„cywilnymi policjantami”, nie do końca rozumiejąc, kim są i czym się zajmują. 
No właśnie, kim są? W 2017 roku, w grudniowym numerze naszego miesięcznika Anna Krawczyńska tak scharakteryzowała cywilów 

w Policji: „Zaangażowani i wykształceni. Z dużym doświadczeniem i ogromną wiedzą. To często ludzie o wysokich kompetencjach, którzy ze
względu na charakter zajmowanych stanowisk, pozostają w cieniu. Nieprzypadkowo mówi się, że są niewidzialnym sercem własnej formacji”.

Choć daleka od encyklopedycznej, definicja ta doskonale oddaje charakter funkcjonowania korpusu urzędniczego. Ich zadania nie prowadzą
do spektakularnych, ciekawych medialnie sukcesów, nie aresztują nikogo w blasku telewizyjnych reflektorów. A mimo to bez nich Policja
zapewne nie dałaby rady funkcjonować. Policjanci nie otrzymaliby sprawnej broni, mundurów, ba! – nawet wypłaty na początku miesiąca.
Dlatego określenie „niewidzialne serce formacji” pasuje jak ulał. 

W jednostkach w całym kraju pracownicy pełnią najróżniejsze funkcje – dbają o komputery, wprowadzają dane do systemów, z których
później korzystają funkcjonariusze, naprawiają i konserwują sprzęt i radiowozy, organizują przetargi na zakup środków niezbędnych do co-
dziennego funkcjonowania komend, zarządzają logistyką w komendach wojewódzkich, są naczelnikami wydziałów. Dobór na stanowiska 
w służbie cywilnej wymusza odpowiedni poziom wykształcenia i doświadczenia, dlatego nie trafiają tu ludzie z przypadku – są ambitni i pro-
fesjonalni. Odwiecznym problemem jest wysokość ich uposażeń, które często są niższe niż w przypadku funkcjonariuszy, mimo ich stopniowego
wzrostu.

Dzień Służby Cywilnej to doskonała okazja, aby przypomnieć o ich roli i podziękować za trud włożony w funkcjonowanie formacji, a także
poprawę bezpieczeństwa obywateli. Przedstawiamy czternaście sylwetek osób pracujących w Policji, aby zaprezentować szerokie spektrum
zadań, jakimi zajmują się „cywile”. 

Wiemy, że to tylko niewielki fragment „służbowej rzeczywistości”, której są twórcami. Nie sposób jednak przedstawić wszystkich rodzajów
wykonywanej przez nich pracy, z uwagi na ogromną liczbę i różnorodność zadań.

Życzymy miłej lektury. . PM
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SIS i VIS. Była odpowiedzialna za realizację zadań zarówno z zakresu
aspektów prawnych, jak również za rozwój SIS jako międzyinstytucjo-
nalnej platformy współpracy międzynarodowej, pełniąc rolę eksperta w
ramach grup roboczych i innych gremiów Rady UE.

Kierowany przez nią wydział to mieszanka doświadczonych specjalistów
i osób młodych, które stawiają pierwsze kroki na swojej drodze zawodowej.
W większości są to pracownicy, choć Magdalenie Bakule podlegają również
policjanci. 

– W imieniu Komendanta Głównego Policji realizujemy m.in. zadania
w zakresie administrowania danymi SIS i VIS, obsługujemy jedyny w Polsce
punkt realizujący zapytania o dane SIS organów samorządowych właściwych
w sprawach rejestracji pojazdów czy rozpatrujemy wnioski osób, w więk-
szości cudzoziemców, o udostępnienie informacji o przetwarzaniu ich da-
nych osobowych w systemach SIS i VIS – opowiada Magdalena Bakuła. –
Realizujemy szkolenia o praktycznych aspektach wykorzystywania tych
systemów nie tylko w Policji, ale również dla innych organów i służb. 

Głównym zadaniem wydziału jest wspieranie funkcjonariuszy służby
kryminalnej w pozyskiwaniu informacji z wielkoskalowych systemów in-
formacyjnych UE. Niespełna rok temu uruchomili jedyny w Policji punkt
kontaktowy właściwy w sprawach przetwarzania danych PNR (danych do-
tyczących przelotu pasażera), a już planowany jest jego rozwój o systemy
EES (system wjazdu/wyjazdu) i ETIAS (system informacji o podróży i ze-
zwoleń na podróż do Europy w ruchu bezwizowym).

– Policja dała mi możliwość rozwoju zainteresowań, ciągłych wyzwań
i możliwości ich realizacji. Spełniam się zawodowo – podsumowuje.

PM, zdj. autor

Ks. Marcin Gościk – prawosławny kapelan
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 

Święcenia kapłańskie przyjął 21  listopada 2005  r.
Posługę w Policji prowadzi od 2010 r. Z Policją stykał
się już wcześniej, czy to z racji prowadzenia pielgrzy-
mek, czy z racji duszpasterstwa wśród młodzieży. Jed-
nak dopiero decyzja prawosławnego arcybiskupa lu-
belskiego i chełmskiego Abla o skierowaniu młodego
duchownego do posługi w środowisku policyjnym spra-
wiła, że stał się częścią tej społeczności. Po latach przy-
znaje, że choć rzucony na głębokie wody podchodził
do nowego zadania z pewnymi obawami, to dziś czuje
się bardzo dobrze wśród mundurowych. Ks. Marcin

opiekę sprawuje nad całym garnizonem lubelskim, ale miejscem jego pracy
jest KMP w Białej Podlaskiej, gdzie jest zatrudniony. Ma tu swój pokój,
gdzie może się spotkać z potrzebującymi duchowej porady. Posługę kape-
lana, duchownego parafialnego i diecezjalnego opiekuna młodzieży musi
łączyć z obowiązkami domowymi. 

Bierze udział w wycieczkach rowerowych, razem z policjantami jeździ
odnawiać groby funkcjonariuszy PP za wschodnią granicą, jest w składzie
piłkarskiej reprezentacji kadry lubelskiej Policji. Organizuje wyjazdy, pielg-
rzymki piesze na Grabarkę. W tym roku z okazji setnego jubileuszu Policji
Państwowej krzyż intencyjny, który nieśli policjanci na świętą górę, został
opatrzony stosowną tabliczką.

P.Ost., zdj. autor

Marta Krasuska – główny specjalista ds. ochrony praw człowieka 
w Komendzie Głównej Policji. 

Pani Marta pracuje w Policji od 15 lat. Od kilku lat jako główny spe-
cjalista ds. ochrony praw człowieka zajmuje się bardzo szerokim spectrum
zagadnień. Opracowuje strategie dotyczące systemowej ochrony praw
człowieka, realizacji zasady równego traktowania oraz przestrzegania
zasad etyki zawodowej w Policji. Bierze udział w spotkaniach międzyre-
sortowych, posiedzeniach komisji sejmowych i  senackich, opracowuje

wewnątrzpolicyjne proce-
dury dotyczące tych za-
gadnień. Ostatnio dużo
czasu poświęca kwestiom
praw osób z  niepełnos-
prawnościami oraz etyce,
ze szczególnym uwzględ-
nieniem systemu whis-
tleblowing (systemu zgła-
szania nieprawidłowości).

Marta Krasuska jest
współautorką programów
szkoleń i publikacji dla po-
licjantów i  pracowników
Policji i liderką ogólnopolskich projektów szkoleniowych z zakresu edu-
kacji antydyskryminacyjnej, prowadzi szkolenia na tematy związane
z ochroną praw człowieka, protokołem dyplomatycznym i etyką służby
cywilnej. Szczególnie istotne jest jej uczestnictwo w spotkaniach, pro-
jektach i szkoleniach zagranicznych, pozwala bowiem na doskonalenie
tej problematyki w polskiej Policji. W tym roku Marta Krasuska repre-
zentowała polską Policję podczas tzw. obrony Polski przed Komitetem
Przeciwko Torturom ONZ w  siedzibie ONZ w  Genewie, wyjaśniając
wątpliwości komitetu pod adresem Policji. Jest także odpowiedzialna za
realizację wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących
naruszeń przez policjantów praw zapisanych w Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka. 

W swoich planach ma uczestnictwo w misjach pokojowych. 
ELŻBIETA SITEK
zdj. Jacek Herok

Andrzej „Pułkownik” Kuczyński –
koordynator Komendanta Głównego
Policji ds. organizacji imprez
sportowo-rekreacyjnych 
w Policji.

Pracuje w  Gabinecie Komendanta
Głównego Policji. Jak sam się śmieje – pra-
cuje w Policji odkąd pamięta. Jako funk-
cjonariusz centralnej jednostki policyjnych
komandosów, brał udział w  misji zagra-
nicznej w Kosowie, gdzie w 2002 r. został
ranny, gdy polscy policjanci zostali ostrze-
lani i obrzuceni granatami podczas przy-
wracania porządku w Mitrowicy. Po wyleczeniu ran rok później brał udział
w szturmie na posesję w Magdalence, gdzie ukrywali się niebezpieczni
przestępcy. Ponownie został ranny. Długa rehabilitacja, wymiana biodra
pozwoliły na normalne funkcjonowanie, ale obrażenia pozostawiły ślady
na zdrowiu. 

Po przejściu na emeryturę Andrzej Kuczyński zajął się szkoleniem funk-
cjonariuszy w Zarządzie Warszawskim CBŚ, a przy okazji organizacją imprez
sportowo-rekreacyjnych w  środowisku policyjnym, najpierw z  ramienia
IPA, potem jako pracownik KGP. Większość tych imprez ma wymiar cha-
rytatywny. Jego dziełem są m.in. piknik i mecze piłkarskie przygotowywane
na Święto Policji. W tym roku, poza już istniejącymi zespołami piłkarzy
i piłkarek oraz kadrą lekkoatletyczną, powołano kolejne reprezentacje pol-
skiej Policji w: triathlonie, pływaniu, kolarstwie, sztukach walki i sportach
siłowych. Wspólnie z Andrzejem Strejlauem wpadł na pomysł organizacji
turnieju piłkarskiego poświęconego pamięci podkom. Andrzeja Struja,
który zginął na warszawskiej Woli. Dziś są to duże międzynarodowe zawody.
To on stworzył Ogólnopolską Ligę Strzelecką Funkcjonariuszy, Żołnierzy
i Weteranów. 

P.Ost., zdj. archiwum A. Kuczyńskiego
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Sławomir Kwiatkowski – starszy mistrz, rusznikarz w Warsztacie
Napraw Sprzętu Uzbrojenia Centralnej Składnicy Uzbrojenia
Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji. 

Mistrz Kwiatkowski wykonuje przeglądy i  naprawia broń będącą
w wyposażeniu Policji. To bardzo odpowiedzialne zajęcie. Trzeba mieć
bardzo dużą wiedzę specjalistyczną dotyczącą budowy, zasady działania,
a  także danych taktyczno-technicznych każdego rodzaju broni,
a w szczególności najnowszych wzorów wchodzących w skład uzbrojenia
Policji. Trzeba również umieć ocenić stan techniczny przy użyciu spe-
cjalistycznych sprawdzianów i urządzeń pomiarowych.

– Podczas wykonywanych napraw należy pilnować zgodności nume-
rycznej poszczególnych elementów broni, poprawnego demontażu
i montażu części, a w etapie końcowym ocenić skuteczność naprawy.

Specyficzna praca, nie akordowa. Nie ma mowy o  pośpiechu, za to
musi być pewność, że broń wracająca od nas do policjantów jest sprawna
– mówi Sławomir Kwiatkowski.

Ma 60 lat. W CSU pracuje 23. rok. Doświadczenie łączy z wiedzą
teoretyczną oraz odpowiednimi predyspozycjami. Jest cierpliwy, 
dokładny i oddany swojej pracy.

Przez ręce pana Sławomira przechodzą także kajdanki oraz broń ze
zbiorów pochodzących w dużej mierze z tzw. rozbrojenia terenu pod-
czas działań Policji, a następnie włączonych do zbiorów wzorców broni
CLKP.

– Tam trafiają się prawdziwe perełki, bo są egzemplarze sprzed
I wojny światowej, strzelające długopisy, a nawet broń domowej kon-
strukcji – mówi Sławomir Kwiatkowski.

Od wiedzy, doświadczenia i zaangażowania pracowników Policji za-
trudnionych w Warsztacie Napraw Sprzętu Uzbrojenia, a wśród nich
starszego mistrza Sławomira Kwiatkowskiego, zależy nie tylko bez-
pieczne wykonywanie zadań przez funkcjonariuszy, ale także zdrowie,
a nawet życie użytkowników. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

Ewa Maślana – ekspert funduszy pomocowych w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Pani Ewa jest związana z KWP w Szczecinie od 15 lat. Przygodę z Po-
licją zaczęła w Wydziale Finansów KWP na stanowisku starszego specja-
listy i szybko dała się poznać jako osoba kompetentna, która łatwo do-
stosowuje się do nowych okoliczności. Przełożeni dostrzegli, że w pracy
zawsze stara się osiągnąć jak najlepsze wyniki i nie zadowala się prostymi,
łatwo dostępnymi rozwiązaniami. Powierzono jej więc zadania związane
z pozyskiwaniem dla Policji środków finansowych z udziałem Funduszy

Unĳnych, gdzie osoba
kreatywna, sprawnie
oceniająca ryzyko i prze-
widująca sprawdzi się
najlepiej. Obecnie pani
Ewa wykonuje swoje
obowiązki na stano-
wisku koordynatora ze-
społu funduszy pomo-
cowych, podlegając
bezpośrednio zastępcy
komendanta wojewódz-
kiego Policji w Szczeci-
nie. 

– Do największych sukcesów mogłabym zaliczyć pozyskanie i rozliczenie
projektów w ramach RPO WZ na kwotę 34 398 569,72 zł, z NFOŚiGW
na kwotę 41 678 529 zł oraz z trzech projektów w ramach INTERREG V A
na kwotę 2 115 621,76 euro – wylicza.

Jest też ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które
w porozumieniu z MON i MSWiA prowadzi działania związane z badaniami
na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa. Pani Ewa pasjonuje się
psychologią i kocha podróże.

KCh
zdj. KWP w Szczecinie

Jerzy Płoska – podreferendarz z Wydziału Administracyjno-
-Gospodarczego Biura Logistyki Policji KGP.

Znają go chyba wszyscy pracownicy i funkcjonariusze KGP pracujący
w  obiektach przy Puławskiej, Orkana, Łowickiej i  Olszewskiej. Tymi
budynkami od ponad 20 lat administruje Jerzy Płoska – podreferendarz
z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Biura Logistyki Policji KGP.

Zacięty zamek, brak zasilania, skrzypiące drzwi czy zalegający
śnieg, a może przygotowanie stoisk pod imprezy policyjne na Agrykoli,
pl. Piłsudskiego czy podczas Nocy Muzeów. Jego praca to ciągły po-
śpiech od 7 rano – gdy rozpoczyna, ma już 4 zgłoszenia napraw, a do
godziny 15 jest ich zwykle kilkanaście. Podlega mu ponad 30 osób,
w tym zespół pracowników sprzątających oraz konserwatorów. Sam
nie stroni od ciężkiej pracy, a gdy trzeba interweniować, zwykle na
miejscu zgłoszenia jest jako pierwszy. Podwładni mówią o panu Je-
rzym, że jest prawdziwym fachowcem i potrafi rozwiązać każdy pro-
blem. – Jest co prawda wymagający, ale potrafi docenić wysiłek i wkład
pracy swoich podwładnych – ocenia jeden z nich. Kilkukrotnie otrzy-
mywał nagrody od 
komendantów głów-
nych Policji, ostatnią
odebrał z  rąk gen.
insp. dr. Jarosława
Szymczyka. 

– O pracy myślę
również w domu. Ma
mi to za złe moja żona,
z  którą zgodnie ży-
jemy od 50 lat – mówi
pan Jerzy. – Bo do mo-
ich obowiązków na-
leży też nadzór nad
firmami, które remon-
tują podległe mi bu-
dynki. Czasem nie jest
łatwo. 
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Za nieco ponad rok pan Jerzy planuje przejść na emeryturę. Zapytany
o swojego następcę uśmiecha się i odpowiada: – Nie ja o tym zdecyduję,
ale mam swojego faworyta. 

SŁAWOMIR KATARZYŃSKI
zdj. autor

Dariusz Puchalski – specjalista Zakładu
Badań Dokumentów i Technik
Audiowizualnych w Centralnym
Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

Badanie utrwalonego zapisu mowy na różnego
rodzaju nośnikach to codzienna praca Dariusza
Puchalskiego, który sprawozdaniami fonoskopĳ-
nymi zajmuje się w CLKP od 2004 roku. To żmudna
i monotonna praca, wymagająca bardzo dużej koncentracji i niecodzien-
nych predyspozycji. 

– Potrzebny jest słuch fonematyczny, umiejętność rozróżniania głosek
w zniekształconym tle akustycznym, wszystkie sylaby trzeba poprawnie
wyłapać. Do tego potrzebna jest też znajomość gramatyki języka pol-
skiego, akustyki, logopedii czy neurologopedii – mówi o swojej pracy
specjalista. 

Badanie śladów fonoskopĳnych to analiza autentyczności, odsłuchi-
wanie czy identyfikacja osób w obrębie materiału dowodowego. Słucha
się, jak dany mówca się wypowiada, jakich słów używa, jakie błędy języ-
kowe popełnia. 

– Minuta dźwięku to od godziny do trzech godzin pracy, w zależności
od jakości materiału i  liczby osób występujących – mówi Dariusz Pu-
chalski. – Najtrudniej słuchać przemocy wobec dzieci i gdy dzieci opo-
wiadają o  swoich przeżyciach. Pracy jest dużo, ale mam poczucie, że
robię coś dobrego.

IPK
zdj. Dariusz Puchalski 

Katarzyna Rejzowicz – specjalista Zakładu
Badań Dokumentów i Technik
Audiowizualnych w Centralnym
Laboratorium Kryminalistycznym Policji. 

W Policji pracuje od 2010 roku. Przez pierw-
szych pięć lat pracowała w Zespole Międzyna-
rodowej Wymiany Danych Daktyloskopĳnych
w  Zakładzie Daktyloskopii CLKP, teraz jest biegłą
z zakresu badań poligraficznych w CLKP. 

– Zawsze chciałam pracować w Policji, dlatego na studiach wybrałam
psychologię o  specjalności sądowo-penitencjarnej – mówi Katarzyna
Rejzewicz. Jest jedynym pracownikiem służby cywilnej w strukturach
policyjnych, który zajmuje się badaniami pozwalającymi na odczytywanie

nieświadomych reakcji organizmu
przez obserwację reakcji fizjolo-
gicznych osoby poddanej badaniu.
We wszystkich jednostkach bada-
nie „wariografem” (dawna nazwa
sprzętu do przeprowadzania tego
typu badań) przeprowadzają funk-
cjonariusze. Przyznaje, że począt-
kowo – nie znając specyfiki pracy
policjantów od strony praktycznej – analizując akta spraw miała wiele
pytań. 

– Policjanci mają zupełnie inne doświadczenia niż my, cywile i trzeba
tę wiedzę policyjną uzupełnić, aby móc właściwie przygotować się do
badań i odnieść się do każdego przypadku – mówi Katarzyna Rejzewicz.
– W tej pracy trzeba mieć dobry kontakt z ludźmi. Ja lubię swoją pracę
i obecnie nic bym nie zmieniała – przekonuje.

IPK
zdj. A. Mitura

Dorota Sokólska –
psycholog z Zespołu
ds. Opieki
Psychologicznej 
i Psychoedukacji
w Wydziale
Psychologów Komendy
Stołecznej Policji.

Od 9 lat pracuje
w Policji, jest członkiem
Korpusu Służby Cywil-
nej. Kiedyś swoją przy-
szłość wiązała z  pracą
chemika w laboratorium
kryminalistycznym, więc studiowała ten kierunek. Odbyła jednak staż
w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, praco-
wała tu m.in. przy rekrutacji kandydatów i Biuletynie Informacji Pub-
licznej. Jednocześnie rozwĳała swoją drugą pasję, którą była psychologia. 

I tak po ukończeniu studiów trafiła tam, gdzie jej pasja spotyka się
z pracą, czyli do Zespołu ds. Opieki Psychologicznej i Psychoedukacji
w Wydziale Psychologów Komendy Stołecznej Policji. W ramach swo-
ich obowiązków służbowych opieką psychologiczną obejmuje pra-
cowników i policjantów z kilku wydziałów KSP. Pomocą służy w takich
sytuacjach kryzysowych, jak np.: użycie broni przez policjantów, kon-
takt funkcjonariuszy ze śmiercią dziecka, a  także przy rozwodach
i chorobach. Prowadzi też psychoedukację dla policjantów i pracow-
ników Policji, m.in. treningi kontroli złości i warsztaty antystresowe.
Na polecenie komendanta stołecznego Policji wspiera osoby spoza
naszej formacji. Tak było po katastrofie smoleńskiej, gdy pomagała
członkom rodzin ofiar, czy po wypadku komunikacyjnym w Nowym
Mieście nad Pilicą.

– To co robię wymaga ode mnie dużo inicjatywy oraz umiejętności
przełamywania ludzkich barier i stereotypów. Dążę do rozwiązywania
ludzkich problemów, bo zadowolony pracownik to dobry pracownik.
Największą satysfakcję odczuwam wtedy, gdy dziękują mi ci, którym
pomogłam – mówi pani Dorota. 

W ocenie nadkom. Beaty Mazur, naczelnik Wydziału Psychologów
KSP i jej bezpośredniej przełożonej – pani Dorota to bardzo cenny i war-
tościowy pracownik, który sumiennie realizuje swoje zadania.

SŁAWOMIR KATARZYŃSKI
zdj. autor
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Jan Ulczycki –
pracownik Sekcji
Wspomagającej
Szkoły Policji 
w Słupsku.

Pan Jan jest związany
ze szkołą w Słupsku od
ponad 25 lat. Na co
dzień nie jest bardzo
widoczny, ale jego praca
wpływa na funkcjono-
wanie placówki. Kole-
dzy z  pracy mówią
o nim życzliwie „Trak-
torek”, a  to za sprawą

ciągnika, w  którym najczęściej można spotkać pana Janka. Szczególnie
zimą, gdy po opadach śniegu już o 4.00 rano zasiada za kierownicą swojego
New Hollanda, by odśnieżyć cały teren, który zajmuje słupska Szkoła
Policji. Policjanci i pracownicy, którzy stawią się rano do pracy, zastaną już
przejezdne wszystkie szlaki komunikacyjne, ale mało kto zastanowi się,
ile czasu zajęło ich odśnieżenie. Wiosną i latem należy do niego koszenie
trawy na terenach zielonych Szkoły Policji. Pan Jan przy użyciu swojej ma-
szyny przewozi też kupiony przez placówkę sprzęt, także przedmioty
o większych gabarytach. Efekty jego pracy są bardzo widoczne, ale sam
pan Janek stoi niejako w tle, ciesząc się z widoku odśnieżonych ulic, sko-
szonej trawy czy przewiezionej dużej liczby sprzętu. Nie jest to jednak je-
dyna działalność pana „Traktorka”. Od czasu do czasu wspomaga działalność
szkoleniową, bierze udział w zajęciach symulacyjnych dla słuchaczy. Na
przykład uczestniczył wraz ze swoim traktorem w symulacji rolniczej blo-
kady, z którą musieli poradzić sobie policjanci pododdziałów zwartych –
uczestnicy turnieju oddziałów prewencji, czy niekiedy zatrzymywany jest
podczas prowadzenia swojego traktora na terenie Szkoły Policji przez pat-
role młodych funkcjonariuszy, którzy uczą się prowadzić kontrole drogowe.
Oczywiście wszystko dzieje się po wcześniejszym uzgodnieniu z wykła-
dowcami prewencji. 

Praca Jana Ulczyckiego wydatnie wspiera funkcjonowanie SP w Słupsku.
To właśnie jedno z zadań pracowników cywilnych, którzy choć nie noszą
broni, to w wielu wypadkach traktują swoją pracę także jako służbę na
rzecz innych.

PIOTR KOZŁOWSKI
zdj. autor

Ks. Bodgan Zagórski –
rzymskokatolicki kapelan Komendy
Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Ksiądz Bogdan znany jest w całym gar-
nizonie lubelskim i  daleko poza nim.
Wyświęcony został w 1992 r., a już trzy
lata później zaczął posługiwać w środo-
wisku policyjnym. Od 2003 r. jest etato-
wym rzymskokatolickim kapelanem
KWP w Lublinie. Z policjantami i pra-
cownikami Policji spotyka się w gmachu
komendy, gdzie ma swój pokój, ale także
w innych miejscach, gdzie ludzie chcą
swobodnie porozmawiać. Przyjmuje każ-

dego, często zresztą zwracają się do niego osoby niewierzące czy innego
wyznania. Każda rozmowa objęta jest absolutną dyskrecją. Ks. Bogdan
niósł też posługę na misji pokojowej w Kosowie, gdzie odwiedzał poli-
cjantów w święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. W tym roku garni-
zon lubelski odpowiadał podczas XVIII Jasnogórskich Spotkań Środowiska

Policyjnego za oprawę liturgiczną. Ks. Bogdan był jednym z konceleb-
ransów, a lubelscy funkcjonariusze zapewnili asystę liturgiczną przy ołta-
rzu. Za namową jednego z policjantów ks. Bogdan od kilku lat w lipcu,
przy okazji Święta Policji, organizuje pielgrzymkę rowerową do jasnogór-
skiego sanktuarium. W tym roku na rowerach do Częstochowy dotarło
ponad pięćdziesiąt osób. Pielgrzymka ma charakter nie tylko wspólnoto-
twórczy, ale także krajoznawczy, promowania aktywności fizycznej i oczy-
wiście duchowy. 

P.Ost., zdj. autor

Krystyna Zaczkiewicz – starszy specjalista Biura Komunikacji
Społecznej KGP, grafik, operator DTP w redakcji „Policji 997”.

Dla zespołu redakcyjnego miesięcznika Krystyna Zaczkiewicz jest osobą
najważniejszą. Oni piszą teksty, robią zdjęcia, ale to za sprawą pani Krysi
ze studia graficznego pismo jest wydawane w estetycznej formie i kolorach
odzwierciedlających
rzeczywistość.

Pani Krystyna jest
operatorem progra-
mów graficznych,
kolorystą i  retusze-
rem zdjęć. Skoń-
czyła studia magis-
terskie w Instytucie
Poligrafii Politech-
niki Warszawskiej.
Z redakcją miesięcz-
nika „Policja 997”
jest związana od 13
lat, czyli niemal od
samego początku wydawania pisma. Ale pani Krystyna przygotowuje do
druku nie tylko nasz miesięcznik. Spod jej ręki i  komputera trafiły do
druku liczne foldery, kalendarze, plakaty, ulotki i zaproszenia. Jest także
laureatką dwóch konkursów. W  2007  r. jej projekt graficzny zwyciężył
w konkursie na logo rządowego programu „Razem bezpieczniej”, a w 2015
roku zwyciężyła w konkursie na projekt graficzny logo z okazji jubileuszu
90-lecia służby kobiet w polskiej Policji.

Praca Krystyny Zaczkiewicz wymaga wielkiej cierpliwości, znajomości
warsztatu graficznego i wrodzonego daru do rozróżniania barw i odcieni
kolorów. To ważne, bo np. mundur na zdjęciu w gazecie musi zachować
swój naturalny kolor, choć ze względu na oświetlenie czy porę dnia w ory-
ginale zdjęcia wygląda nieco inaczej. 

– Nowe, granatowe mundury wyjściowe świetnie prezentują się w na-
turze, ale na zdjęciach łatwo tracą swoją barwę i blask – mówi pani Krystyna
i dodaje z uśmiechem: – Wtedy to ja muszę przywrócić je do życia. Czasami
też „naprawiam” defekty umundurowania, np. źle układający się sznur
mundurowy. Po obróbce w Photoshopie znowu jest pięknie związany i pra-
widłowo ułożony. Do mnie należy również ukrycie pikselami twarzy np.
policjanta kryminalnego czy przesłonięcia czarnym paskiem części twarzy
przestępcy.

Czytelnicy miesięcznika „Policja 997” biorąc go do ręki, zazwyczaj nie
wiedzą, jak powstaje i jak ważna jest rola osoby odpowiedzialnej za jego
ostateczny wygląd. Grafik wymyśla jego makietę i układ graficzny, ale to
pani Krystyna dopasowuje do siebie wszystkie jego elementy, nanosząc
poprawki korektorskie i czyszcząc zdjęcia z elementów zaburzających jego
estetykę. 

Krystyna Zaczkiewicz jest niezwykle skromną osobą, a swoim łagodnym
uśmiechem i ciepłym spojrzeniem łagodzi wiele stresów związanych z wy-
dawaniem kolejnego numeru. Pani Krystynie wydaje się, że nie robi nic
nadzwyczajnego dla Policji, ale cały zespół redakcyjny uważa inaczej.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Jacek Herok
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Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja jest
najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich
poddanych ocenie respondentów.

W badaniu cyklicznym CBOS, realizowanym w marcu i wrześniu każdego
roku, monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta,
parlamentu, mediów oraz wybranych instytucji publicznych, w tym Policji.

Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że trzy czwarte ankietowanych (75%)
dobrze ocenia jej działalność (wykres 1). Jest to wynik taki sam, jak w dwóch wcześ-
niejszych edycjach badania.

Podobnie jak w poprzedniej edycji sondażu, Policja znajduje się na pierwszym
miejscu spośród wszystkich ocenianych instytucji. Warto również zwrócić uwagę, że
Policja oceniana jest ponad dwukrotnie lepiej od instytucji wymiaru sprawiedliwości,
tj. sądów i prokuratury (wykres nr 2). 

Zespół ds. Analiz i Kontroli Zarządczej GKGP

Ocena instytucji publicznych
Wykres nr 1. Jakby Pan/i ocenił/a 

działalność Policji? (%)

źródło: CBOS, 12–19 września 2019 r., N=990

źródło: CBOS, 12–19 września 2019 r., N=990

Wykres nr 2. Jak Pan(i) ocenił(a) działalność …? (% dobrych ocen we wrześniu 2019 r.)
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W ydawać by się mogło, że zdalnie
sterowane pojazdy to po prostu za-
bawki, które w  zaciszu pracowni

budują modelarze. Jeszcze dziesięć lat temu
byłoby to prawdą. Dziś jednak drony stano-
wią ważną gałąź przemysłu, a  ich rozwój
ukierunkowany jest na coraz poważniejsze
zastosowania, związane nawet z transportem
towarów i ludzi. Choć jest to nowa dziedzina,
to historia zdalnie sterowanych aparatów la-
tających sięga okresu międzywojnia, a więc
ma już blisko sto lat.

TESLA I MARYLIN MONROE
Mało kto wie, że ojciec dzisiejszej elektrycz-
ności, serbski naukowiec Nikola Tesla, był
także wynalazcą radia oraz – co ważniejsze –
pierwszej aparatury do zdalnego sterowania.
To właśnie dzięki jego opatentowanym wy-
nalazkom z początków XX wieku mogły po-
wstać pojazdy, łodzie i  samoloty sterowane
na odległość. Choć dziś kojarzą się z mode-
larstwem, to pierwsze ich wersje nie miały
wcale małych rozmiarów. Zastosowanie zna-
lazły w wojsku.

Pomĳając nie do końca udane projekty,
pierwszym w  pełni funkcjonalnym, zdalnie
sterowanym statkiem powietrznym była
Queen Bee (Królowa Pszczół) – nic innego
jak przerobiony, szkolny dwupłatowiec
brytyjski de Havilland DH-82A Tiger
Moth. Lampowa aparatura radiowa
i siłowniki do sterów zajmowały całą
kabinę instruktora. W  latach 30.
XX wieku wyprodukowano dla 

Royal Air Force (Królewskich Sił Powietrz-
nych) przeszło 400 sztuk tych maszyn z prze-
znaczeniem na... cele powietrzne dla artylerii.
Okazało się to bardzo potrzebnym pomysłem,
gdyż podczas pokazów sprawności Królewskiej
Marynarki Wojennej jedna z  pierwszych
Queen Bee przez godzinę bezkarnie latała
nad eskadrą niszczycieli Royal Navy, które
w żaden sposób nie mogły jej trafić.

Drugim słynnym przodkiem dzisiejszych
dronów był amerykański Radioplane OQ-3.
Podczas II wojny światowej wyprodukowano
ich blisko 9 tys. sztuk, również z  przezna-
czeniem na latające cele do ćwiczeń. Może
i nie byłby szerzej znany, gdyby nie fakt, że
pojawił się na okładce magazynu Yank wraz
z niejaką Normą Jeane Dougherty, pracow-
nicą fabryki montującą akurat śmigło do jed-
nego z egzemplarzy. To zdjęcie zapoczątko-
wało wielką karierę dziewczyny, która po
wojnie przyjęła pseudonim sceniczny Marylin
Monroe.

Na potrzeby wojskowe nadal rozwĳano bez-
załogowe aparaty latające, aż do współczes-
nych, amerykańskich maszyn typu Predator,
które po zamachu 11 września 2001 roku na
wieże WTC uzbrojono po raz pierwszy w wy-

rzutnie pocisków kierowanych
i  użyto do walk z  Al-

-Kaidą. W ten sposób
słowo „dron” na-

brało pejoratyw-
nego skojarze-
nia z  cichym,
bezlitosnym
zabójcą. Ta-

kich BSP nie
ma jednak na

stanie żadnej orga-
nizacji policyjnej na

świecie.

READY TO FLY
Wykorzystywane w policji drony to najczę-
ściej tzw. wielowirnikowce (z ang. Multiro-
tor/MR), których podstawowym wyposaże-
niem są wysokoczułe kamery, działające
także w świetle podczerwonym. Możliwość
stabilnego zawisu i operowania stosunkowo
nisko dają nieosiągalną wcześniej możliwość

obserwacj i
lub penetra-
cji trudno do-
stępnego te-
renu. Naturalnie
służbę w polskiej Po-
licji od lat pełnią śmig-
łowce, ale także one – z uwagi na swój roz-
miar – nie mogą być użyte w każdej sytuacji.
Niewielki dron może bez problemu wlecieć
np. między drzewa i zdalnie przekazać obraz
do operatora.

Historia tego rodzaju modeli zaczęła się
w  latach 90.  XX wieku, kiedy to powstały
pierwsze, komercyjne drony z  kamerami,
sprzedawane z napisem RTF na pudełku, co
oznaczało „Ready to fly” (z  ang. gotów do
lotu). To był sprzęt dla osób chcących po pro-
stu polatać, a  nie bawić się w  samodzielny
montaż, co wymagało dużej wiedzy i umie-
jętności modelarskich. Od tego czasu dosko-
nałość konstrukcji wzrosła na tyle, że nawet
amatorskie modele mogą przebywać w  po-
wietrzu ponad pół godziny, unosząc przy tym
ciężar kilku kilogramów, a dzięki pozycjono-
waniu satelitarnemu możliwe jest bardzo pre-
cyzyjne sterowanie.

Warto zauważyć, że choć etymologia nazwy
„drone”, nadanej przez Amerykanów pierw-
szym bezzałogowym zdalnie sterowanym apa-
ratom latającym jest dość skomplikowana
i odnosi się do swoistej rywalizacji z Brytyj-
czykami, to sama nazwa pasuje jak ulał właś-
nie do wielowirnikowców – w  wolnym tłu-
maczeniu oznacza bowiem trutnia, owada.
Każdy, kto słyszał buczenie silników wolno
lecącego BSP, uzna zapewne, że to najbardziej
odpowiednie skojarzenie.

PILOCI BEZ SKRZYDEŁ
Wszystko co lata użytkuje wspólną przestrzeń
powietrzną. Dlatego też, wraz z rozwojem bez-
załogowych statków powietrznych, które
mogły latać coraz wyżej i  coraz dłużej, ko-
nieczne stało się wprowadzenie ograniczeń
i usankcjonowanie tej nowej gałęzi przepisami,
aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa
w lotach, szczególnie w pobliżu lotnisk. 

Dla osób chcących zawodowo trudnić się
obsługą tego rodzaju maszyn i korzystać z kon-

BSPP – co to takiego?
Ten skrót to nowe pojęcie, wprowadzone zarządzeniem Komendanta Głównego Policji
nr 63 z 7 października 2019 roku – oznacza Bezzałogowy Statek Powietrzny Policji. 
Czyli – mówiąc potocznie – policyjnego drona.

Norma
Jeane
Dougherty
na okładce
magazynu
Yank
montująca
śmigło do
silnika OQ-2.
Za kilka lat
ta
dziewczyna
przyjmie
pseudonim
Marylin
Monroe
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trolowanej przestrzeni powietrznej wprowa-
dzono świadectwa kwalifikacji członków per-
sonelu lotniczego. Ich wydawaniem zajmuje
się Urząd Lotnictwa Cywilnego, a  podsta-
wowe uprawnienia dzielą się na VLOS
i BVLOS. Te pierwsze dają prawo do wyko-
nywania lotów bezzałogowym statkiem po-
wietrznym w zasięgu wzroku, a drugie – rów-
nież poza zasięgiem wzroku operatora, tylko
z wykorzystaniem telemetrii oraz obrazu trans-
mitowanego z kamer znajdujących się w dronie.

Zdaniem specjalistów przepisy te już
w przyszłym roku ulegną zmianie, w związku
z wprowadzeniem do naszego prawodawstwa
rozwiązań unĳnych. Na razie jednak ULC pra-
cuje nad ich implementacją i ich ostateczny
kształt poznamy dopiero w przyszłości.

POLICYJNY SYSTEM
Obecnie drony w  Policji i  innych służbach
porządku publicznego użytkuje się w oparciu
o przepisy cywilne. Jest zatem oczywiste, że
operator BSPP musi posiadać jedno z wspom-
nianych uprawnień. Konsekwentnie – musi
spełniać także inne wymagania stawiane
przez przepisy cywilne, jak choćby mieć obo-
wiązkowe ubezpieczenie OC. I tu powstawał
problem, bo płacić je powinien pracodawca,
ale w policyjnych przepisach nie było takiej
pozycji. Naturalnie ubezpieczenie było pła-
cone, ale procedura była bardzo skompliko-
wana. Ponadto lotnictwo państwowe (w tym
Policja) zostało wyłączone z  konieczności 
stosowania niektórych przepisów, jednak
z  powodu braku dodatkowych regulacji na
poziomie ministerialnym powstało wiele wąt-
pliwości oraz rozbieżności interpretacyjnych
co do stosowania tych wyłączeń w praktyce.
Aby więc ujednolicić zasady użytkowania dro-
nów Główny Sztab Policji KGP wystąpił z ini-
cjatywą stworzenia zarządzenia w sprawie
szczegółowych zasad użytkowania bezzałogo-
wych statków powietrznych w Policji. Po kon-
sultacjach prawnych Komendant Główny Po-
licji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk podpisał
je 7 października 2019 roku.

To pierwszy akt prawny tworzący system
wykorzystania dronów w  służbie. Przede
wszystkim policyjni „droniarze” zyskali za-
równo krajowego koordynatora BSPP, jak rów-
nież jego odpowiedników na poziomie ko-
mend wojewódzkich, stołecznej oraz w CBŚP
i CPKP „BOA”. Do zadań krajowego koordy-
natora należy m.in. merytoryczne wspieranie
jednostek organizacyjnych Policji w zakresie
użytkowania dronów.

Zarządzenie oficjalnie wprowadza dwie
funkcje – operatora BSPP (pilota) i obserwa-
tora, który ma wspomagać pilotującego drona.
Operatorem może być policjant lub pracownik
Policji legitymujący się aktualnym świadec-
twem kwalifikacji operatora BSP wydanym
przez ULC oraz wpisany do ewidencji opera-
torów BSPP prowadzonej przez krajowego ko-
ordynatora w Komendzie Głównej Policji. Po-
dobne wymagania dotyczą też osoby
obserwatora. Pewnym ograniczeniem jest
udział pracownika Policji w  czynnościach
związanych z ustawowymi działaniami Poli-
cji, szczególnie wymagających uprawnień
procesowych. W tym przypadku zarówno ope-
rator, jak i obserwator muszą być funkcjona-
riuszami.

Nowością są wspomniana ogólnopolska ewi-
dencja operatorów oraz ewidencja bezzałogo-
wych statków powietrznych Policji. Aby unik-
nąć nieporozumień – do ewidencji operatorów
nie trafi każdy policjant lub pracownik, który
ma państwowe uprawnienia do wykonywania
lotów. Ujęci będą w niej tylko ci, których prze-
łożeni o to wystąpią. 

Co ważne, koszty obowiązkowego ubezpie-
czenia operatora ujętego w ewidencji pokry-
wane będą z budżetu Komendy Głównej Po-
licji. Dotychczas opłaty te realizowały
jednostki z własnych środków. Nadal jednak
będą musiały płacić za badania lotniczo-le-
karskie i szkolenia dla swoich funkcjonariuszy
lub pracowników.

W  zarządzeniu ujęto
też zapisy pochodzące
wprost z  prawa lotniczego
i dające określone uprawnienia ope-
ratorowi drona, który – tak jak pilot samolotu
lub śmigłowca – podejmuje ostateczną de-
cyzję o wykonaniu lotu lub odmowie startu.
Ma obowiązek przed lotem sprawdzić warunki
pogodowe, ukształtowanie terenu, ogranicze-
nia eksploatacyjne BSPP i dostępność prze-
strzeni powietrznej. W  przypadku lotów
w strefie kontrolowanej lub objętej zakazem
lotów (tzw.  strefa „P” – prohibited, zabro-
niona) konieczne jest uzyskanie zgody na lot
i  poinformowanie kontroli zbliżania o  prze-
widywanej wysokości i obszarze działania.

****
Użyteczność bezzało-

gowych statków po-
wietrznych w Poli-
cji jest trudna do
przecenienia. Już
dziś brały one
udział w poszuki-

waniach osób zagi-
nionych, m.in. w nie-

dawnej sprawie zabójstwa
pięcioletniego Dawida w  okolicy Grodziska
Mazowieckiego. Mogą się przydać także tech-
nikom kryminalistyki do uzyskania obrazu
miejsca zdarzenia z powietrza oraz funkcjo-
nariuszom ruchu drogowego do ujawniania
wykroczeń. Zastosowań jest naturalnie dużo
więcej, o części z nich pisaliśmy już w 2016
roku, w  numerze  131 „Policji  997”. Cieszy
fakt, że powstały pierwsze ramy organizacyjne
dla skutecznego działania i dalszego rozwoju
tej gałęzi lotnictwa w Policji. Usprawni to wy-
korzystanie tego niezwykle skutecznego i sto-
sunkowo niedrogiego narzędzia. 

PIOTR MACIEJCZAK
zdj. Wikipedia, A. Słowikowski, 

P. Ostaszewski

Pierwszy oficjalny dron w polskiej Policji
pojawił się w 2012 roku w Wydziale
Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służby
Kryminalnej KGP – hexacopter firmy
Robokopter z kamerą Boscam

Policyjne drony podczas działań poszukiwawczych
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rozmowa 
z nadkom. Adrianem Słowikowskim
z Głównego Sztabu Policji KGP,
koordynatorem krajowym do spraw
bezzałogowych statków
powietrznych w Policji

Panie Komisarzu, kiedy w polskiej Policji
pojawiły się pierwsze bezzałogowe statki
powietrzne i do jakich zadań
są wykorzystywane?

– Pierwszy znany mi przypadek zakupu
drona na potrzeby Policji miał miejsce
w  2012 roku. Kupiono go dla ówczesnego
Wydziału Poszukiwań i  Identyfikacji Osób
Biura Służby Kryminalnej KGP, jako narzę-
dzie do wsparcia działań terenowych. Drony
najczęściej realizują zadania związane właś-
nie z poszukiwaniem osób zaginionych, ujaw-
nianiem oraz dokumentowaniem prze-
stępstw i  wykroczeń czy monitorowaniem
imprez masowych. Ale jest to katalog
otwarty, gdyż przepisy nie określają dokład-
nie przypadków ich użycia. Dążymy do tego,
aby drony były zwykłym narzędziem pracy
policjanta, aby można było ich użyć zawsze,
gdy będzie to potrzebne.  

Najnowsze zarządzenie Komendanta
Głównego Policji sankcjonuje niejako
utworzenie nowej gałęzi lotnictwa
policyjnego. Jaka była geneza jego
powstania?

– Powstanie nowej gałęzi lotnictwa poli-
cyjnego to określenie trochę na wyrost. Skła-
niałbym się bardziej do określenia, że zarzą-
dzenie opisuje zasady użycia nowego
narzędzia w rękach Policji. Proszę zauważyć,
że używamy dronów od kilku lat, ale dotych-
czas były raczej kupowane jako odpowiedź
na indywidualne potrzeby poszczególnych
komórek organizacyjnych. Każdy operator
musiał więc sam zdobyć odpowiedzi na naj-
trudniejsze pytania: co muszę zrobić, żeby
móc latać? gdzie mogę latać? jakie przepisy
mnie obowiązują? 

Nowe zarządzenie umożliwi nam syste-
mowe ujęcie tematyki dronów. Liczymy na
to, że podniesie efektywność ich wykorzys-
tania i pozwoli na doposażenie we właściwy
sprzęt. Docelowo umożliwi także szkolenie
operatorów dostosowane do wymagań służby
i usprawni komunikację z  instytucjami od-
powiedzialnymi za bezpieczeństwo w ruchu
lotniczym, jak Urząd Lotnictwa Cywilnego
czy Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Jeśli już poruszyliśmy temat bezpieczeństwa
– czy zwalczanie przestępstw i wykroczeń
popełnianych przez operatorów dronów
także należy do kompetencji Policji? 

– Przepisy Prawa lotniczego nie wyłączają
obowiązków Policji w tym zakresie. Jedyną
czynnością zarezerwowaną przez ustawę dla
pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego
jest kontrola uprawnień operatorów dronów,
tak samo jak i pilotów statków powietrznych.
Jest to kwestia o tyle istotna, że od tego, czy
operator ma stosowne uprawnienia, może za-
leżeć kwalifikacja prawna popełnionego
czynu lub nawet fakt jego zaistnienia. Pro-
blem braku możliwości kontrolowania upraw-

nień operatora drona przez Policję został już
jednak rozwiązany – Urząd Lotnictwa Cy-
wilnego dokonuje takiego sprawdzenia w ra-
mach swoich kompetencji po uzyskaniu za-
pytania ze strony Policji. Dyżurni jednostek
otrzymali odpowiednie instrukcje i wiedzą,
gdzie i jak takie zapytanie kierować.

Należy też pamiętać, że naruszenia prawa
przez operatorów dronów mogą dotyczyć nie
tylko ustawy Prawo Lotnicze, ale również
innych przepisów, w  których dron stanowi
jedynie narzędzie do popełnienia czynu. Za-
interesowani tym policjanci znajdą szczegó-
łowe informacje w  zaleceniach dyrektora
Głównego Sztabu Policji z  listopada 2018
roku, dotyczących postępowania w  przy-
padku wystąpienia zdarzenia z udziałem bez-
załogowego statku powietrznego (BSP). Za-
lecenia podają „w pigułce” wiedzę potrzebną
policjantowi podejmującemu czynności
względem operatora drona.

Trzeba też dodać, że prowadzimy już zor-
ganizowane działania mające na celu ujawnia-
nie przestępstw popełnianych przez operato-
rów, na przykład przy okazji ważnych
uroczystości oraz dużych imprez masowych,
na czas których wprowadzane zostają strefy
ograniczeń lotów. Dobrym przykładem może
być tegoroczny Pol’and’rock Festival w Kost-
rzynie nad Odrą, podczas którego zatrzymano
czterech operatorów. Wszystkim przedsta-
wiono zarzut z  art.  212 Prawa Lotniczego,
który dotyczy właśnie naruszenia przepisów
dotyczących ruchu lotniczego obowiązujących
w obszarze, w którym lot się odbywa. A odpo-
wiedzialność karna nie jest wcale niska – za
umyślne naruszenie przestrzeni powietrznej
grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat. 

Jak widzi Pan rozwój BSPP w naszej
formacji w kolejnych latach?

– Dużo zależy od przepisów, które powinny
wejść w  życie w  połowie przyszłego roku.
Zgodnie z bieżącą wiedzą, powinny one wpro-
wadzić między innymi obowiązek certyfikacji
i rejestracji dronów, a także rejestracji opera-
torów. Ze względu na zastosowanie drony zo-
staną podzielone na kategorie: otwartą, spe-
cjalistyczną oraz certyfikowaną. Koncepcja
U-Space, wdrażana przez Polską Agencję Że-
glugi Powietrznej, zakłada, że każdy lot bez-
załogowy będzie musiał zostać zgłoszony
„kontroli ruchu”. Warto nadmienić, że zmiany
dotkną wszystkich operatorów dronów (rów-
nież cywilnych), a Policja będzie odpowie-
dzialna za zapewnienie bezpieczeństwa pub-
licznego w dynamicznie zmieniającej się,
bezzałogowej rzeczywistości. 

rozmawiał PIOTR MACIEJCZAK
zdj. autor
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Dron – zwykłe 
narzędzie pracy
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K rajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
to elektroniczna platforma wymiany in-
formacji między Policją a obywatelami.

Za pomocą uruchomionej pod koniec 2016  r.
aplikacji obywatele do tej pory zgłosili ponad
1,2 mln naruszeń prawa lub sytuacji naruszają-
cych ich subiektywne poczucie bezpieczeństwa.
Ponad połowa z  tych zgłoszeń została przez
funkcjonariuszy potwierdzona. 

ROLA MAPY
Rolę mapy w szerszym spektrum problematyki
bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku pub-
licznego przedstawił prof. dr hab. Bernard Wiś-
niewski z WSPol. Przedstawiając definicję bez-
pieczeństwa narodowego i  jego podziału na
obszary odpowiedzialności poszczególnych części
administracji, zwrócił uwagę, że z  punktu wi-
dzenia rozważań o KMZB ważne jest to, że jed-
nym z nich jest bezpieczeństwo wewnętrzne ro-
zumiane jako bezpieczeństwo publiczne
i bezpieczeństwo powszechne. Prof. Wiśniewski
omówił też relacje między bezpieczeństwem
publicznym, jako pewnym procesem, i porząd-
kiem publicznym rozumianym jako pewien stan
społeczny, który charakteryzuje „ład, spokój, ży-
cie zgodne z prawami obowiązującymi w społe-
czeństwie”. 

Zdaniem prof. Wiśniewskiego niezwykle
ważne jest też podejście systemowe do zagad-
nień związanych z bezpieczeństwem publicz-
nym, a  więc gwarantujące wysoką jakość za-
równo na poziomie realizacji zadań, jak
i funkcjonowania takich narzędzi jak KMZB.

– Podejście systemowe pozwala wykorzystać
potencjał jednego systemu na rzecz innego sys-
temu bez uszczerbku dla tego pierwszego. Ta
współwymienność, tak ważna dla podnoszenia
efektywności systemu, jest charakterystyczna
i widoczna w  funkcjonowaniu Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa – podkreślił prof. Wiś-
niewski. 

O  historii mapy, w  tym przeprowadzonym
w trzech garnizonach pilotażu, mówił otwiera-
jący konferencję komendant rektor Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Marek
Fałdowski. 

– Mapa nie tylko realnie i znacząco wpływa
na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli,
ale także wytwarza w nich pozytywne poczucie
współodpowiedzialności za nie. A dużą wagę,
jaką do mapy przykłada Policja, potwierdza fakt,
że zagadnienia z nią związane stały się stałym
i  ważnym elementem szkolenia policjantów –
podkreślił insp. Fałdowski.

O tym, że obok nowej formuły służby dziel-
nicowych i reaktywacji zlikwidowanych poste-
runków narzędzie to jest trzecim filarem uspo-
łeczniania działań Policji, przypomniał zastępca
Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz
Szymański. Zwracając uwagę na potrzebę wła-
ściwego rozpoznania oczekiwań, jakie społe-
czeństwo stawia przed Policją, i fakt, że to ono
jest głównym recenzentem działań formacji, za-
znaczył, że KMZB odgrywa ważną rolę w obu
tych elementach.

– Wielokrotnie przywoływane badania opinii
publicznej dokumentujące wysokie oceny Policji
nie biorą się znikąd. W  dużej mierze są one
także efektem dialogu, jaki Policja prowadzi
z obywatelami. Dialog ten, prowadzony na nie-
spotykaną dotąd skalę, miał miejsce także w ra-
mach tworzenia i wdrażania mapy. I to, że wsłu-
chaliśmy się w  potrzeby konkretnych ludzi
i środowisk, w dużej mierze zdecydowało o jej
sukcesie – ocenił komendant Szymański.

Dodał, że to sukces, z  którego korzystają
wszyscy. I obywatele, którzy czują się bezpiecz-
niej w swojej okolicy, i Policja, która może osiągać
lepsze wyniki, angażując mniejsze, ale dzięki pre-
cyzyjnym informacjom od obywateli, efektywniej
kierowane siły i środki. Do największych wyzwań,
jakie są związane z KMZB, insp. Szymański zali-
czył dotarcie z informacją o mapie do tych oby-

wateli, którzy jeszcze o niej nie wiedzą. A tych,
jak wynika ze zrealizowanego na początku 2019 r.
badania CBOS przeprowadzonego w ramach Pol-
skiego Badania Przestępczości, wciąż jest więcej
niż pięćdziesiąt procent.

MAPA A BEZPIECZEŃSTWO 
O wdrażaniu mapy, za co odpowiedzialna była
służba prewencyjna, opowiadał dyrektor Biura
Prewencji KGP insp.  Robert Kumor. Według
niego był to proces trudny, ale – z punktu wi-
dzenia realizacji celu, jakim jest zbliżenie Policji
do społeczeństwa – konieczny. Dyrektor zwrócił
też uwagę, że KMZB nie tylko moderuje kon-
takt formacji ze społeczeństwem, ale także po-
zwala ocenić, jak obywatele postrzegają pracę
Policji.

– Po trzech latach widzimy, że Polacy chcą
z mapy korzystać. Przekonali się, że każdy syg-
nał traktujemy poważnie. Obywatele informują
nas, jak w ich ocenie to narzędzie powinno się
rozwĳać, że za pośrednictwem mapy chcą mieć
wpływ na poziom bezpieczeństwa w swojej oko-
licy – podsumował insp. Robert Kumor.

Dyrektor Biura Prewencji KGP odniósł się
także do ważnej roli konsultacji społecznych
w  procesie tworzenia mapy. Przypomniał, że
choć Policja wychodziła z założenia, że warun-
kiem powodzenia projektu jest jego akceptacja
przez użytkownika, to musiała pogodzić ocze-
kiwania obywateli z możliwościami narzędzia
określanymi przez jego funkcjonalność i uwa-
runkowania techniczne. Zwrócił także uwagę,
że ten proces w zasadzie się nie zakończył, bo
tak jak zmienia się otaczający nas świat i zmie-
niają się oczekiwania i potrzeby użytkownika,
tak też musi zmieniać się Krajowa Mapa Za-
grożeń Bezpieczeństwa. 

O jednej z takich nowości mówił naczelnik
Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego Biura
Ruchu Drogowego KGP insp. Leszek Jankow-
ski. Otóż do danych, którymi BRD KGP na bie-
żąco zasila KMZB, zostały ostatnio dodane te
dotyczące bezpieczeństwa pieszych. To efekt
z  jednej strony – szerszej polityki dotyczącej
tego elementu bezpieczeństwa w  ruchu dro-
gowym, z drugiej – potrzeba wynikająca z zain-
teresowania, jakim ta tematyka cieszy się wśród
użytkowników mapy. Wystarczy przypomnieć,
że 65 proc. (a są takie garnizony, w których jest
to ponad 70  proc.) wszystkich zgłoszeń do
KMZB dotyczy właśnie bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym.

Zdaniem naczelnika Jankowskiego mapa,
choć już ma znaczący wpływ na poprawę bez-
pieczeństwa w  rd, dzięki nowym funkcjonal-
nościom i nowym absorbowanym przez nią da-
nym, może ten wpływ zwiększać. 

– Mapa pozwala coraz bardziej precyzyjnie
lokalizować istniejące zagrożenia, a to umożliwia
zarówno Policji, jak i innym instytucjom odpo-
wiedzialnym za bezpieczeństwo w  ruchu 

Naukowo o KMZB

Podsumowanie trzech lat funkcjonowania
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
i ocena jej roli w kształtowaniu bezpieczeństwa
wewnętrznego były tematem konferencji
naukowej, która odbyła się 3 października br.
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Konferencji zorganizowanej wspólnie przez
Biuro Prewencji KGP i WSPol. przewodniczył
zastępca Komendanta Głównego Policji
insp. Tomasz Szymański.
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drogowym wdrażać skuteczne środki zaradcze
– podsumował insp. Jankowski.

MAPA W BADANIACH
SPOŁECZNYCH
Jakość i efektywność dialogu Policji ze społeczeń-
stwem to temat wystąpienia insp. dr hab. Iwony
Klonowskiej. Dyrektor Biura Komunikacji Społecz-
nej KGP przedstawiła wyniki badań, jakie prze-
prowadziła wspólnie z prof. dr hab. Jadwigą Staw-
nicką z AWF w Katowicach, a które na podstawie
analizy „Budowania świadomości społecznej w za-
kresie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa
w społecznościach lokalnych z perspektywy funk-
cjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa…” pozwoliły precyzyjnie ocenić postrzeganie
mapy przez jej użytkowników. 

Z przebadanej aktywności użytkowników wy-
nika, że ci prawidłowo zidentyfikowali cele, jakie
KMZB postawiła Policja. Zdecydowana więk-
szość z nich używa jej bowiem do zgłaszania za-
grożeń. Ale mapa, pokazuje to analiza m.in.
wskazanych przez ankietowanych pozytywnych
cech narzędzia, jest traktowana przez nich także
jako platforma dialogu z Policją.

– Niezwykle ważną rzeczą, jaką pokazały ba-
dania, jest zależność wzrostu poczucia współ-
odpowiedzialności obywateli za bezpieczeń-
stwo w  najbliższej okolicy od jakości tzw.
sprzężenia zwrotnego w kontakcie obywatela
z Policją. Jeśli obywatel widzi, że jego sygnał
jest traktowany poważnie, jeśli widzi, że jego
działanie spowodowało konkretną reakcję,
która pozytywnie wpłynęła na zmianę jego oto-
czenia, to taki obywatel czuje się zaopiekowany
i co równie ważne, staje się naszym sprzymie-
rzeńcem w staraniach o zapewnienie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego – podkreśliła
insp. Klonowska.

Wyniki badań przeprowadzonych w wojewódz-
twach śląskim i opolskim, w których zbadano zna-
jomość KMZB także wśród policjantów pionu pre-
wencji, przedstawił komendant wojewódzki Policji
w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta. Wynika z nich,
że najliczniejszą grupą znającą i korzystająca z na-
rzędzia są dzielnicowi. W garnizonie śląskim nie
znaleziono dzielnicowego, który by o KMZB nie
słyszał, a w opolskim było ich 2 proc. Wśród poli-
cjantów ruchu drogowego i służby patrolowo-in-
terwencyjnej, w obu województwach, do braku
wiedzy o mapie przyznało się 4–10 proc. ankieto-
wanych. I choć są to liczby niewielkie, zdaniem
komendanta Kalety, należy zdiagnozować powody
takiego stanu i je wyeliminować. Wśród mieszkań-
ców ci, którzy o mapie słyszeli i ci, którzy nic o niej
nie wiedzą, dzielą się mniej więcej po połowie, co
oznacza, że akcja informacyjna musi być konty-
nuowana. Wyniki zaprezentowane przez komen-
danta Kaletę wskazują, że powinna ona przybierać
formę debat lub innych bezpośrednich spotkań
z obywatelami, współpracy z mediami i aktywności
na policyjnych stronach internetowych. Najmniej
skuteczne okazują się ulotki i plakaty. 

POPULARYZACJA MAPY
Wątek popularyzacji KMZB był też głównym te-
matem prelekcji oficer prasowej Komendy Po-
wiatowej Policji w Inowrocławiu asp. sztab. Izabeli
Drobnieckiej, która zaprezentowała najbardziej
skuteczne sposoby promocji KMZB zastosowane
na terenie działania jej jednostki. Należały do
nich np. konkursy wiedzy o mapie, w których
uczestniczyły całe rodziny, konkursy plastyczne
dla najmłodszych czy adresowane głównie do ludzi
starszych, sfinansowane przez samorząd powia-
towy, magnesy na lodówkę z informacją o KMZB.
Jednak, jak podkreśliła asp. sztab. Izabela Drob-
niecka, najważniejsze w tym procesie było wła-
ściwe wykorzystanie każdej nadarzającej się okazji
do promowania KMZB. Policjanci opowiadali
o niej, za każdym razem dostosowując przekaz
do odbiorców, przy okazji spotkań w Dniu Kobiet,
na piknikach dla seniorów, konferencjach dla nau-
czycieli, szkoleniach dla kierowców czy przy okazji
akcji krwiodawstwa. Wszystko to, co łączy te ini-
cjatywy, to bezpośredni kontakt z obywatelem,
dzięki któremu, zdaniem asp. sztab. Izabeli Drob-
nieckiej, najłatwiej dotrzeć i przekonać o zaletach
KMZB. Pozwala on też najszybciej rozwiać wszel-
kie pojawiające się wątpliwości. 

– Oceną skuteczności naszych policjantów
niech będzie następujący przykład: na jednym
ze spotkań starsza pani powiedziała nam, że choć
dotąd w  ogóle nie odczuwała takiej potrzeby,
nauczyła się obsługiwać komputer po to, żeby
móc korzystać z mapy – zakończyła asp. sztab.
Izabela Drobniecka.

Upowszechnianie wiedzy o mapie i jej funk-
cjonalnościach odbywać się musi jednak nie tylko
w ramach działalności komend i komisariatów
Policji. Niezwykle ważną funkcję w tym procesie
pełnią także szkoły Policji. O obecności KMZB
w szkoleniach zawodowych policjantów mówił
kom. Przemysław Jarocki z WSPol. Przypomniał
on, że mapa, będąc trwałym elementem procesu
utrzymywania bezpieczeństwa i budowania re-
lacji Policja – obywatel jest obecna w programach
szkolenia nie tylko dla nowo przyjętych policjan-
tów, ale także w programach kursów specjalis-
tycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych
przeznaczonych dla dzielnicowych, profilakty-
ków społecznych czy służby dyżurnej. 

WSPÓŁPRACA WOKÓŁ MAPY
O Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
jako platformie współpracy Policji ze strażą miej-
ską mówili naczelnik Wydziału Prewencji KMP
w Łodzi podinsp. Violetta Gawron i  zastępca
naczelnika Wydziału Dowodzenia Straży Miej-
skiej w Łodzi Marek Marusik. Przedstawiciel
Straży Miejskiej zwrócił uwagę, że uruchomie-
nie przez Policję KMZB miało też ogromy
wpływ na pracę ich funkcjonariuszy. Szybko się
bowiem okazało, że z uwagi na liczbę i charakter
zgłoszeń od mieszkańców, strażnicy miejscy są
nieodzownym elementem właściwej reakcji na
sygnały. Niezwłocznie wypracowano procedury

współpracy. Ważnym ich elementem jest szyb-
kość przepływu informacji, dlatego zdecydo-
wano, że te będą przekazywane do SM z po-
ziomu komisariatów. To nie tylko poprawiło
koordynację działań obu instytucji, ale też po-
zwoliło i SM, i Policji efektywniej zarządzać po-
siadanymi zasobami.

I  chociaż Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa była głównym tematem konferencji,
w jej trakcie rozmawiano także o innych waż-
nych zagadnieniach i  projektach związanych
z procesami zarządzania bezpieczeństwem pań-
stwa. Nowy system ostrzegania przed zagroże-
niami zaprezentował Paweł Majcher z Rządo-
wego Centrum Bezpieczeństwa. System działa
od 12 grudnia ubiegłego roku, kiedy weszła w ży-
cie znowelizowana ustawa o zarządzaniu kryzy-
sowym. Jego istotą jest przekazywanie informacji
za pomocą wiadomości SMS. Najpierw RCB
otrzymuje informacje, m.in. od  Policji czy In-
stytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na-
stępnie analizuje ryzyko, oceniając jego możliwy
wpływ na życie i zdrowie obywateli. Jeśli takie
zagrożenie zostanie potwierdzone, tworzony jest
komunikat, przekazywany następnie operato-
rom telefonii komórkowej, a ci dystrybuują go
do swoich abonentów. 

– Ponieważ telefony komórkowe ma prawie
100 proc. mieszkańców Polski, ten system uzna-
liśmy za najszybszy, najskuteczniejszy i najefek-
tywniejszy – poinformował Paweł Majcher. 

Do tej pory alert uruchamiany był 30 razy. Naj-
częściej były to zdarzenia meteorologiczne (bu-
rze, silne wiatry). Ale istotniejsze od statystyki
jest to, jak ludzie oceniają wiarygodność ostrzeżeń
i jak na nie faktycznie reagują. Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że 75 proc. obywateli zapo-
znaje się z ostrzeżeniem, uznaje je za ważne i sto-
suje się do zawartych w nim wskazówek. 

Kwestie metodologiczne badań nad bezpie-
czeństwem omówił prof. dr hab. Czesław Jarecki
z  Wydziału Dowodzenia i  Operacji Morskich
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. O pro-
jekcie realizowanym przez WSPol. w  ramach
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz
obronności i bezpieczeństwa państwa, a doty-
czącego systemu informacyjno-analitycznego
wspomagającego zarządzanie podczas planowa-
nia i realizacji działania Policji mówił dyrektor
Instytutu Nauk o  Bezpieczeństwie Wydziału
Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol. pod-
insp. dr hab. Radosław Truchan. 

W  konferencji uczestniczyli koordynatorzy
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ko-
mend wojewódzkich oraz Komendy Stołecznej
Policji. 

KK
zdj. WSPol. w Szczytnie

KMZB, stan na 27 października 2019 r.

– Użytkownicy: 1 936 398

– Odsłony: 6 535 536
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Aż 263 nowych oficerów zyskała
Policja 4 października br. 
Podczas uroczystości w Wyższej
Szkole Policji w Szczytnie aktu
mianowania przez symboliczne
uderzenie szablą w ramię dokonali
Komendant Główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
oraz I zastępca Komendanta
Głównego Policji nadinsp. Dariusz
Augustyniak.

T radycyjnie już przed uroczystościami
obydwaj szefowie formacji złożyli wią-
zankę kwiatów pod tablicą upamiętnia-

jącą policjantów – ofiar zbrodni katyńskiej.
O godzinie 10.00 odbyła się inauguracja roku
akademickiego. Tegoroczna immatrykulacja
dotyczyła także – po raz pierwszy – studen-
tów nowego kierunku Nauka o Policji, któ-
rego celem jest kształcenie kadry oficerskiej.

Zgodnie z  planem w  południe na placu
apelowym jedynej w kraju policyjnej szkoły
oficerskiej stanęło 172 funkcjonariuszy
(w tym 37 kobiet), którzy z sukcesem zali-
czyli trudny egzamin. 

Na promocję dotarło za to wielu gości,
wśród nich poseł na Sejm RP Iwona Arent,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Maksymo-
wicz, komendant Służby Ochrony Państwa
mjr SOP Paweł Olszewski oraz dyrektor De-
partamentu Prawa i  Bezpieczeństwa Poza-
militarnego w Biurze Bezpieczeństwa Naro-
dowego Bogusław Cichoń. Stawili się także
przedstawiciele władz samorządowych 
regionu warmińsko-mazurskiego, rektorzy
komendanci szkół wyższych służb mundu-
rowych MSWiA oraz MON, a także komen-
danci CBŚP i  BSWP, komendanci woje-
wódzcy i  komendant stołeczny Policji oraz
komendanci szkół Policji, przedstawiciel 
resortu obrony narodowej.

List gratulacyjny do nowo promowanych
oficerów skierował minister spraw wewnętrz-
nych i  administracji Mariusz Kamiński. 
Odczytał go Komendant Główny Policji 

gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który na-
stępnie – już we własnym imieniu – pogra-
tulował policjantom sukcesu i podziękował
za podjęcie trudu ukończenia Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie. Życzył im również, aby
po każdej służbie bezpiecznie wracali do
domu, w którym będzie czekał na nich ktoś,
kto będzie się cieszył z ich powrotu.

Uroczystość zakończył występ Orkiestry
KWP w Katowicach oraz pokaz musztry pa-
radnej w  wykonaniu funkcjonariuszy kom-
panii honorowej OPP w Katowicach. Po niej
wszystkich obecnych zaproszono na piknik
rodzinny. 

oprac. PM na podst. WSPol.
zdj. Jacek Herok

Na dwie
szable
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O tym, że nadmierna prędkość jest przyczyną wielu wypadków
drogowych, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Problemem
jest jednak przeciwdziałanie temu zjawisku – nie da się usta-

wić fotoradarów co 100 metrów na każdej ulicy. Jednym z rozwiązań
– poza edukacją kierujących i pracą nad zmianą ich mentalności – są
dynamiczne kontrole prowadzone przez policjantów służby ruchu
drogowego.

GENEZA 
Ten sposób reagowania na wykroczenia to żadna nowość – nie ma
chyba kierowcy, któremu nie zdarzyło się zobaczyć w lusterku miga-
jących sygnałów radiowozu i  wydanego przez policjanta polecenia
do zatrzymania się. Czemu zatem pomysł tworzenia zespołów
SPEED zyskał takie uznanie?

Różnica tkwi w podejściu do zadaniowania funkcjonariuszy peł-
niących służbę w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego. Zle-
cane im przez stanowisko kierowania interwencje sprowadzają się
najczęściej do rozpatrywania zdarzeń drogowych zgłoszonych przez
kierujących na numer 112. 

STOŁECZNY SPEED 
Wiedzą o tym również przełożeni. Jednym z nich jest insp. Tomasz
Szymański, który w 2017 roku objął stanowisko zastępcy komen-
danta stołecznego Policji, a  obecnie jest zastępcą Komendanta
Głównego Policji. To z  jego inicjatywy w październiku ubiegłego
roku postanowiono stworzyć w Wydziale Ruchu Drogowego KSP
nieetatowy zespół pod nazwą SPEED, którego podstawowym za-
daniem byłaby natychmiastowa reakcja na przypadki przekraczania
dopuszczalnych prędkości jazdy przez kierujących oraz inne prze-
stępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogo-
wym – ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnych wyścigów sa-
mochodowych. 

W praktyce oznaczało to, że patrole SPEED otrzymały dużą swo-
bodę w podejmowaniu działań i nie mogły być zadaniowane do typo-
wych czynności realizowanych przez załogi ruchu drogowego. Jedyne
zgłoszenia, które przekazywali im operatorzy, dotyczyły rażących wy-
kroczeń, głównie wspomnianych nielegalnych wyścigów. Istotną róż-
nicą był również teren działania – mogli poruszać się w obrębie całego
garnizonu, a więc po ulicach Warszawy i powiatów ościennych.

Partia radiowozów dysponujących silnikami o dużej mocy została
przekazana do stołecznego WRD, gdzie przydzielono je do nowo po-
wstałego zespołu.

– Jako przełożeni dobrze znamy swoich policjantów – wspomina
mł. insp. Piotr Jakubczak, radca WRD KSP i koordynator zespołu
SPEED. – Dlatego też nie mieliśmy problemu z wyborem najlep-
szych, którzy dawali gwarancję skutecznej służby w naprawdę szyb-
kich samochodach. Taka służba to nobilitacja, a żeby utrzymać się
w grupie SPEED, trzeba stale utrzymywać wysoki poziom umiejęt-
ności, kompetencji i aktywności w służbie.

Kontrola na pełnej prędkości
Niekiedy lokalne pomysły czy inicjatywy okazują się tak
dobre, że zostają wdrożone w całym kraju. Takim
przykładem są prowadzące dynamiczną kontrolę na
polskich drogach zespoły SPEED. Swój początek miały
w Warszawie, gdzie natężenie ruchu – szczególnie
w godzinach szczytu – jest ogromne.
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Członkowie zespołu są nie tylko świetnymi kierowcami, ale także
doświadczonymi, doskonale znającymi przepisy i  procedury poli-
cjantami pionu ruchu drogowego, co pozwala im na szybkie i trafne
typowanie kierowców stwarzających lub mogących stwarzać zagro-
żenie na drodze. 

– Niedawno na Trasie Siekierkowskiej naszą uwagę zwrócił kie-
rowca toyoty corolli, który w czasie ulewnego deszczu jechał z cał-
kowicie otwartym oknem – opowiada mł. asp. Beata Spinek, pełniąca
służbę w nieoznakowanym BMW GT3 z silnikiem o mocy 250 KM.

– Okazało się, że jest pod wpływem
amfetaminy, a w podłokietniku jego
auta znaleźliśmy jeszcze sporo działek
narkotyków. 

Wraz z nią służbę pełni asp. Maciej
Izydorkiewicz, który tak wspomina
jedną z  typowych interwencji w ze-
spole SPEED: – Jesienią pełniliśmy
nocną służbę i na ulicy Mszczonow-
skiej w Jankach zauważyliśmy volks-
wagena golfa, którego kierowcy 
najwyraźniej bardzo się spieszyło.
Zwolnił, ponieważ na ulicy doszło do
wypadku i wozy blokowały dwa pasy

ruchu, ale jak tylko minął zwężenie, natychmiast dodał gazu. Ru-
szyliśmy za nim i choć dysponujemy dużym zapasem mocy, począt-
kowo trudno nam było go dogonić – na stosunkowo krótkim odcinku,
zmieniając pasy ruchu bez sygnalizacji i lawirując między samocho-
dami, osiągnął 199 km/h. Kiedy go zatrzymaliśmy, okazało się, że
nie ma także przedniej tablicy rejestracyjnej. Łącznie otrzymał
19 punktów karnych i 1300 zł mandatu. 

– W działaniach zespołu SPEED w stosunku do typowych zajęć
pionu ruchu drogowego jest jeszcze jedna, zasadnicza różnica – mówi
mł. insp. Piotr Jakubczak. – W jego skład weszli także funkcjonariusze
z pionu kryminalnego i zwalczania cyberprzestępczości, prowadzący
efektywne rozpoznanie w celu ujawnienia planowanych, nielegalnych
wyścigów. Dzięki temu możemy dużo bardziej efektywnie kierować
załogi SPEED w określone miejsca, w których w danej chwili może
dojść do łamania prawa. Ponadto bazujemy na zgłoszeniach z Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z  punktu widzenia zarządzania
bezpieczeństwem ważniejsze od ujawnienia niebezpiecznego za-
chowania na drodze jest niedopuszczanie do takiej sytuacji – czyli
działanie prewencyjne.

SPRAWDZONA INICJATYWA
Od października 2018 roku do końca marca 2019 roku funkcjonariu-
sze zespołu skontrolowali 8657 pojazdów i nałożyli 4719 mandatów
karnych za niezastosowanie się do ograniczeń prędkości. W działa-
niach wzięło udział ponad 1300 policjantów. Oczywiście zespół ope-
rował tylko na terenie garnizonu stołecznego, jednak już wkrótce
miało się to zmienić.

W lutym 2019 roku insp. Tomasz Szymański awansował na stano-
wisko zastępcy Komendanta Głównego Policji odpowiedzialnego za
pion prewencji. Niedługo potem powołano zespół do analizy kie-
runków i założeń działań Policji w obszarze bezpieczeństwa ruchu
drogowego, który przygotował propozycje różnych rozwiązań. Jednym
z nich była dyspozycja powołania we wszystkich komendach woje-
wódzkich w  kraju zespołów SPEED. Proces ich kształtowania
w 17 garnizonach trwał do 19 lipca br. 

Jako podstawową bazę sprzętową wykorzystano samochody BMW
serii 330i oraz 320i w wersjach oznakowanych i nieoznakowanych.
Takich maszyn kupiono ponad 200, a  współfinansowanie ich 
kupna przebiegło w  ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – 

O grupach SPEED mówi
insp. Tomasz Szymański,
zastępca Komendanta
Głównego Policji:

– Obejmując w 2017 roku stanowisko I zastępcy komendanta
stołecznego Policji odpowiedzialnego za pion prewencji,
miałem możliwość dokładnie zapoznać się z problematyką
bezpieczeństwa na drogach garnizonu stołecznego. Wspól-
nie z naczelnikiem WRD, komendantami rejonowymi i po-
wiatowymi, a  także rzecznikiem prasowym komendy sto-
łecznej prowadziliśmy wielogodzinne narady, dokonując
szczegółowej analizy m.in. przyczyn wypadków ze skutkiem
śmiertelnym. Towarzyszyła nam świadomość, że każde
możliwe do zastosowania rozwiązanie, które pozwoli
zmniejszyć ich liczbę, będzie istotnym krokiem naprzód
i może ocalić wiele ludzkich istnień.
Analizy wykazały bezspornie, że jedną z głównych przyczyn
wypadków ze skutkiem śmiertelnym była nadmierna pręd-
kość. Tak zrodził się pomysł wyselekcjonowania z  WRD
KSP najlepszych, doświadczonych policjantów, utworzenie
z nich nieetatowego zespołu wyposażonego w najnowsze
narzędzia i skierowanie go do służby na warszawskich dro-
gach oraz w okolicznych powiatach w celu natychmiastowej
reakcji na przypadki przekroczenia przez kierujących do-
puszczalnej prędkości, a  także inne zachowania mające
negatywny wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu
drogowego. Mój pomysł zyskał akceptację komendanta
stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja i z dniem
26 października 2018 roku na drogach garnizonu stołecz-
nego zaczął funkcjonować zespół SPEED. 
Jego działania przyniosły oczekiwany efekt. Kiedy objąłem
stanowisko zastępcy Komendanta Głównego Policji, został
powołany zespół, który miał dokonać analizy kierunków
i założeń działań Policji w obszarze bezpieczeństwa ruchu
drogowego w  całym kraju. We wnioskach końcowych
z pracy ekspertów znalazła się m.in. sugestia rozszerzenia
działań zespołów SPEED. Przedstawiłem więc propozycję
utworzenia takich zespołów we wszystkich garnizonach
gen. insp. dr. Jarosławowi Szymczykowi – pomysł uzyskał
jego akceptację i od 19 lipca br. grupy SPEED funkcjonują
już w całym kraju.
Kilka dni temu odbyła się narada z zastępcami komendan-
tów wojewódzkich ds. prewencji, gdzie jednym z punktów
była ocena funkcjonowania grup SPEED. Wszyscy jedno-
głośnie podtrzymali zasadność ich funkcjonowania, ponie-
waż przynoszą oczekiwany efekt – ich działania prowadzą
do ograniczenia agresywnych, nieodpowiedzialnych za-
chowań kierujących, co ma bezpośrednie przełożenie na
liczbę wypadków śmiertelnych, a przecież o to nam wszyst-
kim chodzi – bo życie ludzkie jest najwyższą wartością.

zdj. P. Maciejczak
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nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji”, dofinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020 (Fundusz Spójności).

Według ogólnopolskich danych Biura Ruchu Drogowego KGP
w sierpniu i wrześniu 2019 roku w ramach grup SPEED służbę peł-
niło ponad 17 tys. policjantów, którzy skontrolowali blisko 95 tys.
pojazdów, ujawniając 580 przestępstw i 93 205 wykroczeń. Nałożyli
na kierujących ponad 77 tys. mandatów karnych i zatrzymali blisko
cztery i pół tysiąca dowodów rejestracyjnych. Ponad sześć i pół tysiąca
ujawnionych wykroczeń dotyczyło przekroczenia dopuszczalnej pręd-
kości.

Niemal codziennie o  kolejnych osiągnięciach policyjnych grup
SPEED informuje prasa.

ODDZIAŁYWANIE PRZEZ MEDIA
Działania zespołów bardzo szybko zauważyły media. Z pewnością
pomogły w  tym nowoczesne, budzące respekt radiowozy, mogące
rozwĳać grubo ponad 200 km/h. Na portalu internetowym Komendy
Głównej Policji w połowie października można było znaleźć ponad
80 komunikatów o sukcesach grup w całym kraju. 

Na przykład 2 sierpnia 2019 roku policjanci z dolnośląskiej grupy
SPEED zatrzymali kierowcę audi, który na trasie S8 pędził 224 km/h.
Co ciekawe, dopytywał się podczas kontroli, czy zatrzymała go właś-
nie grupa SPEED – wiedział więc o jej istnieniu, lecz nie zakładał
najwyraźniej, że kiedyś spotka jej funkcjonariuszy na swojej drodze. 

Kilka dni wcześniej, 29 lipca przed godziną 12.00 policjanci z grupy
SPEED na drodze krajowej nr 74 zauważyli motocyklistę na szybkiej
maszynie marki BMW, który pędził przez miejscowość Górno w kie-
runku Kielc. Popełnił wiele wykroczeń, zaczynając od niestosowania
się do linii podwójnej ciągłej po szaleńczy rajd z prędkością ponad
140 km/h w obszarze zabudowanym, co uwiecznił wideorejestrator
zamontowany w radiowozie. Trzydziestoośmiolatkowi zabrano prawo
jazdy i skierowano do sądu wniosek o ukaranie.

Tego typu interwencje stanowią sedno istnienia grup SPEED –
blisko 75 proc. ujawnionych przez nich wykroczeń dotyczy wręcz
szaleńczego przekraczania prędkości, zwłaszcza w terenie zabudo-
wanym. Z tego powodu w całym kraju funkcjonariusze zespołów za-
trzymali już prawie 4 tys. praw jazdy.

Z punktu widzenia działań
prewencyjnych informowanie
o sukcesach grup SPEED, tak
chętnie podchwytywanych
przez wszystkie media, stwa-
rza Policji doskonałą okazję do
przypominania wszystkim
uczestnikom ruchu o konsek-
wencjach niestosowania się do
przepisów ruchu drogowego.
To bardzo ważny element, przynoszący dodatkową korzyść. Samo
zaś istnienie zespołów SPEED, dysponujących szybkimi, również
nieoznakowanymi samochodami, skutecznie pozwala eliminować
z drogi piratów. Intensywne działania i duża liczba radiowozów skie-
rowanych do służby w ramach SPEED w całym kraju każdemu kie-
rowcy każą się zastanowić, czy przypadkiem ich „wyczynów” nie śle-
dzi wideorejestrator. 

PIOTR MACIEJCZAK
zdj. autor, Jacek Herok, Sławomir Katarzyński 
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Dla związku  
3 października br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w War-

szawie odbyła się ceremonia nadania sztandaru Związkowi Zawodo-
wemu Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administ-
racji Publicznej. Uroczystość objęta patronatem honorowym przez
marszałek Sejmu RP VIII kadencji Elżbietę Witek zgromadziła wielu
znamienitych gości. 

Policję reprezentowali m.in.: zastępca Komendanta Głównego Po-
licji nadinsp. Kamil Bracha i pierwszy zastępca komendanta stołecz-
nego Policji insp. Krzysztof Smela. Obecni byli także: gospodarz
miejsca biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. ks. dr Józef Guzdek,
będący także delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpa-
sterstwa Policji, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej
gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, zastępca komendanta Nadwi-
ślańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Paweł Sobieraj, pre-
zes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Anna
Wesołowska i honorowy prezes WSRP 1939 r. Michał Krzysztof Wy-
kowski, prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych
Policjantach Irena Zając wraz z  przewodniczącym Rady Fundacji
nadinsp. w st. spocz. Władysławem Padło, wiceprezes Stowarzyszenia
Generałów Policji RP gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder  oraz
członek honorowy SGPRP mjr w st.  spocz. Zygmunt Andrzej Ko-
walczyk, prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
RP Zdzisław Czarnecki, wiceprzewodniczący Forum Związków Za-
wodowych, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski oraz wiceprzewodniczący ZG NSZZP Marek Osie-
jewski, reprezentanci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji, a przede wszystkim przed-
stawiciele związków zawodowych działających w różnych służbach
MSWiA oraz członkowie Związku Zawodowego Pracowników Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej. 

Wbicie gwoździ honorowych i pamiątkowych w drzewce sztandaru
oraz wpisy do Księgi Pamiątkowej, a następnie poświecenie sztandaru
przez JE ks. Józefa Guzdka poprzedziło akt jego wręczenia. Prze-
wodnicząca Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Barbara Szer-
lowska-Heman przekazała sztandar wiceprzewodniczącemu Forum
Związków Zawodowych Rafałowi Jankowskiemu, a ten wręczył go

przewodniczącej Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracow-
ników MSWiAP Beacie Kalickiej, od której przejął go poczet sztan-
darowy. Następnie pod przewodnictwem biskupa Józefa Guzdka od-
prawiono Eucharystię w  intencji wszystkich cywilów pracujących
w służbach mundurowych i administracji publicznej,  

Uroczysty charakter ceremonii podkreślała obecność kompanii re-
prezentacyjnej Policji, wielu pocztów sztandarowych oraz Orkiestry
Reprezentacyjnej Policji. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 

Dla KPP w Krakowie 
Po 20 latach, w  100. rocznicę utworzenia Policji Państwowej 

7 października br. na dziedzińcu Zamku w Pieskowej Skale odbyła
się uroczystość nadania i wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej
Policji w  Krakowie. Jego nadanie to wyraz społecznego uznania
mieszkańców powiatu krakowskiego za rzetelną oraz odpowiedzialną
służbę na rzecz bezpieczeństwa, służbę, którą docenił starosta kra-
kowski Wojciech Pałka, wyrażając wolę jego ufundowania.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych,
reprezentowani przez  szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infras-
truktury Tomasza Tomalę oraz wicemarszałka Senatu RP IX kadencji
Marka Pęka. W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp.
dr. Jarosława Szymczyka w uroczystości wziął udział jego zastępca
insp. Tomasz Szymański. Obecny był także wojewoda małopolski
Piotr Ćwik, dyrektor Departamentu Generalnego Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskiego Łukasz Kmita, komendant
wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, a także
zastępca komendanta SOP płk SOP Krzysztof Król. Wśród gości nie
zabrakło przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, ze starostą
krakowskim Wojciechem Pałką na czele. Obecna była również kadra
kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy KPP w Krakowie, a także
przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych oraz instytucji,
które na co dzień współpracują z Policją. 

Uroczystego poświęcenia sztandaru dokonał JE ks. bp Janusz Mas-
talski. Przedstawiciel fundatora sztandaru starosta krakowski Woj-
ciech Pałka przekazał sztandar zastępcy Komendanta Głównego Po-
licji insp. Tomaszowi Szymańskiemu, który wręczył go komendantowi
powiatowemu Policji mł. insp. Tomaszowi Drożdżakowi. Ceremonię
zakończyła defilada kompanii honorowej wystawionej przez OPP
w Krakowie oraz musztra paradna wykonana przez Orkiestrę KWP
w Katowicach. 

JUSTYNA FIL 
zdj. Mateusz Drwal 

Nowe sztandary
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W stolicy Chile – Santiago
odbywała się w dniach 
15–18 października br. 88. sesja
Zgromadzenia Ogólnego Interpolu.
Polską delegację reprezentowali
Komendant Główny Policji
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
oraz dyrektor Biura
Międzynarodowej Współpracy
Policji KGP insp. Paulina Filipowiak. 

T egoroczne spotkanie było okazją do
poddania pod dyskusję wielu ważnych
zagadnień, które zdefiniują profil ak-

tywności i  wyzwań podejmowanych przez
Interpol w najbliższej przyszłości. Spośród
nich na plan pierwszy wysuwa się kwestia
aplikacji nowoczesnych technologii w służbie
policji, położenie nacisku na wzmocnienie
współpracy regionalnej, znaczenie procesu
przetwarzania informacji w Systemie Infor-
matycznym Interpolu oraz rozwój współ-
pracy multilateralnej na rzecz globalnej po-
lityki bezpieczeństwa.

Uczestnicy obrad – w tym polscy delegaci
– udzielili poparcia dla 13 rezolucji dotyczą-
cych m.in. kwestii finansów organizacji oraz
konieczności budowania silnego partnerstwa
regionalnego. Nad wypełnieniem postano-
wień Zgromadzenia Ogólnego czuwać będzie
Komitet Wykonawczy Interpolu. 

Ważnym zagadnieniem, szczególnie z pun-
ktu widzenia krajów członkowskich Regionu

Europy, była kwestia zacieśnienia współpracy
między Interpolem a  Unią Europejską. 
Polska delegacja wsparła swoim głosem de-
cyzję o potrzebie poszukiwania nowych dróg
wzmocnienia współpracy z Unią Europejską
oraz jej agencjami, w tym wypracowania spój-
nych ram prawnych wymiany informacji kry-
minalnej, pozostającej w  zgodzie zarówno
z legislacją unĳną, jak i z wewnętrznymi pro-
cedurami Interpolu.

Podczas spotkania w  Santiago delegaci
zgodnie opowiedzieli się za koniecznością
stałego usprawniania potencjału organizacji.
Interpol ma pozostać instytucją ustawicznie
rozwĳającą się, asymilującą najnowsze zdo-
bycze techniki, adaptującą nowoczesne za-
sady zarządzania finansami oraz administra-
cją. Wyrazem tej troski jest program I-Core,
wyznaczający jeden z obecnych priorytetów
organizacji. Dzięki niemu Interpol ma być
gotowy sprostać wymaganiom współczesnoś-
ci, a  dla krajów członkowskich stanowić
wsparcie, oferując ujednolicone funkcjonal-
ności i  serwis, a  także dostęp do najnowo-
cześniejszych rozwiązań technologicznych. 

Dostrzegając zagrożenia płynące z cyber-
przestępczości oraz w  celu podniesienia
efektywności jej zwalczania, Zgromadzenie
Ogólne przyjęło tzw. Project Gateway. Okreś-
la on zasady wymiany informacji oraz wiedzy
specjalistycznej z wybranymi przedstawicie-
lami sektora prywatnego. Dane podmiotów

prywatnych stanowią bowiem cenne źródło
wiedzy operacyjnej, która z  powodzeniem
może zostać wykorzystana do eliminacji za-
grożeń związanych ze zjawiskiem przestęp-
czości w cyberprzestrzeni. 

Uczestnicy 88. sesji Zgromadzenia Ogól-
nego dokonali także wyboru nowych człon-
ków kierownictwa organizacji. Na kolejną,
czteroletnią kadencję został jednogłośnie wy-
brany dotychczasowy sekretarz generalny In-
terpolu Jürgen Stock. Z kolei skład Komitetu
Wykonawczego uzupełniła kandydatka
z Czech Sarka Havrankova, która przez ko-
lejne trzy lata sprawować będzie funkcję
wiceprezydenta Interpolu Regionu Europy,
obejmując ten fotel po dotychczasowym
wiceprezydencie Alexandrze Prokopchuku.
Do Komitetu Wykonawczego Interpolu wy-
brani zostali także kandydaci Regionu Ame-
ryk oraz Azji.

Uczestnicy warsztatów tematycznych
mieli sposobność włączenia się w dyskusję
na temat ogólnej działalności Interpolu, wizji
jego usprawnienia jako korporacji przez roz-
wój polityki finansowania kluczowych pro-
jektów (projekt I-Corporate). Omówione zos-
tały także priorytety operacyjne Interpolu
na rok 2019, takie jak zwalczanie przestęp-
czości zorganizowanej, zagrożeń cyber-
przestępczości oraz zjawiska terroryzmu mię-
dzynarodowego. Zaprezentowane zostały
również innowacyjne systemy oraz rozwią-

88. sesja Zgromadzenia 
Ogólnego Interpolu
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zania technologiczne, jak na przykład technologia
5G oraz sztuczna inteligencja i jej potencjał dla
wspierania działań policyjnych na całym świecie. 

Wizyta w Chile była także okazją do spotkań
bilateralnych inicjowanych na wniosek krajów
członkowskich. Komendant Główny Policji wraz
z dyrektor BMWP KGP wzięli udział w spotkaniu
z  delegacją Mongolii, tematem spotkania było
omówienie współpracy operacyjnej między oboma
krajami. 

W  trakcie swojej delegacji zagranicznej gen.
insp. dr Jarosław Szymczyk uhonorował sekretarza
generalnego Interpolu Jürgena Stocka odznaką
okolicznościową – Medalem Stulecia Utworzenia
Policji. Podkreślił niestrudzoną pracę Jürgena
Stocka na rzecz zapewnienia światowego bezpie-
czeństwa. Zaakcentował ponadto doskonałe re-
lacje między Polską a Interpolem, czego wymow-
nym dowodem było przyznanie Polsce organizacji
47.  Konferencji Regionalnej Interpolu, która
w tym roku zorganizowana została w Katowicach.

Komendant Główny Policji, gen. insp. dr Jaro-
sław Szymczyk – dzieląc się swoimi wrażeniami
z uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym Inter-
polu – powiedział: 

– Uczestnictwo w  spotkaniu przedstawicieli
Policji z całego świata to dla mnie, jako Komen-
danta Głównego Policji, ale przede wszystkim po-
licjanta, doświadczenie niezwykłe i  inspirujące.
To miejsce, w którym globalna współpraca mię-
dzynarodowa Policji jest dosłownie na wyciągnię-
cie ręki. Po prawej stronie Filipiny, z  lewej Pa-
nama, z przodu Nepal, z tyłu Sri Lanka. Mozaika
kultur, języków i tradycji, a  jednak zjednoczona
wokół wspólnych wartości i dążeń. Miejsce, w któ-
rym spotykają się biel kandury, czerń hidżabu
i  kolory strojów afrykańskich, nieodparcie koja-
rzące się z różnymi odcieniami naszej policyjnej
pracy – jej jasnych stron, sukcesów i  osiągnięć,
ale czasami również smutku i zadumy.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego, jako policyjna
wspólnota, mogliśmy być świadkami otwarcia 
e-komisariatu Policji w  Dubaju, uczcić minutą 
ciszy policjantów zabitych podczas zwalczania
karteli narkotykowych w  Meksyku, czy poznać
projekt mentorskiego współdziałania czynnych
policjantów z  różnych pokoleń w Malezji. Dys-
kusja w tak szerokim gremium, jakim jest Zgro-
madzenie Ogólne Interpolu, pozwala łączyć za-
sady i  pragmatyzm, profesjonalizm i  otwartość,
doświadczenie i świeżość – wzbogacając policyjny
genotyp o  najlepsze z  możliwych wartości
i wzorce. Zgromadzenie Ogólne pozwala mi po-
czuć niezwykły potencjał współpracy i  głęboki
sens jej ustawicznego rozwoju. Przeciwko krzyw-
dzie i  przemocy, ku dobru i  bezpieczeństwu –
powiedział gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Krajem goszczącym uczestników 89. Sesji 
Zgromadzenia Ogólnego Interpolu w 2020 roku
będzie Urugwaj. 

tekst i zdj. BMWP KGP 

Europejska Konwencja 
Szefów Policji 

W dniach 2–3 października 2019 roku w siedzibie Europolu w Hadze odbyła
się Europejska Konwencja Szefów Policji (European Police Chief Conven-
tion-EPCC). Polską delegację reprezentowali Komendant Główny Policji gen.
insp. dr Jarosław Szymczyk i dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy
Policji insp. Paulina Filipowiak. 

Podczas konwencji zaprezentowane zostały krajowe inicjatywy walki z przestępczością
kryminalną, dyskusji poddano wyzwania organów ścigania w związku z cyberprzestęp-
czością, terroryzmem, przestępczością finansową oraz potrzebą sukcesywnego wdrażania
nowoczesnych technologii w  celu podniesienia efektywności działania służb. Szef 
polskiej Policji na przykładzie operacji Europolu Ice Breaker, wypowiedział się na temat
wartości projektów operacyjnych i  ich znaczenia dla międzynarodowej współpracy 
Policji.

W trakcie spotkań towarzyszących
konwencji poruszono także tematy,
które wyznaczają współczesne wyzwa-
nia organów ścigania na świecie, takie
jak rozwój komunikacji mobilnej 5G,
wdrażanie nowoczesnych technologii
do walki z przestępczością, strategie
rozwoju organizacji policyjnych w kon-
tekście budowy i  unowocześniania
struktur kadrowych, plany powołania
międzynarodowego trybunału do
spraw cybeprzestępczości, a  także
określenie formalnoprawnych ram
współpracy między Unią Europejską
a Interpolem.

Przy okazji spotkania szefów Policji również przedstawiciele Forum Salzburg – re-
gionalnego forum współpracy policyjnej zrzeszającego państwa Europy Środkowej
i Wschodniej mieli sposobność rozmowy na temat usprawnienia i wzmocnienia współ-
pracy z krajami Bałkanów Zachodnich w kontekście automatycznej wymiany danych
DNA, danych daktyloskopĳnych oraz rejestracyjnych pojazdów.

Konwencja w Hadze była okazją do spotkania szefa polskiej Policji z dyrektor wyko-
nawczą Europolu Catherine de Bolle, którą gen. insp. dr Jarosław Szymczyk uhonorował
odznaką okolicznościową – Medalem Stulecia Utworzenia Policji. 

tekst i zdj. BMWP KGP 
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Z atrzymany terrorysta ma na sobie ładunek
wybuchowy. Ofiar jest dziewięć. Jednym
nie uda się już pomóc, inni mają urazy

głowy, urwane ręce, przerwane powłoki
brzuszne z wytrzewieniem. Jest też noworodek
oraz kobieta w zaawansowanej ciąży. To jedna
z zainscenizowanych sytuacji, z którymi musiały
poradzić sobie czteroosobowe drużyny uczest-
niczące od 24 do 27 września 2019 r. w 12. edycji
zawodów pn. Paramedyk. 

Zawody dla ratowników medycznych pracu-
jących w  formacjach mundurowych o charak-
terze sił specjalnych zainicjowali policjanci z ko-
mendy wojewódzkiej i  Samodzielnego
Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji
w Gdańsku w 2007 roku. W tym roku udział
wzięły 23 drużyny. Każda realizowała zadania
w różnych miejscach Trójmiasta i powiatu kar-
tuskiego. 

AKCJE RATOWNICZO-TAKTYCZNE 
Scenariusze konkurencji co roku są bardzo róż-
norodne i przygotowywane na zasadzie real action
training (z ang. prawdziwy trening akcji), by
uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności
w  niestandardowych sytuacjach, w  warunkach

podwyższonego stresu i presji czasu. W tym roku
uczestnicy ćwiczeń rywalizowali w sześciu po-
zorowanych akcjach ratowniczo-taktycznych. 

– Scenariusze były pomyślane jako takie, które
mogą wystąpić w codziennym życiu. Staraliśmy
się tak dobrać zadania i miejsca, aby funkcjona-
riusze Policji, wojska i  zaprzyjaźnionych służb
mogli realnie działać – mówi jeden z organizato-
rów asp. sztab. Marek Zań z SPKP w Gdańsku.

Już pierwszego dnia, a właściwie w nocy, po
zajęciach warsztatowych drużyny sprawdzały
swoje umiejętności na lotnisku w Gdańsku. Bar-
dzo ograniczona przestrzeń pokładu samolotu
nie ułatwiała zadania, w  którym liczyło się
przede wszystkim opanowanie, umiejętność nie-

eskalowania napięcia i  spokojne podejście do
zatrzymanego. 

Pojawiły się dwie konkurencje, które dotąd
w Paramedyku nie występowały. Dużym zasko-
czeniem dla uczestników był ranny pies służ-
bowy. Nie każdy umiał sobie z  tym poradzić.
Trzeba było pokonać też barierę psychiczną, bo
Bono był dużym owczarkiem australĳskim.

– Pies nie był przypadkiem. Praktycznie ża-
dna służba nie uczy się, jak ratować psa służbo-
wego, a  jest on przecież ważnym elementem
niejednego zespołu – mówił asp. sztab. Tomasz
Stępień z KMP we Wrocławiu, ratownik i twórca
autorskiego programu szkoleniowego pierwszej
pomocy dla psów.

Po raz pierwszy wykorzystane zostały również
wozy bojowe typu Rosomak z 15. Brygady Zme-
chanizowanej w Giżycku, w tym jeden wóz ewa-
kuacji medycznej. Aby udzielić pomocy popa-
rzonemu oraz drugiemu z urazem twarzoczaszki,
których należy szybko zbadać i  zaintubować
w sytuacji zagrożenia wybuchem wozu, trzeba
mieć nerwy ze stali. Ciasne pomieszczenie Ro-
somaka i poruszanie się w nim w pełnym uzbro-
jeniu nie ułatwiało zadania. 

Bezpieczeństwo własne ratownika było oce-
niane w kolejnej konkurencji, która wymagała
umiejętności udzielenia pomocy poszkodowa-
nemu policjantowi zwisającemu na linach. Zna-
jomość działania osprzętu wspinaczkowego była
w tym zadaniu bardzo przydatna. Zanim jednak
można było pomóc rannemu, oczywiście trzeba
było unieszkodliwić uzbrojonego napastnika. 

WYKŁADY I WARSZTATY
Druga część Paramedyka to edukacja o najnow-
szych standardach taktycznej opieki nad po-
szkodowanymi w warunkach bojowych. Przed
samymi zawodami drużyny biorą udział w po-
kazach, wykładach i warsztatach, które prowa-
dzone są przez ekspertów z dziedziny ratow-
nictwa. W  tegorocznej konferencji naukowej
„Ratownictwo medyczne w działaniach Policji”
prelegenci podejmowali głównie tematy me-
dyczne, tj. postępowanie w  urazach głowy
w  TCCC (z ang. Tactical Combat Casualty
Care, czyli taktyce udzielania pomocy medycz-
nej na polu walki) czy chroniczny stres i punkty
krytyczne podczas zdarzenia z wieloma poszko-
dowanymi z  perspektywy zespołu bojowego.
Nie zabrakło również analiz i dyskusji dotyczą-
cych problemów edukacyjno-szkoleniowych
w zakresie ratownictwa medycznego. Podczas
warsztatów medycyny taktycznej funkcjonariu-
sze i  żołnierze mogli ćwiczyć procedury 
MARCHE, zabezpieczenie ran, badanie pa-
cjenta urazowego, intubacje, konikopunkcję czy
zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. 

PASJA RATOWANIA
Na 103 tys. funkcjonariuszy około 2500 poli-
cjantów ma kwalifikacje z  ratownictwa me-

Paramedyk 2019
Ucisk, staza taktyczna, opatrunek. Szybko. Czas jest czynnikiem krytycznym.
A przed oceną i opatrzeniem poszkodowanych trzeba jeszcze zatrzymać
i obezwładnić terrorystów, którzy mogą czaić się też wśród ofiar wybuchu. 
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dycznego. Szkolą się w wolnym czasie, praktykują na SOR-ach i w ze-
społach państwowego ratownictwa medycznego, zbierają obowiązkowe
punkty, żeby utrzymać tytuł ratownika. Ci, którzy się do tego garną, to
pasjonaci. Tu wiedza raz zdobyta nie wystarcza. Kwalifikacje trzeba od-
nawiać co trzy lata (kwalifikowanej pierwszej pomocy). 

– Z przeprowadzonych przeze mnie badań „Pierwsza pomoc w dzia-
łaniach Policji” wynika, że jako Policja jesteśmy raczej przygotowani do
pomocy w zdarzeniach czasu pokoju, cywilnych. Natomiast wiele jest
jeszcze do zrobienia w zakresie znajomości procedur medycyny tak-
tycznej i zachowania się w środowisku taktycznym. Jesteśmy jedyną
formacją, której służby pełnią dyżury 24h/dobę i są najbliżej zdarzeń
niebezpiecznych. A przecież właśnie naszym profesjonalnym zachowa-
niem, umiejętnością zastosowania odpowiednich procedur pokazujemy
społeczeństwu, że jesteśmy formacją potrafiącą pomóc niemal w każdej
sytuacji i godną zaufania – mówi nadkom. Jarosław Przyjemczak z SPKP
w Gdańsku, współpomysłodawca Paramedyka. 

Medycyna taktyczna wykorzystywana jest też w  sytuacjach ataku
terrorystycznego czy w  działaniach jednostek specjalnych, a  nawet
w  cywilnych sytuacjach, gdy ewakuacja medyczna przedłuża się do
wielu godzin. Wykorzystanie procedur TCCC w policyjnych jednostkach
specjalnych sprowokowały, oprócz praktycznego zastosowania medycyny
bojowej, również uczestnictwo we wspólnych misjach pokojowych za
granicą.

WYRÓŻNIENI
Podczas tegorocznej edycji zawodów Paramedyk wyróżniono trzy dru-
żyny: SPKP w Katowicach, SPKP w Warszawie i SPKP w Białymstoku.
Wyróżnionym drużynom pamiątkowe nagrody wręczył komendant wo-
jewódzki Policji w Gdańsku 24nadinsp. Jarosław Rzymkowski.

– Paramedyk to impreza bardzo potrzebna. Nie chodzi o rywalizację
i miejsca, bo to jest rzecz drugorzędna. Ważne są kontakty z ludźmi,
poznajemy się, wymieniamy doświadczeniami. Daje to doskonałe efekty,
gdy podczas realizacji w różnych częściach kraju spotkają się te same
zespoły, z którymi ćwiczyło się w pozorowanych warunkach – mówił
funkcjonariusz SPKP z Białegostoku. 

IZABELA PAJDAŁA
zdj. autor
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DOSKOnALEnIE ZAWODOWE Ćwiczenia26

Najpierw padało, potem lało. W pewnym momencie spadło tyle deszczu,
że wokół namiotów stała woda. Ale jesienią na poligonie wszystkiego można się
spodziewać. Tak jak podczas służby. Dlatego blisko 400 policjantów OPP ani 
na chwilę nie przerwało ćwiczeń dowódczo-sztabowych pod kryptonimem
DRAWSKO 2019.

powiatu działają dwie zorganizowane grupy
przestępcze czerpiące korzyści z handlu ży-
wym towarem (praca przymusowa), prze-
mytu broni i narkotyków. W tej sytuacji na
teren powiatu zostaje skierowany odwód Ko-
mendanta Głównego Policji…

Okazuje się, że przestępcy są nie tylko
bezwzględni, ale także dobrze zorganizowani
i uzbrojeni. Mają broń krótką i długą, granaty,
do przerzutu kontrabandy wykorzystują
śmigłowiec, a w obronie swoich nielegalnych
interesów nie wahają się nawet zaatakować
funkcjonariuszy. Zadaniem policjantów jest
m.in. rozpoznanie terenu, nocne działania
zaporowo-izolujące, poszukiwania, pościg za
osobami uzbrojonymi, działania rozprasza-
jące, przeszukanie terenu w celu ujawnienia
i  zabezpieczenia śladów przestępstwa,
a  także pomoc rannym kolegom i  innym
uczestnikom zdarzeń. 

Choć przygotowane wcześniej epizody za-
kładały określony rozwój wydarzeń, zespoły
autorskie i podgrywające dokonywały mody-
fikacji elementów. Dzięki temu epizod ćwi-
czony przez jeden z oddziałów nie wyglądał
tak samo, jak ten sam zrealizowany przez
poprzedni. Inaczej zachowywali się napast-
nicy, którzy gdzie indziej zastawiali rozmaite
pułapki. Ich kreatywność wymuszała na po-
licjantach decyzje i działania, z jakimi więk-
szość z  nich nigdy podczas służby się nie
spotkała.

– Każdego dnia prowadziliśmy działania
pościgowe. Położyliśmy nacisk na działania
nocne z  wykorzystaniem sprzętu technicz-

DRAWSKO DRAWSKO 

C entrum Szkolenia Wojsk Lądowych
Drawsko to największy poligon w Euro-
pie. Ma 36 111 hektarów, jest nowocześ-

nie wyposażony i z  tego powodu wykorzysty-
wany nie tylko przez polskie siły zbrojne, ale
także sojusznicze armie NATO. Czasem, tak
jak w tym roku, od 29 września do 4 paździer-
nika przez Policję, która miała okazję ćwiczyć
tzw. zieloną taktykę.

Na poligonie w Drawsku Pomorskim swoje
umiejętności podnosili funkcjonariusze z od-
działów prewencji Policji z Bydgoszczy, Gdań-
ska, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Szczecina
i z Warszawy. W czerwcu, w ramach tego samego
projektu na poligonie w Wędrzynie, szkolili się
policjnaci z siedmiu innych garnizonów. Ćwi-
czeniami w Drawsku Pomorskim kierował za-

stępca dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP
mł. insp. Tomasz Maluszczak. Manewry były
jednym z elementów projektu pn. „Szkolenie
funkcjonariuszy Policji w zakresie prowadzenia
działań pościgowych” (PL/2018/PR/2259) rea-
lizowanego przez Główny Sztab Policji ze środ-
ków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

STRZAŁY DO POLICJAnTÓW
Scenariusz ćwiczeń zawierał 14 powiązanych ze
sobą epizodów. Na tereny powiatu w północno-
-zachodniej części kraju, w strefie nadgranicznej,
gdzie działa wiele zakładów pracy i gospodarstw
rolnych, chętnie przyjeżdżają turyści oraz obco-
krajowcy w  poszukiwaniu atrakcyjnej pracy.
Często dochodzi tu do zaginięć osób, a w me-
diach pojawiają się informacje o funkcjonowaniu

„obozów pracy”. Działania
miejscowych policjantów
nie przynoszą rezulta-
tów, jednak udaje się
ustalić, że na obszarze
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nego do wykrywania osób, noktowizji i kamer ter-
mowizyjnych. Dokonaliśmy wejście oddziałem
zwartym do lasu czy podejście skryte z zachowa-
niem dyscypliny światła i dźwięku – mówi kierow-
nik ćwiczenia, zastępca dyrektora Głównego
Sztabu Policji Komendy Głównej Policji mł. insp.
Tomasz Maluszczak. – Ćwiczyliśmy schematy po-
stępowania, ale gdy ćwiczący nie do końca potrafili
sobie poradzić w danej sytuacji, zespół obserwato-
rów zwracał uwagę na właściwe zachowania. Poli-
cjanci nie byli pozostawieni sami sobie, lecz na-
tychmiast otrzymywali podpowiedź, jak należy
postąpić w  danej chwili. My, chcąc przy okazji
sprawdzić funkcjonowanie zespołów medycznych,
aranżowaliśmy sytuacje, w których część policjan-
tów i  innych osób biorących udział w  epizodzie,
odgrywała rannych bądź zabitych. 

PIĄTKA Z KOLEGĄ
Policjanci na poligonie w Drawsku Pomorskim nie
mieli łatwo. Każdego dnia przedzierając się przez
krzaki, biegnąc przez lasy, czy czołgając się wśród
mokrych traw, pokonywali w pełnym oporządze-
niu wiele kilometrów. Po każdym zakończonym
epizodzie na gorąco komentowali jego przebieg:
kto jak się zachował, co mógł zrobić lepiej, a co
wyszło dobrze. Klepali się po kevlarowych heł-
mach i przybĳali „piątki”, jakby wracali z praw-
dziwej akcji zakończonej pełnym powodzeniem. 

– Wszystko się udało, ale nie byłoby to możliwe
bez pomocy wojska, które nie tylko udostępniło

nam swój poligon, ale także zaplecze logis-
tyczne, łącznie z kucharzami, którzy byli tu
specjalnie dla nas – mówi mł. insp. Tomasz
Maluszczak.

Projekt „Szkolenie funkcjonariuszy Policji
w  zakresie prowadzenia działań pościgo-
wych” rozpisany jest na lata 2018–2020.
W jego ramach kupiono sprzęt (kamery ter-
mowizyjne, noktowizory, busole etc.),
w Szkole Policji w Słupsku prowadzone są
szkolenia dla dowódców plutonów prewencji
i policjantów z zespołów szkolenia, a także
organizowane są zajęcia praktyczne.
Pierwsze było latem w Wędrzynie,
to w Drawsku Pomorskim było
drugim, pozostało ostatnie
wiosną 2020 r. w  Nowej
Dębie. 

– Ćwiczenie to jest
odpowiedzią na po-
trzeby szkoleniowe
oddziałów pre-
wencji Policji,
a wnioski i do-
świadczenia
z  niego wy-
niesione poz-
wolą na
jeszcze wyż-
szym pozio-
mie zadbać
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o  bezpieczeństwo wszystkich obywateli –
mówi mł. insp. Tomasz Maluszczak.

Przedsięwzięcie przygotował Główny
Sztab Policji Komendy Głównej Policji przy
wsparciu Szkoły Policji w  Słupsku, Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
oraz wyspecjalizowanych policjantów od-
działów i samodzielnych pododdziałów pre-
wencji Policji. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor
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W Szkole Policji w Katowicach rozegrano XII Finał
Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych
„Dzielnicowy Roku”. Zwycięzcą rywalizacji
dzielnicowych został sierż. sztab. Sylwester Grzelak
z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, a najlepszym
kierownikiem rewiru dzielnicowych asp. Krzysztof
Błachut z Komendy Powiatowej Policji w Suchej
Beskidzkiej. Drużynowo wygrała reprezentacja
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W zawodach rozgrywanych od 22 do 25  października  br.
uczestniczyło 51 funkcjonariuszy z całego kraju. Po dwóch
dzielnicowych z każdej komendy wojewódzkiej i stołecznej

oraz kierownicy rewirów, którzy wygrali eliminacje z swoich garni-
zonach. 

DEBIUTANCI I MISTRZOWIE
Wśród startujących byli zarówno debiutanci, jak i obyci w konkursach
współzawodnictwa policjantów. W tej drugiej grupie znalazło się na-
wet dwóch mistrzów: dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Ka-
towicach st. sierż. Łukasz Kloc, który dwa lata temu wraz z kolegą
wygrał Turniej Par Patrolowych, oraz kierownik rewiru dzielnicowych
KPP w Suchej Beskidzkiej asp. Krzysztof Błachut, który trzy lata
temu wygrał zawody dzielnicowych. Teraz również poradzili sobie
świetnie, bo Kloc indywidualnie był piąty, a Błachut po raz kolejny
ustrzelił dublet, wygrywając nie tylko indywidualnie, ale także 
wraz z  kolegami z  reprezentacji KWP w  Krakowie w  klasyfikacji 
drużynowej.

– Tu jest coraz trudniej wygrać! – powiedział asp. Krzysztof Bła-
chut. – Gdy trzy lata temu sięgałem po tytuł, różnice punktowe
były wyraźne. Teraz minimalne. Podniósł się nie tylko poziom przy-
gotowania finalistów, ale także stawiane przed nami zadania. Trzeba
mieć znacznie głębszą wiedzę i doświadczenie, czasami wybiegające
poza codzienną służbę policjanta. 

Debiutantem w finałach, który wygrał rywalizację dzielnicowych,
okazał się sierż. sztab. Sylwester Grzelak. Funkcjonariusz Policji od
7 lat, a dzielnicowy w gminie Sieradz od trzech. 

– Debiut i od razu zwycięstwo! Ale nie byłoby tego sukcesu bez
wsparcia drużyny – asp. sztab. Sławomira Szymańskiego i kierownika
rewiru dzielnicowych asp. sztab. Waldemara Leszczyńskiego 
z KPP w Wieruszowie. Także atmosfera zawodów motywowała nas
do walki o jak najlepszy wynik. Drużynowo zajęliśmy drugie miejsce,
jest więc z  czego się cieszyć – powiedział sierż. sztab. Sylwester
Grzelak.

Tradycyjnie, w czasie rozgrywania zawodów „Dzielnicowy Roku”
w Szkole Policji w Katowicach, odbywa się narada naczelników ko-
mend wojewódzkich i stołecznej Policji oraz przedstawicieli szkół
Policji odpowiedzialnych za służbę prewencyjną. Tegoroczna była
także okazją do pożegnania organizatora i sędziego głównego sześciu
edycji „Dzielnicowego Roku”, wieloletniego kierownika Zakładu
Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach inspektora
w  stanie spoczynku Dariusza Walczaka, który także w  tym roku
służył radą podczas zawodów. Jego obowiązki zarówno w SP w Kato-
wicach, jak i przy organizacji zawodów dzielnicowych przejął podinsp.
Henryk Bartecki. 

– Dla mnie to był debiut w roli sędziego głównego, ale pomagał
mi zgrany zespół ludzi – powiedział podinsp. Henryk Bartecki. –

Dzielnicowy roku 2019

Strzelanie było konkurencją i dla dzielnicowych, i dla kierowników
rewiru dzielnicowych

Zwycięzca
rywalizacji
dzielnicowych
sierż. sztab.
Sylwester
Grzelak
podczas
symulacji
podstawowych
czynności
służbowych
związanych 
ze służbą
patrolową

Kierownicy rewiru dzielnicowych
analizują dokumentację służbową
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Sam przez wiele lat byłem dzielnicowym i doświadczenie, które wy-
niosłem z pracy w terenie, teraz bardzo mi pomogło w przygotowaniu
zawodów. Każde następne będą dla mnie łatwiejsze, ale nie wiem,
czy dla uczestników. Trzeba dbać o poziom.

Podczas gali finałowej puchary oraz nagrody dla zwycięzców wrę-
czali Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
wraz z gospodarzem zawodów komendantem Szkoły Policji w Kato-
wicach insp. dr. Rafałem Kochańczykiem. 

Uczestnikom gratulowali również komendant wojewódzki Policji
w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta, zastępca komendanta wojewódz-
kiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, zastępca komen-
danta wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, zastępca
komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz We-
sołowski, dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor, a także
przedstawiciele szkół policyjnych, Oddziału Prewencji Policji KWP
w Katowicach i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego
Policji w Katowicach, a także przedstawiciele wojewody śląskiego,
marszałka województwa śląskiego oraz prezydenta Katowic.

TO ZASŁUGA DZIELNICOWYCH
Szef Policji, zwracając się do wszystkich policjantów zebranych na
gali, odwołał się do historycznych chwil i dat w dziejach formacji:
100-lecia powołania Policji Państwowej i 1926 roku, gdy ówczesny
komendant główny Policji Państwowej podjął decyzję o utworzeniu
funkcji dzielnicowego.

– Już wtedy było to potrzebne i oczekiwane przez naszych roda-
ków, którzy po 123 latach braku istnienia Polski na mapie Europy
odzyskali niepodległość i chcieli żyć w wolnym i bezpiecznym kraju.
Potrzebowali policjantów, którzy o to bezpieczeństwo się zatroszczą.

Nie inaczej jest dzisiaj. Wszyscy Polacy oczekują od nas, funkcjona-
riuszy polskiej Policji, abyśmy troszczyli się o tę jedną z podstawo-
wych potrzeb każdego z nas, czyli o nasze bezpieczeństwo. I ludzie
tacy jak wy, którzy każdego dnia zakładają policyjny mundur, powo-
dują, że możemy mówić o wielkiej satysfakcji w szeregach polskiej
Policji, bo 98 proc. mieszkańców powiedziało, że czuje się bezpiecz-
nie w okolicach swojego miejsca zamieszkania. To jest niekwestio-
nowana zasługa m.in. policjantów, którzy pełnią funkcję dzielnico-
wego w Polsce – powiedział gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Organizatorem finału zawodów „Dzielnicowy Roku 2019” była
Szkoła Policji w Katowicach. Patronat honorowy nad finałem zawo-
dów objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Policjanci,
którzy zajęli najlepsze miejsca w klasyfikacji generalnej zawodów,
oprócz pucharów i okolicznościowych wyróżnień, otrzymali odznaki
„Zwycięzcy turnieju wiedzy i sprawności zawodowej”. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

Klasyfikacja indywidualna – dzielnicowi 
1. sierż. sztab. Sylwester Grzelak (KWP w Łodzi),
2. st. sierż. Mariusz Delĳewski (KWP we Wrocławiu),
3. sierż. sztab. Bartosz Chłond (KWP w Krakowie).

Klasyfikacja indywidualna – kierownicy 
rewirów dzielnicowych
1. asp. Krzysztof Błachut (KWP w Krakowie),
2. asp. sztab. Waldemar Leszczyński (KWP w Łodzi),
3. asp. sztab. Krzysztof Tacka (KWP w Katowicach).

Klasyfikacja drużynowa
1. KWP w Krakowie (sierż. sztab. Bartosz Chłond, 

mł. asp. Krzysztof Gucwa, asp. Krzysztof Błachut),
2. KWP w Łodzi (asp. sztab. Sławomir Szymański, 

sierż. sztab. Sylwester Grzelak, asp. sztab. Waldemar 
Leszczyński),

3. KWP w Białymstoku (sierż. sztab. Tomasz Narel, 
st. sierż. Tomasz Kwiatkowski, asp. sztab. Arnold 
Teterdynko).

Udzielanie pierwszej
pomocy osobie
z atakiem epilepsji

Laureaci zawodów i zwycięzcy poszczególnych konkurencji na pamiątkowym zdjęciu z Komendantem Głównym Policji 
gen. insp. dr. Jarosławem Szymczykiem i komendantem Szkoły Policji w Katowicach insp. dr. Rafałem Kochańczykiem
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W MILÓWCE
W uroczystości otwar-

cia nowego Posterunku
Policji w Milówce uczest-
niczyli 7 października br.
sekretarz stanu w Minis-
terstwie Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej Sta-
nisław Szwed, sekretarz
stanu w  Ministerstwie
Inwestycji i  Rozwoju
Grzegorz Puda i poseł na
Sejm RP Kazimierz Matuszny. Wśród zaproszonych gości byli również
I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, wicemarszałek województwa
śląskiego Beata Białowąs, starosta żywiecki Andrzej Kalata oraz wójt
gminy Milówka Robert Piętka. Stronę policyjną reprezentowali ko-
mendant wojewódzki Policji w  Katowicach nadinsp. dr Krzysztof
Justyński i dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp.
Sławomir Litwin. Nowym kierownikiem Posterunku Policji w Mi-
lówce jest asp. sztab. Eugeniusz Zawada. 

tekst i zdj. KWP w Katowicach

W ISTEBNEJ
W nowo otwartym Po-

sterunku Policji w Isteb-
nej, w powiecie cieszyń-
skim służy ośmiu
funkcjonariuszy z  kie-
rownikiem asp. sztab.
Marcinem Sztwiertnią
na czele. Posterunek bę-
dzie czynny w  ciągu
dnia, ale poza godzinami pracy połączenia na numer jednostki będą
przekierowywane do komisariatu w Wiśle lub komendy powiatowej
w Cieszynie. W uroczystości, która odbyła się 7 października, udział
wzięli: sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wój-
cik, komendant wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysz-
tof Justyński i  dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji
insp. Sławomir Litwin. Zaproszeni goście podkreślali znaczenie in-
westowania w bezpieczeństwo publiczne. Odtwarzanie posterunków
jest, obok programu „Dzielnicowy bliżej nas”, Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa i  aplikacji Moja Komenda, jednym z  ele-
mentów uspołeczniania Policji, budowania bezpieczeństwa publicz-
nego i zaufania obywateli do organów państwa. 

tekst i zdj. KWP w Katowicach/IPK

W KOWARACH 
1 października 2019 roku otwarto nową siedzibę Komisariatu

Policji w  Kowarach. W  uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in.:
I  zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augu-
styniak, komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. To-

masz Trawiński z zastęp-
cami, komendant miejski
Policji w  Jeleniej Górze
mł. insp. Bogumił Ko-
towski wraz z  zastępcą,
zastępca komendanta
miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w  Jele-
niej Górze, starosta po-
wiatu jeleniogórskiego
Krzysztof Wiśniewski
wraz z zastępcą, przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego oraz
burmistrz Kowar wraz z zastępcą i przewodniczącym Rady Miasta.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra KWP we Wroc-
ławiu. Nowo wybudowana siedziba kowarskiej policji spełnia wymogi
do obsługi osób niepełnosprawnych. Służbę pełnić w  niej będzie 
29 funkcjonariuszy. 

KWP we Wrocławiu/IPK
zdj. KMP w Jeleniej Górze

W LESKU
Nowoczesny budy-

nek komendy w Lesku
przekazali uroczyście
policjantom w użytko-
wanie I  zastępca Ko-
mendanta Głównego
Policji nadinsp. Da-
riusz Augustyniak oraz
komendant woje-
wódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryk Moskwa. Uroczystość
otwarcia komendy odbyła się 28 września br. i uczestniczyli w niej
parlamentarzyści: Marek Kuchciński, Bogdan Rzońca, Adam Śnieżek
i Piotr Uruski, przedstawiciele władz administracji samorządowej,
duchowieństwa oraz reprezentanci służb i instytucji współpracują-
cych z Policją. Nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał kom. Jackowi
Pączkowi, komendantowi powiatowemu Policji w Lesku symboliczne
klucze do nowej komendy, a w swoim wystąpieniu podkreślił zna-
czenie programu modernizacji służb mundurowych, bo dzięki tym
środkom możliwe jest budowanie i remontowanie policyjnych obiek-
tów oraz doposażanie Policji w nowoczesny sprzęt. Budynek jest no-
woczesny i przestronny. 

tekst i zdj. KWP w Rzeszowie

W BIAŁOGARDZIE
8 października 2019 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowej

siedziby Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie, w garnizonie
zachodniopomorskim. W  wydarzeniu wziął udział sekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Admi-
nistracji Paweł Szefer-
naker, wojewoda za-
c h o d n i o p o m o r s k i
Tomasz Hinc, I  za-
stępca Komendanta
Głównego Policji nad-
insp. Dariusz Augusty-
niak, komendant wo-

Nowe siedziby
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jewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, a także parla-
mentarzyści, przedstawiciele lokalnych samorządów powiatu biało-
gardzkiego z  Piotrem Pakuszto – starostą białogardzkim na czele
oraz przedstawiciele służb i  instytucji współdziałających z Policją.
Uroczyste otwarcie komendy nastąpiło przez wręczenie symbolicz-
nego klucza komendantowi powiatowemu Policji w  Białogardzie
kom. Robertowi Brzozowskiemu. Nowa siedziba ma prawie
2  tys. mkw. powierzchni użytkowej. Dwukondygnacyjny budynek
główny jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

tekst i zdj. KWP w Szczecinie

W SOKOŁACH
30 września br. odbyła się uroczystość

otwarcia nowo wybudowanej siedziby Po-
sterunku Policji w Sokołach. Wzięli w niej
udział sekretarz stanu w  Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji Jaro-
sław Zieliński, komendant wojewódzki Po-
licji w  Białymstoku nadinsp. Daniel Koł-
nierowicz, duchowieństwo, zaproszeni
goście oraz przybyli na ceremonię miesz-
kańcy. Nowym kierownikiem posterunku
w Sokołach został mł. asp. Kamil Ksepka.
W posterunku podległym Komendzie Powiatowej Policji w Wysokiem
Mazowieckiem służbę pełni sześciu funkcjonariuszy. Znajduje się
on na działce o  powierzchni 1027 metrów kwadratowych, a  po-
wierzchnia użytkowa budynku wynosi 171,36 metrów kwadratowych.
Budowa została zrealizowana ze środków „Programu modernizacji
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i  Służby
Ochrony Państwa na lata 2017–2020”. 

tekst i zdj. KWP w Białymstoku

W BIELINACH 
8 października br. w obecności

m.in. komendanta wojewódzkiego
Policji w Kielcach nadinsp. Pawła
Dzierżaka, zastępcy dyrektora
Biura Logistyki KGP insp. Mariu-
sza Żurawskiego, wojewody świę-
tokrzyskiego Agaty Wojtyszek,
parlamentarzystów, samorządow-
ców i lokalnej społeczności został
otwarty Posterunek Policji w Bie-
linach. Policjanci z Bielin mają do dyspozycji blisko 145 mkw. po-
wierzchni umeblowanej i wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt.
Nadinsp. Paweł Dzierżak przekazał symboliczne klucze do budynku
nowemu kierownikowi posterunku asp. Rafałowi Roszczypale. 

tekst i zdj. KMP w Kielcach

W WISZNICACH
W uroczystości otwarcia Komisariatu Policji w Wisznicach 22 paź-

dziernika br. udział wzięli: sekretarz stanu w MSWiA Sylwester Tu-
łajew, I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Au-
gustyniak, przedstawiciele samorządów, kadra kierownicza
lubelskiego garnizonu z komendantem wojewódzkim Policji w Lub-
linie insp. Robertem Szewcem na czele. Przybyłych gości powitał

komendant miejski Policji
w  Białej Podlaskiej mł. insp.
Grzegorz Pietrusik. Sekretarz
stanu w MSWiA Sylwester Tu-
łajew przekazał symboliczny
klucz do nowego budynku Ko-
misariatu Policji w Wisznicach
komendantowi tej jednostki –
podinsp. Hubertowi Makaru-
kowi. Stan etatowy komisariatu to 28 funkcjonariuszy. 

KWP w Lublinie, zdj. Anna Kamola/IPK

W RASZYNIE
30 policjantów i pracowników

będzie pracowało w wybudowa-
nym Komisariacie Policji w Ra-
szynie. W uroczystym apelu,
który odbył się 23 października
br., udział wzięli I zastępca Ko-
mendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz Augustyniak,
komendant stołeczny Policji
nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz z zastępcą Włodzimierzem Pietro-
niem oraz kadra kierownicza komórek i jednostek organizacyjnych
stołecznej komendy, a  także przedstawiciele władz państwowych
i samorządowych, służb mundurowych, placówek oświatowych i kul-
turalnych, instytucji i stowarzyszeń współpracujących z Policją oraz
duchowieństwa. I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp.
Dariusz Augustyniak oraz komendant stołeczny Policji nadinsp. Pa-
weł Dobrodziej przekazali komendantowi Komisariatu Policji w Ra-
szynie nadkom. Konradowi Łuczyńskiemu symboliczny klucz do no-
wej siedziby. W trakcie uroczystości raszyńscy policjanci otrzymali
także nowy radiowóz. 

KSP/IPK
zdj. Jarosław Florczak, Marek Szałajski

W IŁOWIE-OSADZIE
W powiecie działdowskim, w  Iłowie-Osadzie odbyła się 9 paź-

dziernika 2019 r. uroczystość otwarcia nowego Posterunku Policji.
Wzięli w niej udział m.in. poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski, se-
nator RP Bogusława Orzechowska, komendant wojewódzki Policji
w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, dyrektor Biura Prewencji KGP
insp.  Robert Kumor, starosta działdowski Paweł Cieśliński, wójt
Gminy Iłowo-Osada Sebastian Cichocki, komendant powiatowy Po-
licji w Działdowie insp. Witold Barcikowski i  licznie zgromadzeni
samorządowcy powiatu działdowskiego oraz zaproszeni goście
i mieszkańcy. Komendant wojewódzki Policji w Olsztynie przekazał
klucz symbolizujący otwarcie Posterunku Policji kierownikowi
asp. sztab. Arkadiuszowi Ma-
siakowi. Swoim działaniem
jednostka obejmuje cały te-
ren gminy Iłowo-Osada.
Zmodernizowany budynek
dostosowany jest do obsługi
m.in. osób niepełnospraw-
nych. 

KWP w Olsztynie/IPK, 
zdj. Tomasz Markowski
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W drożenie standardów interpolow-
skich do pracy zespołów ujawnia-
jących i zabezpieczających zwłoki

i  szczątki ludzkie na miejscu katastrofy
miało już miejsce kilka miesięcy wcześniej,
w opracowanych – przez Zespół zadaniowy
ds. usprawnienia działań w zakresie iden-
tyfikacji ciał ofiar katastrof – dokumentach
pt. „Metodyka oględzin miejsc przestępstw
o charakterze terrorystycznym i katastrof”
oraz „Metodyka identyfikacji ciał ofiar ka-
tastrof ”. Opracowania te opierają się na 
wypracowanych przez medycynę sądową
i  kryminalistykę sposobach, metodach
i środkach prowadzenia identyfikacji osoby,
ale jednocześnie uwzględniają standardy
zalecane przez Komisję Stałą i Grupę Nad-
zorującą Interpolu ds. identyfikacji ofiar ka-
tastrof do stosowania podczas przeprowa-
dzania działań związanych z  identyfikacją
ciał ofiar. 

TEORIA
Stosowanie wytycznych zawartych w  obu
metodykach było głównym tematem szko-
lenia zorganizowanego pod egidą Interpolu
przez Centralne Laboratorium Kryminalis-
tyczne Policji i  Centrum Szkolenia Policji
w  Legionowie między 1 a  3  października
2019 r. Jego adresatami byli funkcjonariusze
oraz pracownicy Policji z Zespołu ds. iden-
tyfikacji ciał ofiar, powołanego decyzją nr 166
Komendanta Głównego Policji z  21 maja
2019 roku na podstawie rekomendacji Mię-
dzyresortowego Zespołu do spraw Zagrożeń
Terrorystycznych, którego przewodniczącym
jest Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji. 

W ćwiczeniach uczestniczyło 30 policjan-
tów z  komórki zarządzającej, którą tworzą
pracownicy i funkcjonariusze CLKP, komórki

wspierającej składającej się z policjantów Ko-
mendy Stołecznej Policji oraz 4 zespołów re-
gionalnych DVI (ang. disaster victims iden-
tification) z  garnizonów w  Białymstoku,
Lublinie, Szczecinie i  Katowicach. Zapro-
szono również przedstawicieli Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Centrum Szko-
lenia Policji w Legionowie oraz Żandarmerii
Wojskowej. Jako trenerów udało się pozyskać

światowej sławy fachowców w  dziedzinie
identyfikacji ofiar katastrof: Eckharda
Klempa – eksperta DVI z  Interpolu, oraz
Howarda Waya, koordynatora DVI z Wielkiej
Brytanii, wieloletniego przewodniczącego
Grupy Roboczej ds. DVI w Międzynarodowej
Organizacji Policji Kryminalnej.

Trzydniowe szkolenie objęło wykłady teo-
retyczne oraz zajęcia praktyczne z zakresu

realizacji czynności dotyczących iden-
tyfikacji ciał ofiar katastrof. Wykła-

dowcy omówili czynności pozyski-
wania i  dokumentowania danych
przedśmiertnych (AM – ante mor-
tem) i  pośmiertnych (PM – post
mortem) na przeznaczonych do tego

formularzach opisu zwłok na miejscu
zdarzenia opracowanych przez Inter-

pol, a także czynności na miejscu zdarzenia
podejmowane pod kątem ujawniania i  za-
bezpieczania zwłok. Podkreślono również is-
totę zapewnienia bezpieczeństwa w sytua-
cjach zagrażających zdrowiu i  życiu
funkcjonariuszy na miejscu oględzin oraz
właściwej opieki psychologicznej zarówno
dla rodzin ofiar, jak i zespołu DVI. 

PRAKTYKA I ROZWÓJ
W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
odbyły się zajęcia praktyczne, podczas któ-
rych uczestnicy szkolenia prowadzili symu-
lowane czynności identyfikacyjne na miejscu
zdarzenia o  charakterze terrorystycznym.
Ostatniego dnia szkolenia przeprowadzono
również symulacje w  warunkach prosekto-
ryjnych i omówiono najważniejszy etap iden-
tyfikacji, tzw. etap uzgodnieniowy polegający
na łączeniu pozyskanych danych AM i PM,
którego efektem jest notatka urzędowa
o identyfikacji N.N. zwłok. 

Polski zespół, kierowany przez insp.
Adama Frankowskiego, zastępcę dyrektora
Centralnego Laboratorium Kryminalistycz-
nego Policji, czeka wkrótce kolejny krok
w  kierunku doskonalenia kompetencji
i usprawnienia współpracy między służbami
i podmiotami uczestniczącymi w oględzinach
miejsc przestępstw o  charakterze terrory-
stycznym i katastrof. W grudniu br. odbędą
się symulowane działania związane z wystą-
pieniem zdarzenia masowego, w  których –
oprócz zespołu DVI – będą uczestniczyć
służby ratownicze, a także podmioty i służby
właściwe w sprawach identyfikacji ofiar ka-
tastrof.

Źródłem finansowania obu przedsięwzięć
jest dotacja celowa przyznana przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w  ra-
mach „Narodowego programu antyterrory-
stycznego na lata 2015–2019” w  związku
z powołaniem Zespołu ds. identyfikacji ciał
ofiar katastrof. 

ADAM FRANKOWSKI, 
AGNIESZKA ŁUKOMSKA 

zdj. Izabela Pajdała

Identyfikacja ofiar katastrof
21 maja 2019 r. Komendant Główny Policji powołał nieetatowy
Zespół ds. identyfikacji ciał ofiar katastrof. Jego głównym
zadaniem jest prowadzenie lub koordynowanie działań
ukierunkowanych na identyfikację oraz udzielanie wsparcia
w tym zakresie innym jednostkom organizacyjnym Policji
oraz uprawnionym organom i instytucjom. Polska Policja
dołączyła do grona krajów Europy i świata stosujących,
rekomendowane przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej –
Interpol, procedury wykorzystywane w przypadku zdarzeń masowych
skutkujących śmiercią wielu osób, zwłaszcza w skali międzynarodowej.
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W sympozjum uczestniczyli także
znani i cenieni w środowisku anali-
tyków kryminalnych byli dyrektorzy

Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy
Głównej Policji, m.in.: insp. w st. spocz. Wie-
sław Kordas, insp. Marek Ślizak (obecnie za-
stępca komendanta BSWP KGP) oraz
insp. w st. spocz. Waldemar Ignaczak, jeden
z  pierwszych wykładowców analizy krymi-
nalnej w WSPol. w Szczytnie, który był nau-
czycielem większości policyjnych analityków
kryminalnych. 

LIDERZY ANALITYKÓW 2019
Po wystąpieniu rozpoczynającym sympozjum
insp. Waldemara Wołowca, obecnego dyrek-
tora Biura Wywiadu i  Informacji Kryminal-
nych KGP, swoje prezentacje w  ramach 
konkursu na lidera analizy kryminalnej za-
demonstrowali analitycy z  całej Polski. Do
konkursu zagłoszono kilkanaście prezentacji
przygotowanych na podstawie spraw prowa-
dzonych w kraju. Wytypowano 11 z nich, a ju-
rorami wybranych prac zostali wszyscy zgro-
madzeni na sali analitycy. Po zsumowaniu
wyników okazało się, że dwie najwyżej oce-
nione (z Bydgoszczy i Łodzi) otrzymały tę
samą liczbę punktów. Zwycięzcę konkursu
wyłonili więc członkowie kapituły, w skład
której weszli: mł. insp. Robert Malinowski
– zastępca dyrektora BWiIK KGP, mł. insp.
Dariusz Babisz – naczelnik Wydziału Analizy
Kryminalnej BWiIK KGP, nadkom. Daniel
Jakubowski –  naczelnik Wydziału Analizy
Kryminalnej CBŚP, kom. Piotr Romanowicz
– analityk z Wydziału Wywiadu Kryminalnego
KSP, zdobywca tytułu „Lidera analityków
kryminalnych Policji z 2018 roku” w pierw-
szej edycji konkursu, nadkom. Krzysztof Gą-
siorowski – analityk z  KWP w  Krakowie,

przedstawiciel analityków WWK KWP/KSP
i  nadkom. Artur Gniadek – przedstawiciel
analityków CBŚP.

Wyłaniając laureata, komisja brała pod
uwagę: sposób doboru analizowanych da-
nych, zastosowane narzędzia analizy oraz do-
datkowe umiejętności, z których korzystali
policjanci podczas pracy nad sprawami. Bar-
dzo ważnym kryterium były umiejętności
przekazania własnych wniosków oraz prze-
konania do nich słuchaczy. Takie kompeten-
cje mają znaczenie w  pracy na stanowisku
analityka, który swoim raportem z  analizy
kryminalnej powinien przekonać zlecenio-
dawców do wykorzystania zaproponowanych
wniosków w ich dalszej pracy. 

Zwycieżył nadkom. Jacek Gardyza z  Wy-
działu Wywiadu Kryminalnego KWP w Byd-
goszczy prezentacją analizy kryminalnej pt.
„Oszustwa metodą na funkcjonariusza CBŚP”
(analiza dotyczy również podobnych prze-
stępstw, tj. metodą na wnuczka, krewnego,
funkcjonariusza). Autor pokazał skalę pracy
analityka kryminalnego w Policji, wskazał na
problemy, jakie napotkał podczas analizy
i przetwarzania tysięcy danych. Na koniec po-
dzielił się z uczestnikami sympozjum swoimi
przemyśleniami, pomysłami, wnioskami i roz-
wiązaniami, które inni analitycy mogą zasto-
sować w swojej pracy w przyszłości. 

Drugie miejsce zajął asp. Marcin Majdzik
z  Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP
w  Łodzi prezentacją pt. „Zabójstwo Pau-
liny  D.”. Autor krok po kroku przedstawił
sposób, w  jaki poszukiwał informacji ze
wszystkich dostępnych źródeł, opowiadał
o sposobach i programach komputerowych,
z których korzystał przy ich przetwarzaniu
i porządkowaniu. Mówił, jak nakierowywać
funkcjonariuszy operacyjnych na właściwe

ścieżki postępowania podczas prowadzenia
podobnych spraw w przyszłości. 

Trzecie miejsce przypadło podinsp. Ro-
bertowi Brzozowskiemu z  Zarządu CBŚP
w  Lublinie za prezentację pt. „Dopalacze
i bitcoiny”. Funkcjonariusz przedstawił po-
szczególne etapy poszukiwania informacji
o sklepach internetowych sprzedających do-
palacze oraz cyfrowych ścieżkach finanso-
wana procederu. Pokazał współzależności
między wirtualnymi portfelami kryptowaluty
bitcoin i przepływu środków między inter-
netowymi stronami, na których dochodziło
do transakcji, a zleceniodawcami, pośredni-
kami i producentami. Prezentował sposoby,
jakich używali przestępcy, próbując „ukryć
się w sieci” i metody na ich identyfikację.
Autor pokazał, jakimi zasobami finansowymi
operowali przestępcy – kwota środków uży-
tych do popełnienia przestępstwa w  oma-
wianej prezentacji wynosiła ponad 1,5 mln
złotych.

Nagrody w wysokości czterech, dwóch i ty-
siąca złotych ufundowane przez Komendanta
Głównego Policji gen. insp. dr.  Jarosława
Szymczyka wręczył laureatom insp. Walde-
mar Wołowiec – dyrektor BWiIK.

WYMIANA NAJNOWSZYCH
INFORMACJI 
Prócz swoistej rywalizacji analityków wy-
miana najnowszych informacji między
uczestnikami stanowiła najważniejszą część
sympozjum. Rozmawiano m.in.: o przetwa-
rzaniu i  analizie danych masowych w  od-
niesieniu do przestępstw gospodarczych, 
zintegrowanej Platformie Identyfikacji i We-
ryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpie-
czeniowej, możliwości systemów monito-
ringu ruchu drogowego w kraju oraz innych
państwach, analizie danych w przeciwdzia-
łaniu przestępczości ubezpieczeniowej,
o  projektach na zakup oprogramowania 
i sprzętu oraz o szkoleniach realizowanych
obecnie przez WAK BWiIK KGP, a o prze-
ciwdziałaniu przestępczości ubezpieczenio-
wej mówił dyrektor Biura Przeciwdziałania
Wyłudzeniom Warta S.A. 

Ostatniego dnia sympozjum specjaliści
z  BWiIK KGP przedstawili nowe funkcjo-
nalności w Policyjnym Systemie Informacyj-
nym, Krajowym Systemie Informacyjnym 
Policji i Krajowym Centrum Informacji Kry-
minalnych w kontekście wymiany informacji
oraz możliwości wykorzystania danych PNR
(Passenger Name Record – system przeka-
zywania danych wszystkich pasażerów przy-
latujących i odlatujących z Polski) oraz wiel-
koskalowych systemów informacyjnych UE
na potrzeby analizy kryminalnej. 

SŁAWOMIR KATARZYŃSKI

Sympozjum i konkurs 
analityków
„Analiza kryminalna – specjalizacja czy interdyscyplinarność” to temat
przewodni XVIII Sympozjum Analityków Kryminalnych, które odbywało się
od 1 do 4 października w Rynie. Wzięło w nim udział prawie 100 analityków
kryminalnych z blisko 160 pełniących służbę w Policji. W wydarzeniu
uczestniczyli też przedstawiciele świata nauki, prokuratury, innych służb
oraz instytucji ubezpieczeniowych. 
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Internet XXI w. jest skarbnicą wiedzy,
w której można znaleźć odpowiedź na
większość pytań, ale ma też swoją
drugą, ciemną stronę. Patologie
internetu są w stanie dotknąć każdego,
lecz najwięcej szkód mogą wyrządzić
w psychice dzieci i młodzieży. Warto
wiedzieć, co oznaczają pojęcia m.in.:
seksting, hejt i patotreści oraz jak im
przeciwdziałać, a w razie zagrożenia,
jak pomóc małoletnim internautom.

13.
Międzynarodowa Konferencja pt. „Bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży w internecie” odbyła się 17–18 września w sa-
lach konferencyjnych Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

Trwała dwa dni i była podzielona na sesje plenarne i równoległe oraz
debaty i warsztaty. Brało w niej udział ponad 40 specjalistów z wielu
krajów, m.in.: dr Elizabeth Milovidov z Digital Parenting Coach, dr De-
lphine Auffret z francuskiego centrum Safer Internet, a także przed-
stawiciele władz Polski z Wandą Buk – podsekretarz stanu w Minister-
stwie Cyfryzacji na czele. Komisarz Unii Europejskiej ds. cyfrowej
gospodarki i społeczeństwa Mariya Gabriel przesłała film ze swoim wy-
stąpieniem. Wydarzenie zgromadziło tych, którym bliska jest tematyka
ochrony dzieci i  młodzieży przed zagrożeniami wirtualnego świata,
m.in.: nauczycieli i psychologów. 

SKALA PROBLEMU
Skala problemu jest duża i  jak podaje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
(FDDS) – 15 proc. dzieci codziennie ogląda patotreści, 30 proc. dwa razy
w tygodniu. Większość, bo 75 proc., ogląda je z ciekawości, a 20 proc.
należy do zamkniętych grup komentujących takie treści. Jak wynika z da-
nych, 88  proc. dzieci uznało, że oglądając treści pornograficzne, czuło
niepokój. Na podstawie danych NASK z 2016 r. – wyzywania w sieci do-
świadczyło ponad 32 proc. dzieci i młodzieży, poniżania i  ośmieszania
19,4 proc., 13,6 proc. straszenia, a około 12 proc. młodocianych użytkow-
ników – szantażowania, rozpowszechniania kompromitujących informacji
i kradzieży tożsamości w sieci. 

Według badań z 2018 r., opublikowanych w raporcie – „Rodzice Nasto-
latków 3.0” – blisko 50 proc. nastolatków przyznało się, że było celem
ataków w internecie. W sprzeczności z tymi danymi są statystyki opubli-
kowane w raporcie NASK w tym roku. Badanie przeprowadzono na re-
prezentatywnej grupie rodziców. Zadano im pytanie: Czy kiedykolwiek
Pana(i) dziecko (dzieci) doświadczyło któregoś z poniższych rodzajów
przemocy internetowej? I  tak: 84  proc. respondentów odpowiedziało
„nie” lub „trudno powiedzieć”, 7 proc. – ośmieszania, 6 proc. – poniżania
i wyzwisk, kradzieży tożsamości (org. podszywania się pod nie) i straszenia
– blisko 4 proc. Rozpowszechniania kompromitujących materiałów na ich
temat – 2 proc., a szantażowania – ponad 1 proc. dzieci. W ocenie autorów
raportu różnice świadczą o tym, że rodzice nie zawsze są świadomi inter-
netowych niebezpieczeństw, z jakimi borykają się ich dzieci.

Statystyki podane podczas konferencji przez Borisa Radanovića poka-
zały, że blisko 50 proc. mieszkańców Polski (dorośli i dzieci) korzysta

z portali społecznościowych, za pomocą których tworzą i otrzymują różne
treści, w  tym patologiczne. A  według wyników badań przytoczonych
przez André Weßela – 60 proc. dzieci minimum raz w tygodniu gra na
komputerze lub innym urządzeniu, co może prowadzić do uzależnienia. 

Najnowsze badania zachowań internautów w sieci zostały opublikowane
w  raporcie z  ogólnopolskiego badania społecznego przeprowadzonego
przez NASK: Rodzice „nastolatków 3.0”. Publikacja znajduje się na in-
ternetowej stronie NASK w zakładce raporty.

EKSPERCI
Podczas dyskusji, w której wzięli udział Karl Hopwood z European Schoolnet
Insafe, Kamil Nowak – autor bloga „Ojciec”, i Elizabeth Milovidov, zdefi-
niowano aktualne, najczęściej spotykane zagrożenia. Zdaniem rozmówców
należą do nich m.in.: uzależnienie od gier, wyłudzanie danych o użytkowniku,
fake newsy (nieprawdziwa informacja), hejt (mowa nienawiści), kontakt
z niebezpiecznymi i nielegalnymi treściami (pornografia, treści przemocowe,
treści o charakterze autodestrukcyjnym). W ich ocenie patologiczne treści
mogą mieć bardzo negatywny wpływ na psychikę młodych internautów.
Niejednokrotnie dzieciom i młodzieży brakuje krytycznego i selektywnego
sposobu patrzenia na treści i reklamy przeglądane w sieci. Często pobierają
też nielegalne pliki, łamiąc tym samym prawo, i narażają się na zainfekowanie
komputerów czy smartfonów wirusami. Może to prowadzić do utraty danych,
uszkodzenia sprzętu lub przekierowania młodych internautów do stron pro-
mujących niewłaściwe treści. Młodzi ludzie nie unikają również gier kom-
puterowych, w których może dochodzić do wyłudzenia tożsamości czy wi-
zerunku, a przy nielegalnym wykorzystaniu wprowadzonych tam danych,
do manipulacji nimi. Jak podsumowali debatę jej rozmówcy – niekontrolo-
wane przez rodziców przebywanie w internecie ich dzieci i młodzieży może
stanowić dla nich zagrożenie.

Cyberświat dzieci
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GRUPY ZAGROŻEŃ
Według uczestników konferencji niebezpieczeństwa współczesnego in-
ternetu można podzielić na trzy grupy: 

1. Niewłaściwych lub szkodliwych treści, z  jakimi mogą się zetknąć
w internecie młodzi ludzie. 

2. Niebezpiecznych osób, które będą się chciały z nimi kontaktować
w sieci. 

3. Niebezpiecznych działań, jakie mogą sami podejmować, a które mogą
mieć dla nich przykre konsekwencje.

Każdego z tych zagrożeń może doświadczyć młody internauta osobno
bądź w każdym innym zestawieniu. Na podstawie prezentowanych w czasie
konferencji przykładów można pokazać, z  jakimi niebezpieczeństwami
może mieć do czynienia nieświadomy konsekwencji młody użytkownik
internetu. Może np. po obejrzeniu filmiku o patologicznej treści (niebez-
pieczeństwo kontaktu z patotreściami) nagrać i opublikować własny film
w grupie zamkniętej portalu społecznościowego, na którym zaprezentuje
np. swoją nagość (niebezpieczne działania własne). Takie działanie może
doprowadzić do szantażu ze strony innego internauty, grożącego autorowi
możliwością szerszego upublicznienia filmu, w tym znajomym i rodzicom
autora (niebezpieczne działania innych). A gdy dojdzie do zrealizowania
groźby szantażysty, młodego internautę będzie mogło doświadczyć potę-
pienie (hejt – mowa nienawiści) ze strony innych, zwykle anonimowych
użytkowników sieci, którzy obejrzeli film. Następstwa takiego działania
mogą mieć przykre konsekwencje w realnym świecie, np. wyśmiewanie,
wyszydzanie i ośmieszanie przez osoby, które obejrzały film lub o nim sły-
szały. W skrajnych przypadkach, np. treści pornograficznych z udziałem
nieletnich, internetowym przestępstwem zajmą się Policja i prokuratura. 

PATOTREŚCI
Podczas bloków tematycznych Łukasz Wojtasik, członek Zarządu FDDS,
przedstawił definicję patotreści. Jest to prezentowanie w sieci w postaci
transmisji internetowej (streaming), fragmentów transmisji (shoty), fil-
mów, zdjęć, tekstów i  innych form przekazu, w  których nadawca lub
grupa nadawców prezentuje zachowania sprzeczne z normami społecz-
nymi. Promują one demoralizujący przekaz, obejmujący takie zachowania,
jak: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, picie alkoholu, poniżanie,
zażywanie narkotyków i inne. Mówca podał przykłady youtuberów (osoby
zajmujące się tworzeniem i umieszczaniem produkcji audiowizualnych
w serwisie internetowym YouTube), którzy do przekazu patologicznych
treści używali piosenek. W  wulgarnych tekstach autorzy nawiązywali
m.in.: do seksu z nieletnimi, narkotyków, pornografii i przemocy. Witryna,
do momentu jej zamknięcia, miała 240  mln odsłon. Niestety, w  ich
miejsce pojawiają się nowe. Innym przykładem był incydent w Białej
Pilskiej z 2018 r., gdzie chłopcy używając platformy umożliwiającej trans-
misję wideo (tzn. streamingu), za pośrednictwem portali społecznościo-
wych transmitowali wydarzenie na żywo. Widzów poprosili o wyzwanie
(w języku internautów tzn. chellange), a ci zażądali pobicia znajdującej
się w budynku osoby bezdomnej. Oglądający transmisję próbowali swoimi
żądaniami zmanipulować chłopców do ataku na przypadkową osobę.

Zdaniem Borisa Radanovića z Brytyjskiego Centrum Safer Internet
(SWGfL) do manipulacji może dochodzić także w sieciowych grach, ta-
kich jak Pokémon lub Tik Tok, w których możliwa jest zmiana twarzy
i słów wypowiadanych przez gracza, a filmy powstałe w tych programach
mogą być użyte jako fake newsy i służyć do manipulacji innymi użyt-
kownikami internetu. 

O problemach wynikających z grania w gry komputerowe mówił rów-
nież André Weßel z Uniwersytetu Technicznego w Kolonii. Jego zdaniem
młodzieży może grozić uzależnienie od gier komputerowych, utrata da-
nych osobowych, a  za pośrednictwem czatów, w które są wyposażone
niektóre gry i programy, do hejtu (mowy nienawiści) i uwodzenia. Nie-
kiedy nawet do strat finansowych. Niektóre gry wymagają kupowania
przez użytkowników żetonów lub dodatków do gier np. Fortnite. Jak

mówił André Weßel, badając problematykę przemocy w grach kompute-
rowych, nie znalazł on powiązania między przemocą w grach kompute-
rowych a realnym życiem. 

W dalszej części konferencji o kolejnych zagrożeniach mówiła dr Elene
Martelozzo z Uniwersytetu Middlesex. Potwierdziła badaniami, że dzieci
fotografujące się w niedwuznacznych sytuacjach i wysyłające zdjęcia zna-
jomym nie widziały w tym niczego złego, nie kojarzyły również takich
zachowań z sekstingiem (seksting to m.in. przesyłanie intymnych zdjęć
za pomocą telefonu lub internetu). Przy czym chłopcy częściej dokonywali
ekshibicji niż dziewczynki. Według wyciągniętych przez specjalistę wnio-
sków przyczyn takiego stanu można upatrywać w skrępowaniu rodziców
rozmową z dziećmi na tematy związane z seksem. A zdaniem ankieto-
wanych dzieci – jałowością informacji otrzymywanych na ten temat
w szkole. Anna Kwaśnik z dyzurnet.pl (NASK), pracując z dziećmi i mło-
dzieżą zauważyła, że internetowy ekshibicjonizm nie zawsze kojarzy się
dzieciom z poważnymi konsekwencjami i możliwością szantażu czy utraty
kontroli nad materiałami. Swoje zachowania dzieci tłumaczą zwykle
nudą, presją rówieśników, internetowymi chellangami i seksualizacją spo-
łeczeństwa.

ZAUFANE ŹRÓDŁA
Podczas sesji plenarnej zabrał głos dr hab. Marcin Napiórkowski z Instytutu
Kultury Polskiej UW. Zdaniem naukowca w  internecie nie brakuje osób
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próbujących nami manipulować i  to od nas zależy, czy ulegniemy takim
przekazom, czy też nie. Jednocześnie zaproponował kilka metod, dzięki
którym możemy przeciwdziałać rozpowszechnianiu patotreści, w tym fake
newsów (nieprawdziwych informacji). Zaproponował, by nie ulegać treściom
reklamowym i unikać bańki informacyjnej (tj. wybiórczej i niepełnej infor-
macji przesortowanej zwykle pod kątem upodobań internauty lub potrzeb
serwisu). Zdaniem naukowca każdy użytkownik sieci powinien krytycznie
podchodzić do informacji, treści i opinii pochodzących z internetu oraz po-
twierdzać je w innych, zaufanych źródłach. Nie powinniśmy przekazywać
niesprawdzonych wiadomości dalej, nim nie dowiedziemy, że są one praw-
dziwe – ograniczymy dzięki temu promowanie w sieci fake newsów i pa-
totreści. Te kilka zasad, zdaniem doktora, powinni znać rodzice, psycholodzy
i nauczyciele, a posiadaną wiedzę przekazywać dzieciom i młodzieży.

Ekspert, poproszony o komentarz dotyczący działań Policji w internecie,
pochwalił oficjalne internetowe profile portali społecznościowych obser-
wowanych przez niego komend. Za wzór właściwego działania Policji
podał przykład fake newsa, który pojawił się na jednym z portali. Kiedy
internauci ostrzegali się nawzajem przed rzekomymi porywaczami dzieci
i handlarzami narządów, którymi mieli być mężczyźni jeżdżący po Gorzo-
wie Wlkp. białym busem.

– Lubuscy policjanci zachowali się wzorcowo. Na swoim oficjalnym
profilu Facebooka zdementowali tę informację słowami „NIE MA TA-
KIEGO ZDARZENIA” (org. pisownia, duże litery oznaczają w internecie
„krzyk” piszącego) i poradzili internautom, aby nie wierzyli w fake newsy
i powstrzymali się od dalszego rozpowszechniania nieprawdy – powiedział
dr hab. Marcin Napiórkowski. 

PRZECIWDZIAŁANIE
W dalszej części konferencji o zabezpieczeniu dzieci i młodzieży przed
treściami o charakterze seksualnym mówiła Anna Kwaśnik (dyzurnet.pl,
NASK). Ekspertka radziła, aby: na komputerach stosować tzw. blokady
rodzicielskie, ustalać zasady korzystania z internetu, prowadzić edukację
seksualną (w domu i szkole), uczyć dzieci asertywności (umiejętności
odmawiania na m.in.: sieciowe challenge oraz inne niemoralne i niebez-
pieczne prośby i żądania internautów), rozmawiać o prywatności i wize-
runku oraz szacunku i pozostałych wartościach. Gdyby jednak doszło do
naruszenia bezpieczeństwa dziecka w internecie, należy: powstrzymać
się od oceny dziecka, nie obwiniać, okazać wsparcie, zebrać i zachować
dowody, zgłosić sprawę Policji, zgłosić do administratorów prośbę o usu-
nięcie kompromitujących materiałów z serwisów. Ale przede wszystkim
rozmawiać z dziećmi i młodzieżą.

AKTUALNY RAPORT NASK 
Wnioski końcowe raportu opublikowanego w br. dotyczące zachowań
internautów w sieci na podstawie badań z 2018 r.

Choć rodzice obawiają się, że rozwój technologii wpłynie na zwiększenie
ataków hakerskich, włamań, kradzieży pieniędzy itp., to nie stosują narzędzi
kontroli i nie zabezpieczają urządzeń. Mimo że często deklarują podejmo-
wanie rozmów profilaktycznych, ale nie jest to zbieżne z deklaracjami ich
dzieci. Co więcej, rozmowy te często ograniczają się jedynie do komend w ro-
dzaju: „nie wolno", „nie powinieneś", „wyłączę, ograniczę dostęp...”, co nie-
koniecznie pozytywnie wpływa na uczenie sposobów zachowania się w śro-
dowisku cyfrowym. Dzieci, których rodzice znajdują czas na rozmowę, są
uważni na zachowanie dziecka, potrafią dostrzec jego potrzeby, w  dużo
mniejszym stopniu są narażone na manipulację i ryzykowne zachowania.
Rodzice mają zatem do odegrania wielką rolę: przewodnika w eksploracji
internetu i budowaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykorzystywania
go w sposób bezpieczny i wartościowy. Aby to było możliwe, sami powinni
stale aktualizować swoją wiedzę oraz umiejętności cyfrowe oraz stosować
działania kontrolne, wychowawcze i edukacyjne. Przed takimi wyzwaniami
stają również instytucje i organizacje, których zadaniem jest edukacja rodzi-
ców. Powinny wspierać rodziców w odpowiedzialnym i skutecznym realizo-
waniu ich funkcji wychowawczych. Szczególne znaczenie mają świadome
działania kontrolne, wychowawcze i edukacyjne prowadzone przez rodziców
w omawianym zakresie.

Raport z  ogólnopolskiego badania społecznego przeprowadzonego
przez NASK: Rodzice „nastolatków 3.0”, NASK, Warszawa 2019.

O KONFERENCJI
Od 13 lat Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i mło-
dzieży w internecie” jest platformą wymiany wiedzy, poglądów oraz pre-
zentacji narzędzi przeciwdziałania zagrożeniom. Organizatorem konfe-
rencji jest NASK Państwowy Instytut Badawczy, Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę, Polskie Centrum Programu Safer Internet oraz niemieckie
konsorcjum klicksafe. Współorganizatorem wydarzenia był ITU (Mię-
dzynarodowy Związek Telekomunikacyjny). Partnerami – Fundacja Orange
i firma Google. Konferencja została objęta honorowym patronatem: Mi-
nisterstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw
Dziecka. Zorganizowana była w ramach programu Komisji Europejskiej
Connecting Europe Facility. Uczestniczyli w niej przedstawiciele sektora
edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i or-
ganów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. 

SŁAWOMIR KATARZYŃSKI
zdj. autor

Więcej o cyberzagrożeniach w „Policja 997”: „Wyłudzanie informacji” (nr 167),
„Zagrożenia”, „Przeciwdziałanie i zwalczanie” (nr 166).

dyzurnet.pl i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

NASK zarządza internetową platformą dyzurnet.pl, za pomocą któ-
rej możliwe jest zgłaszanie wszystkich nielegalnych treści. Pozys-
kane w ten sposób dane przekazywane są odpowiednim służbom,
w tym Policji. W walce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci
najważniejsza jest wiedza o zagrożeniach. Można ją znaleźć np.
w projekcie Ministerstwa Cyfryzacji realizowanym we współpracy
z NASK „Ogólnopolska sieć edukacyjna”.
– Za pomocą tej platformy dostarczamy szkołom treści edukacyj-
nych i wspieramy je w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.
Współpracujemy również z Policją, ucząc policjantów podczas or-
ganizowanych przez nas warsztatów, jak mają uświadamiać dzieci,
młodzież i  rodziców o cyberzagrożeniach oraz mówimy, jak im
przeciwdziałać – dodaje Bartłomiej Klinger, zastępca dyrektora ds.
Projektów Administracyjno-Edukacyjnych NASK.

Policyjna profilaktyka 

Policja jest ustawowo powołana do wykrywania i zwalczania
również tych zagrożeń, które pojawiają się w  internecie.
Za  ogólnopolską koordynację odpowiada Biuro do Walki 
z Cyberprzestępczością KGP. Policja działa też w obszarze
profilaktyki i  edukacji. „Bezpieczeństwo w  Cyberświecie”, 
„Cyberzagrożenia” „CYBERBEZPIECZNI”, „Cyberdżungla”
„Bezpieczeństwo w  Cyberświecie” – to kilka z  programów
edukacyjno-informacyjnych skierowanych do użytkowników
internetu, które nadzoruje mł. insp. Wanda Mende, naczelnik
wydziału Profilaktyki Społecznej w  Biurze Prewencji KGP.
Głównym celem programów, spójnym z  wnioskami końco-
wymi dotychczasowych konferencji, jest zwiększenie świado-
mości dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów prawnych oraz
kadry pedagogicznej na temat cyberprzemocy oraz zapobie-
ganie przestępczości i demoralizacji nieletnich. 
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Przeciw handlowi ludźmi 
Od trzynastu lat 18 października obchodzony jest Europejski

Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi. Zwalczaniem tego przestępstwa
w polskiej Policji zajmują się komórki właściwe do walki z handlem
ludźmi i przeszkoleni policjanci. Byli oni uczestnikami konferencji
zorganizowanej w dniach 16–18 października br. w Poroninie przez
Wydział do Walki z  Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP
z  udziałem partnerów zagranicznych z  USA, Wielkiej Brytanii,
Ukrainy oraz partnerów krajowych – organizacji pozarządowych
wspierających ofiary handlu ludźmi. Jednym z tematów było omó-
wienie przebiegu największej dotychczas operacji FORT realizowanej
wspólnie przez brytyjskich i polskich policjantów w sprawie wyko-
rzystania w Wielkiej Brytanii Polaków do pracy przymusowej. Po-
dziękowania za udział polskich policjantów w działaniach i za całość
polsko-brytyjskiej współpracy złożył 20 września br. podczas spot-
kania Grupy Zadaniowej do spraw Realizacji Action Plan for Poland
Sir Philip Rutnam, stały sekretarz w brytyjskim Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych.

Kraje zjednoczone w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestęp-
czości (EUCPN) oraz EUROPOL-u 17 października 2019 r. zaini-
cjowały kampanię prewencyjną, której zadaniem jest uświadamianie
potencjalnych ofiar, jakie mają prawa. Zadaniem kampanii jest także
wskazanie instytucji, organizacji i miejsc, w których można znaleźć
pomoc i ochronę. W Polsce informację o zdarzeniach mogących wy-
czerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz por-
nografii z udziałem małoletniego można przesłać na funkcjonującą
od 2014 r. w Wydziale do Walki z Handlem Ludźmi BK KGP skrzynkę
e-mailową handelludzmibsk@policja.gov.pl lub zadzwonić pod nu-
mer telefonu zaufania: 664 974 934. 

Biuro Prewencji KGP 

Operacja PANDORA 
Polska wzięła udział w  europejskiej operacji pod kryptonimem

PANDORA IV, zainicjowanej przez INTERPOL i EUROPOL, która
wymierzona była w zwalczanie kradzieży i nielegalnego handlu do-
brami kultury, w  tym szczególnie przeciwko obrotowi zabytkami
w internecie. Za jej przygotowanie i realizację odpowiedzialne było
Biuro Kryminalne KGP, w  którym funkcjonuje punkt kontaktowy
nieformalnej Sieci ds. Przestępczości przeciwko Dobrom Kultury 
EU CULTNET. Działania realizowane były w ścisłej współpracy z ko-
mendami wojewódzkimi i Komendą Stołeczną Policji oraz koordyna-
torem ds. zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom w CBŚP.

Operacja PANDORA IV trwała od 30 września do 11 października
2019 r., przy czym faza przygotowująca działania rozpoczęła się
w maju i trwała do 29 września br. Większość działań Policja prze-
prowadziła we współpracy z różnymi służbami i instytucjami, m.in.
Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną, wojewódzkimi
urzędami ochrony, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Instytutem
Muzealnictwa i  Ochrony Zbiorów. Podczas tej operacji wszczęto 
44 postępowania, w tym funkcjonariusze Policji wykonali czynności
w 43 sprawach, natomiast Straż Graniczna prowadziła 1 postępowa-
nie. Podczas prowadzonych postępowań odzyskano około 10,5 tys.
przedmiotów, z  czego większość stanowiły nielegalnie wykopane
cenne zabytki archeologiczne. Zabezpieczono również wiele egzem-
plarzy zabytkowej broni palnej, kilka mebli, w tym cenny stolik utra-
cony w wyniku włamania w 2014 roku, zabytkową ceramikę, dużą
liczbę fałszywych monet kolekcjonerskich, zabytkowy zegar oraz ob-
raz skradziony w 1993 roku. 

Biuro Kryminalne KGP 

E-usługi w szpitalach MSWiA 
25 października br. Sylwester Tułajew, sekretarz stanu w MSWiA

wraz z  Wojciechem Szajnarem, dyrektorem Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa w obecności Wandy Buk, podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Cyfryzacji podpisali porozumienie na dofinansowanie
projektu „e-Zdrowie w  SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych 
e-usług publicznych dla pacjentów”. Wartość projektu wynosi niemal
85 mln zł. 

– Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na modernizację sys-
temów teleinformatycznych i całej infrastruktury technicznej. Za-
kładamy, że ponad milion pacjentów rocznie skorzysta z  nowych
usług – powiedział wiceminister Sylwester Tułajew.

W projekcie bierze udział 16 szpitali MSWiA. Realizacja projektu
umożliwi wprowadzenie dwóch usług: e-Rejestracji oraz e-EDM.
Usługa e-Rejestracja zapewni pacjentom możliwość rejestracji przez
stronę internetową do poradni specjalistycznych lub POZ. Usługa
e-EDM umożliwi zdalny dostęp do elektronicznej dokumentacji
medycznej. Źródłem finansowania projektu jest Program Operacyjny
Polska Cyfrowa – Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług
publicznych”. Liderem projektu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. 

MSWiA

Akcja „Znicz” 2019
Coroczna akcja Policji pod nazwą „Znicz” prowadzona była od 

31 października do 3 listopada br. Aby dni zadumy i pamięci o zmar-
łych przebiegały spokojnie, policjanci we wszystkich województwach
już kilka dni przed dniem Wszystkich Świętych apelowali o zacho-
wanie szczególnej ostrożności, rozsądku, wzmożoną czujność i prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa. Nie brakowało również apeli do
kierowców o ostrożność, zachowanie trzeźwości i dostosowanie jazdy
do warunków panujących na drodze. 

W tegorocznej akcji „Znicz" wzięło udział ponad 5 tys. policjantów
ruchu drogowego, wspieranych przez funkcjonariuszy innych spe-
cjalności i Żandarmerię Wojskową. Funkcjonariusze działali przede
wszystkim w okolicach cmentarzy i na drogach dojazdowych do nich. 

Bilans tegorocznej akcji na drogach, mimo mniejszej liczby wy-
padków niż w ubiegłym roku, niestety ciągle jest bardzo niepokojący.
W długi weekend doszło do 268 wypadków, w których zginęło 
25 osób, a 364 zostały ranne. Do wielu zdarzeń doszło z powodu
brawurowej jazdy kierowców i nadmiernej prędkości. Zatrważająca
jest liczba osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę po al-
koholu. W tym roku policjanci zatrzymali 1245 nietrzeźwych kieru-
jących. Mimo licznych apeli w zestawieniu z ubiegłym rokiem liczba
ujawnionych przez funkcjonariuszy nietrzeźwych kierujących wzrosła
o 205 osób. Z danych Policji wynika, że najtragiczniejsza była nie-
dziela. Zginęło wówczas dziewięć osób. Tego dnia policjanci zatrzy-
mali również więcej kierowców pod wpływem alkoholu. 

oprac. IPK

Święto Policji Chorwackiej 
27 września 2019 r. zastępca Komendanta Głównego Policji insp. To-

masz Szymański przebywał z oficjalną wizytą w Zagrzebiu, gdzie uczest-
niczył w obchodach święta policji chorwackiej, połączonych z obchodami
Dnia Świętego Michała, patrona chorwackich policjantów. W uroczys-
tościach udział wzięli również szefowie policji z  Węgier, Rumunii,
Ukrainy, Słowenii, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa,
a także oficerowie łącznikowi z Niemiec, Austrii, Francji, Japonii i Chin. 

BMWP KGP 
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Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo
21 października br. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodo-

wego (ITS) odbyła się inauguracja kampanii „Twoje Światła – Nasze
bezpieczeństwo”. W ramach kampanii, podczas której kierowcy będą
mogli w całym kraju bezpłatnie weryfikować sprawność oświetlenia
pojazdów, została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego KGP
wspólnie z ITS. 

W ramach kampanii w soboty 16 listopada oraz 23 listopada 2019
roku odbędą się ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach diagno-
stycznych posiadających patronat ITS i Polskiej Izby Stacji Kontroli
Pojazdów. Kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić oświetlenie
w swoich samochodach. Wykaz stacji diagnostycznych znajduje się
na stronach komend wojewódzkich Policji i na stronie www.policja.pl.
Kierowcy mający aplikację Yanosik otrzymają informację na temat
lokalizacji stacji kontroli wykonujących bezpłatnego sprawdzenia
świateł. Akcja będzie również promowana przez emisję spotu na
ekranach firmy Screen Network. 

Partnerami przedsięwzięcia są: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, a  także Firma
Neptis S.A. – operator znanego wśród kierowców komunikatora 
Yanosik, oraz firma Screen Network S.A. 

BRD KGP/IPK 
zdj. Izabela Pajdała

Pilotażowe badania UTO
Od kilku lat coraz liczniej pojawiają się na drogach aglomeracji miej-

skich urządzenia napędzane silnikami elektrycznymi, tj. hulajnogi,
seegwaye, deski elektryczne, skutery i inne. Można uznać je za urzą-
dzenia transportu osobistego (UTO). W związku z pojawieniem się
luki w dotychczasowej praktyce opiniodawczej oraz przepisach praw-
nych i danych dotyczących parametrów ruchu UTO pracownicy Za-
kładu Broni i Mechanoskopii CLKP w październiku br. przeprowadzili
badania pilotażowe UTO. Badano wybrane parametry ruchu hulajnóg

elektrycznych w  zmien-
nych warunkach drogo-
wych. Na potrzeby badań
Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie udostępniło
motodrom o  nawierzchni
bitumicznej. Testy prze-
prowadzono na różnych ty-
pach hulajnóg elektrycz-
nych. Uzyskane dane
wymagają opracowania pod
kątem wykorzystywania ich
przez policyjnych biegłych

z zakresu badań wypadków drogowych podczas opiniowania zdarzeń
z udziałem UTO. 

KRZYSZTOF RUSIN, BARTŁOMIEJ PELC
zdj. Izabela Pajdała 

Zbrodnia nie ma płci 
Crime has no gender (zbrodnia nie ma płci) – to kolejna edycja

kampanii medialnej prowadzonej przez europejskie organy ścigania:
EU Most Wanted – najbardziej poszukiwani przestępcy Europy. Czy
kobiety są zdolne do popełniania tak poważnych przestępstw jak
mężczyźni? Wizerunki najbardziej poszukiwanych przestępczyń za-
mieszczone na stronie EU Most Wanted dowodzą, że tak. 

Akcja Najbardziej Poszukiwani w  Europie została zainicjowana
przez sieć ENFAST, która skupia zespoły poszukiwawcze organów
ścigania krajów UE, w styczniu 2016 r. przy pełnym współudziale
EUROPOLU. Wszyscy członkowie ENFAST specjalizują się w lo-
kalizowaniu przestępców, którzy są podejrzani lub zostali skazani za
poważne przestępstwa i podlegają europejskim nakazom aresztowa-
nia. Wśród najbardziej poszukiwanych przestępców, aż 18 to kobiety,
w tym Polka skazana za zabójstwo. Rozgłos medialny spowodowany
kampanią doprowadził do uzyskania informacji dotyczących poszu-
kiwanej. Wspólna praca policjantów Zespołu Poszukiwań Celowych
Wydziału Kryminalnego KWP w  Bydgoszczy z  policjantami z  Wy-
działu Poszukiwań i  Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP
pozwoliła na zatrzymanie kobiety. Poszukiwana Dorota K. została
zatrzymana 22 października br. w miejscowości Wuppertal w Nie-
mczech. Do zatrzymania doszło dzięki dynamicznej wymianie in-
formacji za pośrednictwem kanału ENFAST. 

KGP/EUROPOL

Dar krwi łączy służby
W Komendzie Głównej Straży Granicznej 18 października br. od-

była się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia Odznak Honorowych
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz pamiątkowych dyplomów uzna-
nia. Na uroczystość zaproszeni zostali funkcjonariusze Policji, którzy
działają na rzecz propagowania idei krwiodawstwa: asp. sztab. Mi-
rosława Formejster i mł. asp. Anna Wąsowicz z KMP w Białymstoku,
podinsp. Piotr Grzywiński i asp. Paweł Bojarski z KSP oraz podkom.
Mariusz Bednarski z KWP w Kielcach. Odznaki wręczyli przewod-
niczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK Sławomir
Kaczyński i komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG To-
masz Praga. Uroczystość połączona była z posiedzeniem Zespołu
ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej,
podczas którego omawiane były kwestie związane z możliwościami
rozwoju ruchu krwiodawstwa w służbach mundurowych. 

IZABELA PAJDAŁA
zdj. autor
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18 października 2019 roku, w ramach obchodów 
100-lecia powołania Policji Państwowej, w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się
XXI spotkanie z historią – Przecież tylko Polsce służę.
Gospodarzami tego wydarzenia byli: prezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
1939 r. Teresa Bracka oraz komendant Szkoły Policji
w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk.

O rganizatorem konferencji był Zarząd Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. zs. w Katowicach, pat-
ronat honorowy nad wydarzeniem objęli Komendant Główny

Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendant Szkoły Policji
w  Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk i  śląski kurator oświaty
mgr Urszula Bauer, a medialny TVP Katowice.

Konferencję otworzyła, witając gości, prezes Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka. Następnie głos
zabrali wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun oraz przedstawiciel
Stowarzyszenia Generałów Policji RP nadinsp. w  st. sp. Tadeusz
Budzik.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. synowie i córki przedwojen-
nych policjantów skupieni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Rodzina
Policyjna 1939 r., zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Ka-
towicach insp. Mariusz Krzystyniak, komendant wojewódzki Policji
w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak, dyrektor Biura Edukacji His-
torycznej – Muzeum Policji KGP nadkom. Krzysztof Musielak, prze-
wodniczący ZG NSZZ Policjantów asp. szt. Rafał Jankowski, dele-
gacje jednostek Policji z  centralnej i  południowej Polski,
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa
śląskiego, Katowic, śląskiego garnizonu Policji, NSZZ Policjantów
Województwa Śląskiego, służb mundurowych, Muzeum Katyńskiego
– Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
oraz Muzeum Historii Katowic w  Katowicach, Katowickiego Od-
działu IPN, a także uczniowie klas mundurowych szkół średnich.
Ponadto delegacje zaprzyjaźnionych stowarzyszeń oraz organizacji
patriotycznych i kombatanckich.

Przewodniczącym konferencji był mł. insp. Paweł Dratwiński z Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

WYRÓŻNIENIA
Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia dla zasłużonych wolon-
tariuszy. 

Medalem pamiątkowym „Nasz Honor dla Godności Polski” Sto-
warzyszenia Funkcjonariuszy MO i Ich Rodzin Represjonowanych
w PRL Godność został wyróżniony nadkom. Krzysztof Musielak –
dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP. Medal
wręczył przewodniczący ZG NSZZ Policjantów asp. sztab. Rafał
Jankowski w asyście przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów Wo-
jewództwa Śląskiego asp. sztab. Michała Szcześniaka. 

Medalem „Pro Patria” zostali uhonorowani: asp. sztab. Rafał Jan-
kowski – przewodniczący ZG NSZZ Policjantów w Warszawie, oraz
asp. sztab. Michał Szcześniak – przewodniczący ZW  NSZZ Poli-
cjantów Województwa Śląskiego. Odznaczenia w  imieniu szefa
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczyła prezes
Teresa Bracka w asyście zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji
w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka.

Okolicznościową plakietę
z  okazji 100-lecia Policji Pań-
stwowej otrzymał dyrektor
III LO w Dąbrowie Górniczej
im.  gen.  Władysława Andersa
mgr  Artur Iwanow, którą
w  imieniu komendanta woje-
wódzkiego w Katowicach nad-
insp. dr Krzysztofa Justyń-
skiego wręczył zastępca szefa
śląskiego garnizonu Policji insp.
Mariusz Krzystyniak w  asyście prezes Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresy Brackiej. Plakietę w imieniu
dyrektora III LO odebrała wicedyrektor Violetta Ziółko.

Ponadto prezes Teresa Bracka na ręce wicedyrektor przekazała
do biblioteki szkolnej publikacje, które ukazały się dzięki współpracy
Stowarzyszenia z Biurem Edukacji Historycznej – Muzeum Policji
KGP oraz Katowickim Oddziałem IPN.

REFERATY
W części drugiej tego „znaku policyjnego pamięci” zaproszeni goście
mogli wysłuchać bardzo interesujących referatów:

Rys historyczny II Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939
Zbigniew Gołasz – kierownik Oddziału w Muzeum w Gliwicach,

w swym referacie omówił powstanie, rozwój i klęskę II Rzeczypos-
politej, przytaczając wiele cennych informacji związanych z gospo-
darką, ekonomią czy edukacją społeczeństwa. Ponadto przedstawił
rozwój Wojska Polskiego oraz pokrótce innych formacji uzbrojonych
jak Policja, Straż Graniczna czy Korpus Ochrony Pogranicza. Zbigniew
Gołasz w swoim referacie ujął również sytuację polityczną panującą
w ówczesnej Polsce.

Policja Państwowa 1919–1939
Nadkom. Krzysztof Musielak – dyrektor Biura Edukacji Histo-

rycznej – Muzeum Policji KGP w  Warszawie, w  swym referacie
przedstawił podstawowe zadanie każdego państwa, jakim jest za-
pewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego na swoim tery-
torium. Prelegent ponadto przedstawił codzienną służbę funkcjo-

Przecież tylko Polsce służę
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nariuszy Policji Państwowej, ich postawy pat-
riotyczno-obywatelskie oraz działania poza
służbą na rzecz lokalnych środowisk, organi-
zacji czy stowarzyszeń. Swoje wystąpienie za-
kończył omówieniem udziału w  kampanii
wrześniowej policjantów, którzy walczyli
z Wehrmachtem, Armią Czerwoną oraz ukra-
ińskimi nacjonalistami.

Policjanci Województwa Śląskiego 1922–
–1939

Grzegorz Grześkowiak – przedstawiciel Za-
rządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ro-
dzina Policyjna 1939  r. zs.  w  Katowicach,
w swym wystąpieniu przedstawił historię Po-
licji Województwa Śląskiego II RP, omawiając
m.in. sylwetki głównych komendantów, co-
dziennej służby oraz utworzonego w  roku
1924 Policyjnego Klubu Sportowego Kato-
wice. Ponadto przedstawił udział śląskich po-
licjantów w  wojnie obronnej Polski w  1939
roku i  ich martyrologię w  aspekcie zbrodni
katyńskiej oraz terroru niemieckich nazistów.

Proces szkolenia funkcjonariuszy Policji
Województwa Śląskiego 1922–1939 

Insp. dr Rafał Kochańczyk – komendant
Szkoły Policji w Katowicach, w swym referacie
zaprezentował szkolenie szeregowych i ofice-
rów Policji Województwa Śląskiego
1922–1939. Ponadto przedstawił sylwetki po-
licyjnych wykładowców na przykładzie Szkoły
Policji Województwa Śląskiego w  Świętoch-
łowicach i Katowicach. Ostatnia cześć wystą-
pienia była omówieniem formy wydawniczej,
jaką był wydawany w latach 1926–1939 Ka-
lendarzyk Policji Województwa Śląskiego, bę-
dący swoistym kompendium wiedzy fachowej
dla śląskich policjantów okresu międzywojen-
nego. 

WYSTAWY
Ponadto uczestnicy konferencji mogli zwie-
dzić w Izbie Pamięci przy Zarządzie Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna
1939 r. stałą wystawę historyczną poświęconą
historii i martyrologii funkcjonariuszy Policji
II RP, po której oprowadzał gości przedstawi-
ciel Zarządu Stowarzyszenia Grzegorz Grze-
śkowiak.

W czasie konferencji można było także
obejrzeć czasową wystawę historyczną, na 
16 banerach, przygotowaną z okazji 100-lecia
Policji Państwowej 1919–2019 przez funkcjo-
nariuszy i pracowników Biura Edukacji His-
torycznej – Muzeum Policji KGP w Warsza-
wie. 

KRZYSZTOF MUSIELAK
dyrektor BEH-MP KGP

zdj. Grzegorz Grześkowiak
(Materiał zrealizowany na zamówienie miesięcznika
„Policja 997”)

Tablica w Gnieźnie 
17 października br. odbyły się

w  Gnieźnie uroczystości związane 
z  odsłonięciem tablicy poświęconej
kom. Józefowi Wróblewskiemu, kierow-
nikowi komisariatu Policji Państwowej
w tym mieście. Inicjatorem wydarzenia
był komendant powiatowy Policji
w  Gnieźnie, przy ścisłej współpracy
KWP w  Poznaniu i  rodziny przedwo-
jennego policjanta. 

W uroczystości wzięli udział m.in.: zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poz-
naniu insp. Rafał Pawłowski, dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji
nadkom. Krzysztof Musielak, komendant powiatowy Policji w Gnieźnie insp. Przemysław
Kozanecki wraz z zastępcami, kadra kierownicza gnieźnieńskiej jednostki oraz policjanci
i pracownicy komendy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się parlamentarzyści, samo-
rządowcy, przedstawiciele rodziny kom. Józefa Wróblewskiego, reprezentanci  ducho-
wieństwa oraz służb mundurowych, z którymi gnieźnieńska policja współpracuje w za-
kresie bezpieczeństwa. Obecni  byli również komendanci powiatowi, przedstawiciele
szkół wyższych, klasy o profilu policyjnym wraz z opiekunami, przedstawiciele związków
zawodowych, Związku Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz IPA.

Msza w Katedrze Gnieźnieńskiej pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego
rozpoczęła obchody. Liturgia sprawowana była w intencji komisarza Józefa Wróblewskiego
oraz wszystkich policjantów, którzy zginęli w obozach zagłady oraz podczas pełnienia
służby. Następnie uczestnicy Eucharystii, w asyście orkiestry KWP we Wrocławiu i kom-
panii honorowej KWP w Poznaniu, przeszli głównymi ulicami miasta pod budynek KPP
w Gnieźnie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 

Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy znajdującej się na elewacji komendy nastąpiło
posadzenie dwóch drzew upamiętniających: kom. Józefa Wróblewskiego oraz setną rocz-
nicę powołania Policji Państwowej. Uroczystościom towarzyszyła okolicznościowa wy-
stawa. Wśród eksponatów były m.in.: portret kom. Józefa Wróblewskiego oraz fotografie
i dokumenty z prywatnych zbiorów rodziny policjanta. Komendant powiatowy Policji
w Gnieźnie insp. Przemysław Kozanecki wręczył gościom pamiątkowe medale. Wszyscy
mogli wpisać się do księgi pamiątkowej. 

Kom. Józef Wróblewski urodził się w 1895 r. w Gąsawie. Był uczestnikiem Powstania
Wielkopolskiego, członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Do Policji Państwowej wstą-
pił 18 maja 1921 r. Służył m.in. w Komendzie Wojewódzkiej PP w Poznaniu, był także
komendantem powiatowym w  Wągrowcu-Gąsawie oraz komendantem powiatowym
w Nowym Tomyślu. W 1938 r. został skierowany na stanowisko kierownika komisariatu
w Gnieźnie. Po 17 września 1939 roku trafił do sowieckiej niewoli, gdzie wiosną 1940 r.
został strzałem w  tył głowy zamordowany w  siedzibie NKWD w  Kalininie (obecnie
Twer) i  wrzucony do dołów śmierci w  Miednoje. W 2007 r. decyzją prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej zostały pośmiertnie awansowane
do pierwszego stopnia oficerskiego, bądź, jak w przypadku podkom. Józefa Wróblewskiego,
o jeden stopień wyżej.

ANNA OSIŃSKA, P.Ost. 
zdj. Krzysztof Socha 
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Odnowiony pomnik policjanta 
9 października br. na cmentarzu parafialnym w Świerżach

odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odnowionego
pomnika na grobie przedwojennego policjanta st. post. Mi-
chała Jankowskiego, który pełnił służbę w miejscowym po-
sterunku. Inicjatorem przedsięwzięcia byli uczniowie i pe-
dagodzy z Zespołu Szkół Mundurowych i Ekonomicznych
w Chełmie. W uroczystości wziął udział komendant miejski
Policji w Chełmie mł. insp. Mariusz Kołtun wraz z kadrą kie-
rowniczą. Uczniowie z klas mundurowych przygotowali oko-
licznościowe wystąpienia, w których przybliżyli postać po-
ległego na służbie policjanta. 

St. post. Michał Jankowski był funkcjonariuszem Policji
Państwowej, której stulecie obchodzimy w tym roku. Wstąpił
w policyjne szeregi 1 sierpnia 1919 r. W 1937 r. awansowany
został do stopnia starszego posterunkowego. Służył w po-
sterunkach w  Dorohusku, Siedliszczu i  Świerżach. Zginął
w wieku 50 lat na służbie 10 listopada 1938 r. podczas akcji
przeszukania domostwa, gdzie ukrywał się poszukiwany za
wiele kradzieży i morderstwo człowiek. Policjant, pozosta-
wiony na czujce, zginął podczas wymiany ognia z uciekającym
przestępcą. Sprawca dwa dni później został w powiecie hru-
bieszowskim postrzelony przez policjantów i w wyniku od-
niesionych ran wkrótce zmarł. Pogrzeb funkcjonariusza Policji
Państwowej zgromadził rzesze ludzi z okolicznych wiosek.
Po niemal 81 latach od śmierci policjanta jego grób odzyskał
dawny wygląd.

EWA CZYŻ, P.Ost. 
zdj. Ewa Czyż 

Policjanci upamiętnieni 
6 października br. przed budynkiem KPP w Sochaczewie odbył się uro-

czysty apel z  okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej przedwojennych
policjantów związanych z ziemią sochaczewską. Dotychczas znane były na-
zwiska 14 policjantów, którzy urodzili się lub pełnili służbę na terenie po-
wiatu. Po wielu miesiącach zbierania informacji, licznych kwerend i analiz
ustalono kolejnych ośmiu funkcjonariuszy Policji Państwowej. 

Komendant powiatowy Policji w  Sochaczewie insp. Michał Safjański
w swoim przemówieniu przypomniał tragiczne losy tysięcy funkcjonariuszy

Policji Państwowej i podkreślał ich głęboko
zakorzeniony patriotyzm. Tablicę, którą od-
słonił wraz z przewodniczącym IPA Region
Sochaczew podinsp. Pawłem Dubieleckim
i przedstawicielem rodzin przedwojennych
policjantów – Dariuszem Gałązką poświę-
cono: kom. Wacławowi Kruziewiczowi,
kom. Józefowi Ekiertowi, kom. Wiktorowi
Hugo Sauterowi, podkom. Ignacemu Ja-
nowi Piotrowi Mińskiemu, asp. Edwardowi
Kosiewiczowi, st. przod. Aleksandrowi Bor-
kowskiemu, st. przod. Janowi Gałązce, 
st. przod. Stefanowi Skibie, przod. Ignacemu
Marasze, przod. Tadeuszowi Hieronimowi
Kamińskiemu, przod. Janowi Czesławowi
Farjaszewskiemu, st. post. Stefanowi Paw-
lickiemu, st. post. Henrykowi Bekkerowi,
st. post. Stanisławowi Siejce, st. post. Sta-
nisławowi Sławińskiemu, st. post. Janowi
Chylińskiemu, st. post. Józefowi Pachniew-

skiemu, post. Stefanowi Skrzypczyńskiemu, post. Janowi Ciężarkowi,
post. Władysławowi Kamińskiemu, post. Jarosławowi Idzikowskiemu, którzy
w 1940 r. zostali zamordowani w Kalininie (obecnie Twer), a także przod.
Janowi Kraszewskiemu, który po wydostaniu się z obozu jenieckiego walczył
w 2. Korpusie Polskim. 

Tablicę poświecił bp Wojciech Osial z diecezji łowickiej. Oprawę muzyczną
zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Po uroczystości w kościele św.
Wawrzyńca bp Wojciech Osial i kapelan KPP w Sochaczewie ks. Piotr Żądło
odprawili Eucharystię w intencji policjantów, pracowników Policji i ich ro-
dzin. Wszyscy chętni mogli zapoznać się z wystawą pt. „Na Posterunku”,
udostępnioną przez Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP.

AGNIESZKA DZIK 
zdj. Paweł Rynkiewicz 

Drodzy Czytelnicy!
W numerze 7 (172) z lipca tego roku naszego czasopisma przypomnieliśmy historię Marii Czernek, wdowy po policjancie Policji

Państwowej, zamordowanym przez NKWD w 1940 roku. Na okładce numeru zastosowaliśmy zwrot: „zamordowany w Katyniu”.  
Niniejszym chcemy doprecyzować, że st. post. PP Jan Borkowski był osadzony w obozie specjalnym NKWD w Ostaszkowie, zamor-

dowany wiosną 1940 w Kalininie (wcześniej i obecnie Twer), a potem wrzucony wraz z innymi ofiarami do dołów śmierci w Miednoje. 
Informacje o tym, w jakich okolicznościach i gdzie został zamordowany i pochowany st. post. PP Jan Borkowski (w 2007 r. pośmiertnie

awansowany do stopnia aspiranta), znajdują się w tym samym numerze (7/2019 „Policji 997”) w artykule pt. „200 lat Pani Mario!” na
stronach 12 i 13. 

Tytuł na okładce mógł wprowadzać w błąd. 
Jednocześnie pragniemy zapewnić wszystkich Czytelników, że jednym z naszym celów jest niezmienne kultywowanie historii naszej

formacji i upamiętnianie jej funkcjonariuszy. 
W żadnym przypadku nie było naszą intencją dotknięcie uczuć naszych Czytelników. Wyrażamy ubolewanie i przepraszamy 

z powodu zaistniałej sytuacji, mając nadzieję na dalszą współpracę na rzecz upamiętniania historii naszej formacji.
Redakcja
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Rok 1919 jest jubileuszowy nie
tylko dla Policji. Sto lat temu papież
Benedykt XV powołał Biskupstwo
Polowe w Polsce. Dziś jest to
Ordynariat Polowy Wojska
Polskiego, a biskupowi polowemu
podlega także duszpasterstwo
Policji. 

U roczystości,  konferencje i odczyty od-
bywały się przez cały jubileuszowy
rok, trzeba podkreślić – rok litur-

giczny. Msze inauguracyjne odbyły się 
2 grudnia, w pierwszą niedzielę ubiegłorocz-
nego Adwentu we wszystkich kościołach gar-
nizonowych i katedrze polowej. Obchody
oficjalnie zakończą się w ostatnią niedzielę
zwykłą roku liturgicznego, czyli w Uroczys-
tość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,
która w 2019 r. wypada 24 listopada. Zwień-
czeniem obchodów była Eucharystia odpra-
wiona 8 października br. w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski w Warszawie. 

OBCHODY 
Głównym punktem jubileuszowych obcho-
dów był 5 lutego br. Właśnie tego dnia sto lat
temu zostało ustanowione Biskupstwo Polowe
w Polsce. Msza w katedrze polowej została
odprawiona pod przewodnictwem nuncjusza
apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pen-
nacchio. Została wtedy odsłonięta tablica po-
święcona Achille Rattiemu, który był wizyta-
torem apostolskim na ziemie polskie i
litewskie, a po odzyskaniu niepodległości zos-
tał nuncjuszem w Rzeczypospolitej. Był jed-
nym z dwóch, obok przedstawiciela Turcji,
dyplomatą, który pozostał w stolicy podczas
Bitwy Warszawskiej w 1920 r. Dwa lata póź-
niej wybrano go papieżem. Przyjął imię Pius
XI. Tablicę odsłonili abp Salvatore Pennac-
chio, biskup polowy WP gen. bryg. ks. dr Józef
Guzdek, który jest także delegatem Konfe-
rencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa
Policji oraz Prezydent RP Andrzej Duda. 

– Chcę z całego serca podziękować księ-
dzu arcybiskupowi, księdzu biskupowi, 
generałom, kapelanom Wojska Polskiego 
i wszystkim księżom, którzy niosą tę posługę
żołnierzom i funkcjonariuszom – powiedział
podczas uroczystości 5 lutego br. prezydent
Andrzej Duda. – Na wasze ręce składam ser-
deczne podziękowanie. Bóg zapłać w imie-

niu nie tylko wszystkich polskich żołnierzy
– mówię to jako najwyższy zwierzchnik sił
zbrojnych, ale też po prostu w imieniu Pola-
ków, na których straży bezpieczeństwa na co
dzień stoi polski żołnierz.

Podczas Eucharystii 5 lutego br. abp Sal-
vatore Penacchio używał historycznego pas-
torału sprzed stu lat, który należał do pierw-
szego biskupa polowego Stanisława Galla, 
a który na co dzień można oglądać w Mu-
zeum Ordynariatu Polowego WP. W katedrze
obecny był Komendant Główny Policji 
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wraz ze
swoim I zastępcą nadinsp. Dariuszem Augu-
styniakiem. 

Z okazji jubileuszu odbyły się konferencje
naukowe, ukazały się okolicznościowe wy-
dawnictwa, wybito Medal Pamiątkowy Setnej
Rocznicy Powołania Biskupstwa Polowego 
w Polsce, odsłonięto rocznicowe tablice, zor-
ganizowano wystawy. Biskup polowy Józef
Guzdek ustanowił medal „W służbie Bogu 
i Ojczyźnie”. 

100 LAT HISTORII 
Dzieje duszpasterstwa wojskowego wybie-
gają w Polsce poza sto lat. Od początków
wojskowości wśród żołnierzy obecny był kap-
łan lub inna osoba sprawująca posługi reli-
gĳne. Tak działo się w starożytności, w cza-
sach średniowiecza, aż po XXI wiek. 

Po odzyskaniu w 1918 r. niepodległości,
dzięki wspólnym staraniom władz, generalicji
i polskiego Kościoła, wspieranym przez
Achille Rattiego ustanowiono Biskupstwo

Polowe w Polsce. Zanim to nastąpiło, już 
w listopadzie 1918 r. mianowano naczelnego
kapelana wojsk polskich. Został nim ks. Jan
Pajkert, który wcześniej był dziekanem I Pol-
skiego Korpusu w Rosji. W grudniu 1918 r.
utworzono Konsystorz Polowy Rzymsko-Ka-
tolickiego Wyznania, który stał się częścią
Departamentu Mobilizacyjno-Organizacyj-
nego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Dwa
miesiące później powołano pierwszego bis-
kupa polowego, którym został Stanisław Gall.
Trzeba pamiętać, że Rzeczypospolita toczyła
wtedy walki na granicach, a od wschodu nad-
ciągała bolszewicka nawała – kapelani, i to
w dużej liczbie, potrzebni byli od zaraz na
wszystkich frontach. W takich warunkach
budowano zręby diecezji wojskowej, potem
organizowano dekanaty i parafie, przygoto-
wywano regulaminy, a w końcu, w 1926  r.
statut duszpasterstwa wojskowego. 

Następcą Stanisława Galla, który w 1933 r.
przeszedł w stan spoczynku został bp Józef
Gawlina, który przeprowadził duszpasterstwo
wojskowe przez czas wojny. Biskup Gawlina
był wśród Polaków walczących we Francji,
Wielkiej Brytanii oraz żołnierzy Armii Pol-
skiej w ZSRR. „Nieludzką ziemię” opuścił
w ostatnim transporcie żołnierzy generała
Andersa. Razem z 2. Korpusem Polskim prze-
szedł szlak kampanii włoskiej. Pod koniec
wojny Stolica Apostolska powierzyła mu
opiekę nad wszystkimi emigrantami i wyg-
nańcami polskimi. 

W Polsce władzę przejęli komuniści, którzy
w 1945 r. jednostronnie zerwali konkordat,

Na zakończenie jubileuszu

Msza w Katedrze Polowej WP, 8 października 2019 r. 
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a tym samym także postanowienia w kwestii duszpasterstwa woj-
skowego. W czasach PRL funkcjonował Generalny Dziekanat Wojska
Polskiego, a katedra na ul. Długiej w Warszawie stała się kościołem
garnizonowym. Taki stan trwał do 1991 r., kiedy to św. Jan Paweł II
przywrócił diecezję wojskową. Pierwszym biskupem polowym po
II wojnie światowej został Sławoj Leszek Głódź. Czwartym w historii
zwierzchnikiem biskupstwa polowego był bp Tadeusz Płoski, którego
ingres do katedry nastąpił w 2004 r. Trzy lata później po przejściu
na emeryturę krajowego duszpasterza Policji bp. Mariana Dusia za-
częła mu podlegać także posługa duchowa w Policji. Bp Tadeusz
Płoski zginął w katastrofie smoleńskiej. Od grudnia 2010 r. zwierz-
chnikiem kurii wojskowej jest bp. Józef Guzdek. 

UROCZYSTOŚĆ 
Msza kończąca jubileusz 100-lecia Biskupstwa Polowego w Polsce
odbyła się 8 października. Głównym celebransem był przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski apb Stanisław Gądecki. Eucharystia
zgromadziła liczne grono biskupów biorących udział w 384. Zebraniu
Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Uczestniczyli w niej także
m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski,
dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi 
w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego gen. dyw. Andrzej Reudowicz,
minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i  I  zastępca szefa
sztabu generalnego gen. broni Michał Sikora. Policję reprezentował
jej Komendant Główny gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. 

W homilii abp Stanisław Gądecki przypomniał genezę i dzieje or-
dynariatu polowego. Msza sprawowana była za kapelanów i żołnierzy.
Dodatkową intencją stała się modlitwa o szybki powrót do zdrowia
trzech ciężko rannych saperów i o Miłosierdzie Boże dla dwóch,
którzy tego dnia zginęli w Kuźni Raciborskiej przy rozbrajaniu nie-
wybuchu. 

Po Eucharystii biskup polowy WP 
gen. bryg. ks. dr Józef Guzdek otrzymał 
z rąk sekretarza stanu w Kancelarii Pre-
zydenta RP Wojciecha Kolarskiego Złoty
Krzyż Zasługi nadany Jego Ekscelencji
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę (na
zdjęciu obok). Krajowy duszpasterz Policji
bp Józef Guzdek wręczył natomiast
abp.  Stanisławowi Gądeckiemu medal
„W służbie Bogu i Ojczyźnie”. 

Na zakończenie głos zabrał minister
obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który zaznaczył, że państwo
zapewni pomoc rannym żołnierzom oraz zaopiekuje się rodzinami
poległych dwóch saperów. Podkreślił przy tym wielką rolę wojsko-
wych kapelanów, którzy niosą pociechę duchową, także w takich
wypadkach. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 
zdj. autor 

Przedstawiciele władz, wojska i służb mundurowych podczas Eucharystii

Pamięci poległych policjantów
31 października br. Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jaro-

sław Szymczyk wraz z zastępcami nadinsp. Dariuszem Augustynia-
kiem i insp. Tomaszem Szymańskim w imieniu wszystkich policjan-
tów i pracowników Policji złożyli wieńce przed obeliskiem „Poległym
Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci 
w siedzibie KGP. To wyraz hołdu wszystkim poległym policjantom,
złożony z okazji uroczystości Wszystkich Świętych.

Pamięć o tych, którzy w służbie ojczyzny złożyli najwyższą ofiarę
jest żywa. Przed obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita
Polska”, gdzie złożona jest urna z prochami policjantów zamordo-
wanych na Wschodzie w 1940 r., oraz przed Tablicą Pamięci w sie-
dzibie KGP, na której znajdują się nazwiska poległych w służbie 
policjantów, stanęły posterunki honorowe. 

IPK, zdj. Grzegorz Utnik

Zmiany kadrowe 
Komendant Główny Policji 
powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stano-

wisku: 
– I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą w Ra-

domiu insp. Michałowi Ledzionowi, dowódcy Oddziału Prewencji
Policji w Łodzi;

mianował na stanowisko: 
– zastępcy dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej

Policji mł. insp. Tomasza Maluszczaka, naczelnika Sztabu Policji
Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, pełniącego
obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Głównego
Sztabu Policji KGP; 

powołał na stanowisko: 
– zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach 

insp. Artura Bednarka, zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji
w Kielcach, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy
komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach; 

– zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie 
mł. insp. Stanisława Sekułę, komendanta miejskiego Policji w Tar-
nobrzegu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy
komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie; 

– zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą w Rado-
miu mł. insp. Dariusza Krzesickiego, naczelnika Wydziału Kontroli
KWP zs. w Radomiu, pełniącego obowiązki służbowe na stanowisku
zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. 

P.Ost.
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HISTORIA Policyjne kalendarium POLICJA 997       październik 2019 r.44

90 LAT TEMU
Październik 1929

• Ukazał się rozkaz nr 450 ko-
mendanta głównego PP o użyciu
broni. Wydany w formie broszurki
zawiera: rozporządzenie podpi-
sane przez prezydenta RP, prze-
pisy ministra spraw wewnętrz-
nych oraz instrukcję wykonawczą komendanta głównego PP.

• W  Inowrocławiu, z  inicjatywy kierownika Komisariatu  PP
asp.  Ludwikowskiego, przy aktywnej pomocy członków zarządu
miejscowego koła Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”, zorganizowano
policyjną drużynę harcerską im. płk. Janusza Jagrym-Maleszewskiego,
komendanta głównego PP. Drużyna, nosząca nazwę „Orląt”, liczy
24 chłopców. Patronuje im prezydent miasta Jankowski.

2 X – Dekretem ministra spraw wewnętrznych nowym zastępcą
komendanta głównego Policji Państwowej został mianowany nadinsp.
Juliusz Geib, dotychczasowy naczelnik Wydziału II KG PP (Finan-
sowo-Gospodarczego).  

13 X – W Mostach Wielkich (około 60 km od Lwowa) uroczyście
otwarto Szkołę Policji dla szeregowych PP. Jedną z  najnowocześ-
niejszych nie tylko w Europie, ale i na świecie. Położona w zdrowej
okolicy, wśród lasów, stanowi całe miasteczko, na które składa się kilka-
naście gmachów o  łącznej powierzchni 5992 mkw., rozmieszczonych

na terenie 4,1 hektara – donosił entuzjastycznie tygodnik „Na Poste-
runku”. – Dominuje nad tym kompleksem zabudowań wieża wodna,
cała z  żelazobetonu, wysokości 27,5  m, ze zbiornikiem o  pojemności
60 tys. litrów. Na uroczystość otwarcia policyjnej „akademii” przybyli
przedstawiciele najwyższych władz państwowych, policyjnych, 
duchowieństwa i  prasy. Był m.in. minister spraw wewnętrznych
gen. Sławoj Składkowski wraz z  komendantem głównym  PP 
płk. Jagrym-Maleszewskim. 

18 X – W pow. krakowskim skrytobójczo został zastrzelony przez
bandytów post. Józef Czopek.

40 LAT TEMU
Październik 1979

• W uznaniu zasług dla służb
porządkowych resortu spraw we-
wnętrznych, strzegących ładu
i  bezpieczeństwa publicznego,
mieszkańcy czterech miast wo-
jewódzkich: Częstochowy, Go-
rzowa Wlkp., Płocka i  Skierniewic ufundowali swoim Komendom
Wojewódzkim MO sztandary. Przekazano je uroczyście szefom jed-
nostek zgodnie z podniosłym ceremoniałem.

• Z roboczą wizytą przebywał we Wrocławiu gen. dyw. Stanisław
Zaczkowski, komendant główny MO. Zapoznał się z dorobkiem dol-
nośląskiej milicji, odwiedził Komendę Dzielnicową MO Wrocław-
-Krzyki (najnowocześniejszą w kraju), interesując się nowymi tech-
nologiami w służbie oraz warunkami pracy funkcjonariuszy.

20 LAT TEMU
Październik 1999

• Warszawscy policjanci będą
mogli legalnie dorobić do swych
skromnych pensji, w swoim za-
wodzie i w swojej jednostce. Ko-
mendant stołeczny insp. Antoni
Kowalczyk podjął decyzję, że od
grudnia funkcjonariusze mogą pełnić dodatkowe służby patrolowe,
płatne na zasadzie nadgodzin. Środki na ten cel będą pochodziły
z funduszu przeznaczonego na nagrody.

1 X – Pierwszym polskim policjantem, który objął stanowisko
oficera łącznikowego przy Europolu (Europejski Urząd Policji) w Ha-
dze został insp. Michał Otrębski (lat 41), dotychczasowy komendant
stołeczny Policji (1995–1999). 

1 X – Komenda Główna Policji przygotowała nowy wzór oznako-
wania radiowozów. Będą one stopniowo zmieniać wygląd, wyróżniając
się od tych jeżdżących obecnie białym kolorem bocznych drzwi nad-
wozia i umiesz-
czonym po obu
stronach przed-
nich drzwi gra-
natowym napi-
sem POLICJA.
Również numer
taktyczny jed-
nostki – oprócz
miejsc, w  któ-
rych umieszczany jest obecnie – będzie widniał na dachu każdego
radiowozu.  

7 X – Na wniosek prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka prezy-
dent RP Aleksander Kwaśniewski powołał Marka Biernackiego na
stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nowy mi-
nister ma 41 lat, jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Od
1980 r. związany był ze środowiskiem Ruchu Młodej Polski, działał
też w podziemnych strukturach „Solidarności”. Jest członkiem sej-
mowej Komisji ds. Służb Specjalnych. 

15 X – Po raz pierwszy w dziejach tarnowskiej policji funkcję ko-
mendanta komisariatu  powierzono kobiecie. Została nim – w sąsia-
dujących z woj. podkarpackim Ryglicach – podkom. Zofia Wójcik.
Pani komendant ma 25 lat, w Policji służy od 1993 r., jest absolwentką
WSPol. w Szczytnie i obecnie studiuje politologię w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Kielcach. Nie preferuje działań represyjnych, stawia
na profilaktykę.

21 X – Ukazało się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych
i administracji w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jedno-
stkom organizacyjnym Policji (Dz.U. nr 97, poz. 1136).

JERZY PACIORKOWSKI 
Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

zdj. „Na Posterunku”, „Gazeta Policyjna”

(Więcej informacji historycznych czytaj na stronie: 
www.hit.policja.gov.pl) 
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90 LAT TEMU
Listopad 1929

• Komisja Policji Państwowej
przeprowadziła w  Warszawie
próby wytrzymałościowe z nowym
typem pancerza kuloodpornego
i tarczy ochronnej projektu insp.
Władysława Gallego. Potwierdziły
one pełną przydatność krajowego sprzętu w policyjnych działaniach.
Komisja stwierdziła, że jest on lepszy i tańszy od używanego dotąd
wyposażenia niemieckiego. 

11 XI – W całym kraju obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar
Obowiązku. We wszystkich kościołach odprawiane są nabożeństwa
za spokój duszy funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy ponieśli
śmierć podczas wykonywania obowiązków służbowych. W 1929 r.
było ich dziewięciu: st. post. Józef Bączkowski oraz posterunkowi:
Marian Antczak, Ludwik Bamber, Michał Dolata, Tadeusz Gutt,
Antoni Jaksoniak, Teofil Łaszewski, Bronisław Matuszewski oraz
Michał Wawrzyniak. W ciągu 10 lat swego istnienia Policja Państwowa
odnotowała 433 policjantów – ofiar obowiązku.

11 XI – Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki udekorował
płk. Janusza Jagryma-Maleszewskiego, komendanta głównego Policji
Państwowej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

20 XI – Ukazał się rozkaz nr 458 komendanta głównego PP, za-
wierający podziękowanie dla wszystkich oficerów i  szeregowych,
którzy w dniach 10 i 11 listopada – podczas dorocznego święta Policji

Państwowej oraz 11. rocznicy Niepodległości Państwa godnie reprezen-
towali policyjną formację. Szczególne słowa uznania skierował do
210 funkcjonariuszy PP – uczestników „kolarskiego biegu rozstaw-
nego”, którzy w czasie 123 godzin pokonali 2472 km, aby z całego
kraju przybyć do Warszawy celem złożenia hołdu Pierwszemu Mar-
szałkowi Polski, Wodzowi Duchowemu Narodu – Józefowi Piłsud-
skiemu.  

23 XI – W Katowicach odbyły się Międzynarodowe Zawody Bok-
serskie między drużynami Policyjnego Klubu Sportowego Katowice
oraz Sportverein „Prussia Samland Konigsberg” z Królewca. Zwy-
ciężyli Polacy w stosunku 10:6. Byli najlepsi w wagach: koguciej –
Pioskowik; piórkowej – Pyka; lekkiej – Górny; średniej – Wieczorek;
ciężkiej – Woczko. 

40 LAT TEMU
Listopad 1979

• W Ministerstwie Przemysłu
Spożywczego i  Skupu wręczono
złote i  srebrne odznaki „Zasłu-
żony pracownik przemysłu spo-
żywczego i skupu” pracownikom
Biura dw. z Przestępstwami Gos-
podarczymi KG, wydziałów pg. komend wojewódzkich oraz komend
miejskich i komisariatów, osiągający najlepsze wyniki w zwalczaniu prze-
stępczości w gospodarce żywnościowej. 

• Dar serca. Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku znani są z ofiarności
i dużej wrażliwości na ludzkie dramaty. Niedawno ufundowali dwie ksią-
żeczki mieszkaniowe dla małoletnich sierot: syna zmarłego dowódcy
szkolnego pododdziału milicji oraz wychowanka Domu Dziecka w Ustce. 

• Jubileusz 25-lecia swego istnienia obchodził gwardyjski klub sportowy
w Szczytnie. Jednym z pierwszych prezesów klubu był wielki miłośnik
kultury fizycznej Otokar Toman, któremu udało się znacznie ożywić
sportowy entuzjazm w mieście. Powołano wówczas sekcje: piłki siatkowej
i ręcznej, tenisa stołowego, strzelectwa sportowego, brydża i koszykówki.
Udostępniono również klubowe obiekty mieszkańcom.  

28 XI – KW MO w Szczecinie przekazała do użytku zaadaptowany na
potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego budynek przy ul. Piotra Skargi.
Obiekt został zmodernizowany siłami służby inwestycyjno-remontowej
komendy. Posiada nowoczesne rozwiązania techniczne i wyposażony jest
w specjalistyczną aparaturę medyczną. 

20 LAT TEMU
Listopad 1999

• Premier Jerzy Buzek podpisał
nowy statut Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i  Administracji,
który powiększono o  5 departa-
mentów (do 24). Nowe jednostki
w obrębie tej struktury to m.in.: Departament Porządku Publicznego
(nadzorujący Policję i  Biuro Ochrony Rządu), Departament Bezpie-
czeństwa Powszechnego (nadzór nad Państwową Strażą Pożarną, Obroną
Cywilną Kraju i Nadwiślańskimi Jednostkami Wojskowymi) oraz De-
partament Inspekcji Sanitarnej i Zakładów Opieki Zdrowotnej.

• Posłowie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
debatowali, wraz z przedstawicielami MSWiA oraz KGP, nad projektem
ustawy budżetowej na rok 2000, w częściach dotyczących „spraw we-
wnętrznych”. Został on przyjęty, ale z licznymi uwagami i zastrzeżeniami
w dziale „bezpieczeństwo publiczne”. Nierozwiązany pozostaje również
problem podniesienia płac i świadczeń funkcjonariuszy do poziomu żoł-
nierzy zawodowych MON.

22 XI – Minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki
przekazał nadzór nad Policją wiceministrowi Bogdanowi Borusewiczowi.

24–26 XI – W Zakopanem obradował III Zjazd NSZZ Policjantów,
podczas którego poseł Jan M. Rokita, szef sejmowej Komisji Administracji
i Spraw Wewnętrznych, wręczył delegatom pierwszy w historii Policji sztan-
dar związkowy. Wybrano również nowe władze związku. Większością głosów
funkcję przewodniczącego powierzono asp. sztab. Antoniemu Dudzie.  

25 XI – Ukazało się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych
i administracji w sprawie określenia przypadków otrzymywania przez
policjantów równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz
wysokości tego równoważnika (Dz.U. nr 99, poz. 1165).

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

zdj. „Na Posterunku”
(Więcej informacji historycznych czytaj na stronie: www.hit.policja.gov.pl) 
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1 października 2019 r. w Biurze Edukacji
Historycznej – Muzeum Policji KGP
było gwarno, wesoło i bezpiecznie. Za-

proszeni na galę drugoklasiści z warszawskiej
Szkoły Podstawowej Sportowej nr 272 przyszli
w  kamizelkach odblaskowych. Ogólnopolski
konkurs zorganizowany przez Biuro Ruchu
Drogowego KGP miał na celu promowanie
idei noszenia odblasków jako stałego ele-

mentu ubioru, plecaka lub tornistra wśród
dzieci, młodzieży i  dorosłych poruszających
się po drodze w obszarze zabudowanym i nie-
zabudowanym. Udział w konkursie miał rów-
nież zaangażować dzieci w ciekawą formę wy-
chowania komunikacyjnego, a przez możliwość
rywalizacji zaktywizować je do poszerzania
wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Od 6 maja do 12 lipca 2019 roku

szkoły zainteresowane udziałem w konkursie
przesyłały do komend wojewódzkich Policji
oraz komendy stołecznej prace konkursowe.
Łącznie wpłynęło 1545  prac wykonanych
przez dzieci z klas I–III szkół podstawowych.
Jury w  trzecim etapie konkursu wyłoniło
czworo zwycięzców spośród 85 finalistów.

ODBLASKOWA GALA
Laureatów konkursu, uczniów, dyrektorów
szkół, opiekunów i  zaproszonych gości
w  imieniu Komendanta Głównego Policji
przywitał insp. Zdzisław Sudoł, dyrektor
BRD KGP.

– W imieniu swoim i  policjantów ruchu
drogowego proszę Was, abyście chętnie nosili
odblaski i pomagali nam przekonywać do ich
noszenia wszystkich dorosłych. Gratuluję ta-
lentu i cieszę się, że zechcieliście zabrać głos
w tak ważnej sprawie, jaką jest bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym – mówił dyrektor. 

Podczas gali młodzi i  starsi uczestnicy
mogli zapoznać się z prezentacją najlepszych
rymowanek połączonych z propozycjami pla-
stycznymi nadesłanymi na konkurs na sym-
bol „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Od-
blasków” w 2019 roku. Każdy z uczestników
otrzymał również publikację zawierającą wy-
różnione prace, które wpłynęły na konkurs
literacki dla uczniów klas I–III szkół pod-
stawowych pn. „Rymowanka – Zachęcanka”,
promujący „Ogólnopolski Policyjny Dzień
Odblasków” w 2020 roku oraz ideę używania
elementów odblaskowych. Zwyciężczyni Ju-

Świeć Przykładem
– Noś odblaski!

NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE 
RYMOWANKI 

I miejsce
Bądź widoczny w dzień i w nocy!
Odblask to są takie oczy, 
dzięki którym kierujący
nie potrąci cię niechcący.

/Julia Polanowska/
Wyróżnione rymowanki – 
zachęcanki
Odblaski nosić ważna sprawa
bezpieczeństwo to podstawa!
Rano, wieczór czy o świcie
Noszę w trosce o swe życie. 

/Daniel Oszurko/
Kamizelki czy też paski
Nowoczesne to odblaski
Mogą życie uratować
Tylko trzeba je stosować!

/Szymon Zyśk/
Kiedy idę gdzieś po zmroku,
Zawsze odblask mam przy boku, 
Chcę widoczna być z daleka, 
Przecież mama na mnie czeka. 

/Iga Maciorowski/ 

– Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to bardzo ważny temat. Policjanci
ruchu drogowego prowadzą działania, w których m.in. zachęcają pieszych,
tych małych i dużych, poruszających się po drodze po zmierzchu
w obszarze zabudowanym i niezabudowanym do noszenia elementów
odblaskowych jako stałego elementu ubioru, plecaka lub tornistra – mówił
insp. Zbigniew Sudoł, dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP podczas
wręczania nagród laureatom konkursu literackiego dla klas I–III szkół
podstawowych „Rymowanka – Zachęcanka”.
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lia Polanowska w wypowiedzi dla miesięcz-
nika Policja 997 podkreśliła, że odblaski ma
zawsze na rowerze, plecaku i kurtce.

Po uroczystości policjanci opowiadali dzie-
ciom o bezpieczeństwie oraz pokazywali po-
licyjny sprzęt, który używany jest w codzien-
nej służbie. Olbrzymim powodzeniem
cieszył się pokaz umiejętności psa służbo-
wego, pokaz pracy technika kryminalistyki
i CPKP „BOA”. 

EWA DĘBOWSKA, IZABELA PAJDAŁA
zdj. Izabela Pajdała

LAUREACI
Prace konkursowe (w trzecim etapie)
oceniali pracownicy Biura Ruchu Dro-
gowego KGP i Biura Komunikacji Spo-
łecznej KGP.
I miejsce:
JULIA POLANOWSKA ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Zawierciu, województwo
śląskie. Laureatka w nagrodę otrzymała
rower, opaskę sportową/smartwatch,
głośnik bezprzewodowy, elementy od-
blaskowe oraz gadżety z logo Policji. 
Wyróżnienia odebrali:
IGA MACIOROWSKI ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Grajewie, wojewódz-
two podlaskie
SZYMON ZYŚK ze Szkoły Podstawo-
wej w  Rozogach, województwo war-
mińsko-mazurskie
DANIEL OSZURKO ze Szkoły Podsta-

wowej nr 2 w Głogowie,
województwo dolnoślą-
skie.

Specjalne wyróżnienie od
dyrektor Biura Komunikacji
Społecznej KGP insp. dr
hab. Iwony Klonowskiej
odebrała IGA MACIO-
ROWSKI (na zdjęciu
obok).

20 tysięcy widzów obejrzało występ
Orkiestry Reprezentacyjnej Policji
z Warszawy podczas Festiwalu
Orkiestr w Mundurach, który
5 października odbył się
na Stadionie PGE Narodowy.
To największa widownia, dla której
grali nasi muzycy.

F estiwal Orkiestr w Mundurach i piknik
wojska oraz służb podległych Minis-
terstwu Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji zorganizowano w ramach obchodów
20-lecia Polski w NATO. 

POLICJANCI NA PIKNIKU
Choć występy muzyków rozpoczynały się
o  godz.  18, bramy wokół stadionu otwarto
trzy godziny wcześniej. Dzięki temu goście
mieli czas zapoznać się ze wszystkimi atrak-
cjami przygotowanymi przez organizatorów
pikniku. Do udziału w przedsięwzięciu za-
proszono również Komendę Główną Policji,
którą reprezentowały: Biuro Komunikacji
Społecznej, Biuro Prewencji, Biuro Ruchu

Drogowego, Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi
Prawnej oraz Biuro Edukacji Historycznej –
Muzeum Policji. Obecni byli także funkcjo-
nariusze z Centralnego Pododdziału Kontr-
terrorystycznego Policji „BOA” i  Komendy
Stołecznej Policji. 

Na policyjnych stoiskach można było zo-
baczyć najnowocześniejszy sprzęt i pojazdy
wykorzystywane w  służbie, porozmawiać
z funkcjonariuszami CPKP „BOA”, a także
poznać historię formacji i  dowiedzieć się
o niej wielu ciekawych rzeczy, w tym jak wy-
gląda dobór do służby. Zainteresowani otrzy-
mali wydanie specjalne miesięcznika „Poli-
cja  997” pn.  „Zostań policjantem”. Na
najmłodszych czekały m.in. komiksy eduka-
cyjno-profilaktyczne wydane przez BKS
KGP, w tym najnowszy, szósty z serii pt. „Ra-
busie dyliżansów”, zrealizowany z  okazji
100. rocznicy powołania Policji Państwowej.
Atrakcją było również miasteczko ruchu dro-
gowego Wydziału Ruchu Drogowego KSP.

Na pikniku obecni byli żołnierze wojsk lą-
dowych, sił powietrznych, marynarki wojen-
nej, wojsk specjalnych, żandarmerii wojskowej
oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Na zwiedza-
jących duże wrażenie zrobił sprzęt wojskowy,
bo można było zobaczyć z bliska czołgi Leo-
pard, samobieżne działo polowe RAK, prze-

Festiwal Orkiestr 
w Mundurach

Podczas wspólnego występu wszystkich orkiestr grało blisko 400 muzyków
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ciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD, infrastrukturę szpitala polo-
wego lub kołowy transporter opancerzony Rosomak w wersji medycznej.
Skosztować można było tradycyjnej wojskowej grochówki oraz chleba
wypiekanego przez żołnierzy. Atrakcji i ciekawych spotkań z funkcjo-
nariuszami nie zabrakło także na stoiskach Straży Granicznej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. To wszystko jednak
był tylko przedsmak głównej atrakcji dnia, czyli Festiwalu Orkiestr
w Mundurach.

GRALI DLA 20 TYSIĘCY
Zgromadzonych przywitał i  oficjalnie rozpoczął festiwal minister
obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Wśród zaproszonych gości byli
m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk,
zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha oraz
komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

– Nasza wolność to przede wszystkim bezpieczeństwo. Dziś Polska
jest bezpieczna, dlatego że jesteśmy w najpotężniejszym sojuszu,
w NATO. Jesteśmy w sojuszu od 20 lat. Znaleźliśmy się w nim ze
względu na to, że dysponujemy siłą militarną, że Wojsko Polskie
jest świetnie wyszkolone, że jest sprawnie dowodzone. Dzięki pro-
fesjonalizmowi żołnierzy Wojska Polskiego przez te 20 lat osiągnę-

liśmy silną pozycję w sojuszu północnoatlantyckim – powiedział mi-
nister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. – Wspólnie bądźmy
dumni z tego, że jesteśmy Polakami, wspólnie bądźmy dumni z żoł-
nierzy Wojska Polskiego.

Na płycie Stadionu PGE Narodowego zaprezentowały się: Or-
kiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia, Marynarki
Wojennej z Gdyni, Sił Powietrznych z Poznania, Orkiestra Repre-
zentacyjna Wojska Polskiego z Warszawy, Orkiestra Reprezentacyjna
Straży Granicznej z Nowego Sącza, Orkiestra Reprezentacyjna Policji
z Warszawy oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.
Łącznie podczas festiwalu prawie 400  muzyków zagrało ponad
130 utworów. Ich występy urozmaicały dodatkowe atrakcje, m.in.
„taniec Rosomaków”, prezentacja wyszkolenia żołnierzy Żandarmerii
Wojskowej  i  show w  wykonaniu Motocyklowej Asysty Honorowej
Wydziału Ruchu Drogowego KSP w Warszawie.

Orkiestra Reprezentacyjna Policji, oprócz pokazu musztry para-
dnej, przygotowała dla widzów wykonania takich utworów, jak „You’ve
Got A Friend In Me”, „Wiwat” czy „Skyliner”. 

– Co roku występujemy na
różnych festiwalach orkiestr
mundurowych, ale po raz
pierwszy mieliśmy przyjem-
ność grania dla tak licz-
nej publiczności. W  kraju
podczas podobnych imprez 
prezentują się zazwyczaj 
orkiestry garnizonowe. Na 
festiwalach zagranicznych
często występują także or-
kiestry mundurowe o  naj-
większej renomie, ale jeszcze
nigdy i nigdzie nie graliśmy
na tak wielkim obiekcie i aż dla 20 tysięcy słuchaczy.  Tu padł nasz
rekord – powiedział dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Policji
mł. insp. Janusz Trzepizur, który także poprowadził cześć wspólnego
koncertu wszystkich orkiestr kończącego festiwal. 

opr. ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

Kierownictwo Policji na trybunach Stadionu PGE Narodowy

Na stoisku Policji rozdawany był m.in. szósta
część komiksu dla młodych czytelników,
wydanego przez BKS KGP z okazji
100. rocznicy powołania Policji Państwowej

Pokaz w wykonaniu Motocyklowej Asysty Honorowej Wydziału Ruchu Drogowego
KSP w Warszawie
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Triathlon w Obornikach 
W ramach zawodów w Obornikach, które rozegrano 25 sierpnia

odbyły się Mistrzostwa Polski Policji w  Triathlonie na Dystansie 
1/8 Iron Mana. Do pokonania było 400 m wpław, 22 km na rowerze
i 5 km biegiem. 

Wśród pań na tym sprinterskim dystansie pierwsze miejsce zajęła
Barbara Szyrner, reprezentująca KPP w Głogowie. Na drugim miejscu
uplasowała się Sylwia Szpocińska z KP Wrocław-Śródmieście, a na
trzecim Anna Pilch z KPP w Bełchatowie. Kolejność wśród panów
była następująca: 1. Adrian Stempniak z KWP w Poznaniu, 2. Marek
Kowalczyk z KWP w Bydgoszczy, 3. Krystian Doleżek z KWP w Szcze-
cinie. 

P.Ost. 

Ku czci Grzegorza Załogi 
4 października na leśnych duktach w miejscowości Hutki-Kanki

odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym
im. sierż. Grzegorza Załogi. Patron zawodów był funkcjonariuszem
KPP w Będzinie, który w 2003 r. podjął pościg za sprawcami najścia

na mieszkanie i rozboju na jego właścicielu. Sprawcy uciekając użyli
broni. 23-letni policjant został śmiertelnie postrzelony. Obecnie
z początkiem każdej jesieni odbywają się zawody jego imienia, które
zyskały już status mistrzostw Polski Policji w biegu przełajowym. 

W biegu głównym pierwsze miejsce zajął Łukasz Oślizło z KMP
w  Katowicach. Wśród kobiet zwyciężyła Natalia Mazanek z  KPP
w Myszkowie, z klas mundurowych najszybszy był Kajetan Wydmuch
z Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku. W marszu nording walking trium-
fował Marcin Ufel z  OPP w  Katowicach. Drużynowo pierwsze
miejsce zajęła Reprezentacja Polskiej Policji w Lekkoatletyce. 

P.Ost.
zdj. Rafał Różański 

Nasi w Chinach 
W tym roku Światowe Igrzyska Policji i Straży Pożarnych (World

Police and Fire Games – WPFG) odbyły się w Chengdu w Chinach.
W dniach od 8 do 18 sierpnia około 10 tys. policjantów, strażaków
i emerytów służb z 79 krajów rywalizowało w kilkudziesięciu dyscy-
plinach. Odbywające się co dwa lata igrzyska po raz pierwszy w his-
torii zawitały do Azji, stąd udział w nich wzięło wielu zawodników
z Chin, Indii czy Malezji. Wśród startujących było też  kilku polskich
policjantów, którzy przywieźli do kraju kilka medali. 

Kom. Aleksandra Szyszka z  KSP zdobyła cztery złote medale
w swojej kategorii wiekowej 40–44: w biegu przełajowym na 5 km,
w  biegu na 10 000 m, w  biegu z  przeszkodami na 2000 m oraz

w biegu na 5000 m. Sierż. sztab. Monika Nawrat z KSP w kategorii
30–34 zdobyła złoto w biegu na 10 000 m i brąz w biegu na 5000 m.
Nie zawiedli też mężczyźni – kom. Adam Thiel z KPP w Lęborku
trzy razy stawał na najwyższym stopniu podium w kategorii wiekowej
45–49 za: bieg przełajowy na 10 km, bieg na 3000 m z przeszkodami
oraz bieg na 10 000 m.  Podinsp. Witold Kreihs z SP w Katowicach
wywalczył w kategorii 45–49: złoto w wioślarstwie na ergometrze na
500 m oraz cztery srebrne medale – w rzucie dyskiem, rzucie młotem,
biegu na 110 m przez płotki i w trójskoku. Swoją formę potwierdził
także sierż. sztab. Andrzej Kocyła z KPP w Złotoryi, który po raz
piąty obronił mistrzowski tytuł igrzysk, zdobywając złoto w wycis-
kaniu sztangi leżąc w kategorii do 120 kg i wiekowej 40+. Polscy
policjanci startowali w  igrzyskach na własnym urlopie i  za własne
pieniądze. Ambasadorem tegorocznych igrzysk był Jackie Chan,
znany hongkoński aktor. Następne WPFG odbędą się w  2021  r.
w  Rotterdamie w  Holandii, a  kolejne w  2023 r. w  Winnipeg 
w Kanadzie. 

PAWEŁ OSTASZEWSKI 

Sportowe zapowiedzi 
Poniżej można zapoznać się z  imprezami przewidzianymi do

końca roku, które umieszczone zostały w Harmonogramie wyda-
rzeń sportowo-rekreacyjnych na rok 2019 i Harmonogramie za-
wodów policyjnych na rok 2019. Przy nazwie wydarzenia podajemy
nazwę organizatora bądź koordynatora imprezy. 

Listopad
– VI Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy

i  Weteranów pod patronatem honorowym Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, III etap zawodów  – Gabinet
KGP, SOP, SG, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA; 

– II Ogólnopolski Turniej Służby Dyżurnej Jednostek Organi-
zacyjnych Policji – Finał Konkursu „Dyżurny Roku” – SP
w  Katowicach, Główny Sztab Policji KGP, Biuro Prewencji
KGP;  

– Ogólnopolski Konkurs dla Funkcjonariuszy Policji – Oskarży-
cieli Publicznych – CSP w Legionowie, Biuro Prewencji KGP;  

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

– Mistrzostwa MSWiA w Halowej Piłce Nożnej „Mielno 2019”
– KWP w  Szczecinie, ZW NSZZP woj. zachodniopomor-
skiego, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopo-
morskiego (zawody wstępnie planowane były w grudniu). 

UWAGA!
W związku z  przesunięciem terminu mistrzostw w  halowej

piłce nożnej z grudnia na listopad w harmonogramach centralnych
nie ma żadnej imprezy planowanej w ostatnim miesiącu roku.  

Przypominamy, że nie odbędą się w ogóle zapowiadane pier-
wotnie na listopad: II Ogólnopolski Bieg Służb Mundurowych
„Poległym dla Niepodległej” oraz Gala Sportów Walki „Fight 
& Win” – Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych koordynowane
przez Gabinet Komendanta Głównego Policji. 

Zapraszamy natomiast na VI Mistrzostwa Polski Służb Mun-
durowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, które odbędą się w listo-
padzie w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
we Wrocławiu oraz na organizowane także przez żołnierzy
III  Mistrzostwa Służb Mundurowych w  Sportach Walki, które
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu zaplanowała na gru-
dzień. 

P.Ost.
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.KGP..
11.11 – premiera publikacji „Patroni honorowi Policji.
Bądź odważny, sumienny, ostrożny i nie zawiedź nigdy
zaufania…”, BEH-MP KGP
17.11 – działanie profilaktyczne propagujące problema-
tykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – Światowy
Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, BRD KGP
18–19.11 – II Ogólnopolski Konkurs dla Policjantów –
Oskarżycieli Publicznych, CSP w Legionowie, współor-
ganizator BP KGP, BP KGP
22.11 – spotkanie ze sportowcami policyjnymi w PKOl,
GKGP
28.11 – VI Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariu-
szy, Żołnierzy i Weteranów pod honorowym patronatem
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
GKGP
listopad – kontynuacja akcji informacyjno-edukacyj-
nych: „Świeć Przykładem” (grupa docelowa: piesi);
„Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” (grupa doce-
lowa: kierujący pojazdami); „Nie zabĳaj” (grupa doce-
lowa: kierujący pojazdami), BRD KGP

.KWP w BIAŁYMSTOKU (woj. podlaskie).
7.11 – zawody strzeleckie dla dziennikarzy o puchar ko-
mendanta wojewódzkiego Policji w Białymstoku
8.11 – IV Bieg Niepodległości organizowany przez Wy-
dział Prewencji KWP w Białymstoku
21.11 – liturgia w intencji policjantów, pracowników Po-
licji i ich rodzin w związku z obchodami święta patrona
Policji św. Michała Archanioła, Cerkiew Hagia Sophia
w Białymstoku
22.11 – gala podsumowująca konkurs „Portret podla-
skiej Policji” oraz inauguracja akcji „Dziecięca Szkoła
Bezpieczeństwa”

KWP w BYDGOSZCZY.
.(woj. kujawsko-pomorskie).
5–16.11 – akcja profilaktyczno-informacyjna „50+ na
drodze” skierowana do osób, które ukończyły 50 lat
i chcą wzbogacić swoją wiedzę z zakresu przepisów
prawa o ruchu drogowym, KMP w Bydgoszczy, WORD
w  Bydgoszczy, Grupa Ratownictwa Medycznego 
„Auxilium”, Stowarzyszenie Oponeo Motorsport
7.11 – Święto Służby Cywilnej, Kinoteatr, ul. Dwernic-
kiego w Bydgoszczy, godz. 12.30
12.11 – rozstrzygniecie konkursu filmowego, profilak-
tycznego i graficznego w ramach projektu „Sztuka Wy-
boru”. Gala odbędzie się w ramach festiwalu filmowego
Camerimage. Sala kinowa klubu „Od Nowa” w Toruniu,
godz. 12.00 
17.11 – obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wy-
padków Drogowych w Toruniu, KWP w Bydgoszczy
21.11 – „Test Sprawności Policjanta” dla uczniów szkół
ponadpodstawowych, policjantów, strażaków, żołnierzy
i  jednostek ościennych z woj. kujawsko-pomorskiego,
Hala Widowiskowo-Sportowa w Świeciu, KPP w Świeciu

.KWP w GDAŃSKU (woj. pomorskie).
31.10–03.11 – akcja „Znicz”
7.11 – ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
12.11 – debata pn. „Narkotyki – nowe substancje psy-
choaktywne” dla pedagogów i rodziców, KWP w Gdań-
sku wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 24 w Gdańsku

.KWP w GORZOWIE WLKP..(woj. lubuskie).
20.11 – uczestnictwo w Powiatowych Targach Edukacji
i Pracy w Gubinie (policyjne stoisko promocyjne), KPP
w Krośnie Odrzańskim

22.11 – gala z okazji 100. rocznicy powołania Policji
Państwowej (podsumowanie jubileuszowego roku 
100-lecia połączone z obchodami Dnia Służby Cywilnej)

.KWP w KATOWICACH (woj. śląskie).
6–8.11 – Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Halowej
Piłce Nożnej, hala sportowa „Michał” w Siemianowi-
cach Śląskich
15.11 – Święto Służby Cywilnej
II połowa listopada – Wojewódzkie Mistrzostwa Policji
w Pływaniu, Park Wodny „Jura” w Łazach

.KWP w KIELCACH.(woj. świętokrzyskie).
15.11 – finał wojewódzki akcji profilaktycznej „Olim-
piada Bezpieczeństwa” w ramach wojewódzkiego cało-
rocznego konkursu pn. „Bezpieczeństwo na Piątkę”,
KWP w Kielcach, Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty,
Wojewoda Świętokrzyski, WORD, KRUS, Automobilklub
w Kielcach i Targi Kielce. Hala Targów w Kielcach

.KWP w KRAKOWIE (woj. małopolskie).
5.11 – XV jubileuszowa edycja projektu „Szkoła Promująca
Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpie-
czeństwa, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
7.11 – konferencja podsumowująca jubileusz 100. rocz-
nicy powołania Policji Państwowej i 20. rocznicy po-
wstania Komendy Miejskiej Policji w  Krakowie, Sala
Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Krakowie
8.11 – konferencja o tematyce związanej z cyberzagroże-
niami i uzależnieniami, zorganizowana dla służb mundu-
rowych oraz innych podmiotów, Sala Obrad Rady Miasta
Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
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połowa listopada – ślubowanie nowo przyjętych poli-
cjantów

.KWP w LUBLINIE (woj. lubelskie).
15.11 – Turniej Klas Policyjnych w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących, XVIII Liceum Ogólnokształcące w Lub-
linie im. S.F. Paleolog, ul. Przyjaźni 12 w Lublinie
19.11 – promocja zawodu policjanta podczas XX edycji
targów pracy Politechniki Lubelskiej pn. „Inżynier na
rynku pracy”
20.11 – debata społeczna „Narkotyki i dopalacze zabi-
jają – odpowiedzialność karna nieletnich”, KPP we Wło-
dawie 
23.11 – Wojewódzki Turniej Policjantów w tenisa stoło-
wego o puchar ZW NSZZ Policjantów woj. lubelskiego,
Fajsławice pow. krasnostawski
I połowa listopada – uroczysta msza z okazji odzys-
kania niepodległości w intencji poległych, zmarłych
funkcjonariuszy i pracowników oraz za policjantów
i pracowników Policji
listopad – uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Re-
jowcu Fabrycznym 

.KWP w ŁODZI (woj. łódzkie).
6.11 – zbiórka krwi przed budynkiem KWP w Łodzi
12.11 – uroczysta Akademia Służby Cywilnej w auli
KWP w Łodzi dla uczczenia Święta Niepodległości
14.11 – uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego w Woli
Krzysztoporskiej, powiat piotrkowski
22.11 – finał wojewódzki Policyjnej Akademii Bezpie-
czeństwa, Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej, al. Poli-
techniki 10 

.KWP w OLSZTYNIE.

.(woj. warmińsko-mazurskie).
1–19.11 – cykl spotkań „Powiedz NIE na pomarań-
czowo” – w ramach kampanii przeciwdziałania prze-
mocy wobec dzieci, KPP w Gołdapi 
11.11 – udział w wojewódzkich obchodach Narodo-
wego Święta Niepodległości i w pikniku militarnym, Plac
Solidarności pod pomnikiem Wolności Ojczyzny
14.11 – spotkanie z seniorami „Bezpieczny pieszy”, KPP
w Gołdapi
23.11 – IV Turniej Policyjnych Drużyn Piłkarskich 5-osobo-
wych o puchar komendanta powiatowego Policji w Nowym
Mieście Lubawskim, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów
KPP w  Nowym Mieście Lubawskim w  porozumieniu 
z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Olsztynie,
o godz. 8.45, KPP w Nowym Mieście Lubawskim
27.11 – akcja „U-ratuj życie”, akcja krwiodawstwa
30.11 – II Turniej Piłkarski „Jestem Fair-Play”, KPP
w Gołdapi 
II połowa listopada – odblaskowy pokaz modowy „Nie
bój się zabłysnąć”, KPP w Gołdapi
listopad – cykl spotkań z  przyszłymi kierowcami ze
szkół nauki jazdy, KPP w Gołdapi
listopad – ślubowanie nowo przyjętych policjantów
listopad – prelekcje i warsztaty o poruszaniu się po drogach
dla osób starszych, niepełnosprawnych, KPP w Gołdapi

listopad – warsztaty dotyczące różnorodności kulturowej
i przeciwdziałania mowie nienawiści, KPP w Gołdapi
listopad – zajęcia z samoobrony dla seniorów „Kręci
nas bezpieczeństwo”, KPP w Gołdapi

.KWP w OPOLU.(woj. opolskie).
14.11 – koncert Orkiestry Policyjnej z KWP we Wrocła-
wiu połączony z wykładem dyrektora Instytutu Śląskiego
w Opolu z okazji obchodów Narodowego Święta Niepo-
dległości oraz Dnia Służby Cywilnej organizowany przez
KWP w Opolu, Aula im. prof. Oswalda Matei w budynku
Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opol-
skiej, ul. Katowicka 48

.KWP w POZNANIU.(woj. wielkopolskie).
13.11 – uroczysta zbiórka z okazji Święta Niepodległo-
ści oraz Dnia Służby Cywilnej; podczas uroczystości
odbędzie się również ślubowanie nowo przyjętych
funkcjonariuszy, Teren Międzynarodowych Targów
Poznańskich, godz. 11.00

.KWP zs. w RADOMIU.(woj. mazowieckie).
15.11 – uroczysta zbiórka z okazji Dnia Służby Cywilnej,
Szkoła Muzyczna im. Oskara Kolberga w Radomiu

.KWP w RZESZOWIE (woj. podkarpackie).
4.11 – III konferencja wojewódzka pt. „Przeciwdziała-
nie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytu-
cjonalna”, KWP w Rzeszowie wspólnie z Fundacją na
Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL
26.11 – II konferencja naukowa pt. „Problem przemocy
domowej i instytucjonalnej – zwalczanie i zapobieganie”,
PWSTE w Jarosławiu, KWP w Rzeszowie 
listopad – zajęcia warsztatowe dla seniorów, KWP
w Rzeszowie, Stowarzyszenie „Dla Równości” oraz Re-
gionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

.KWP w SZCZECINIE.

.(woj. zachodniopomorskie).
4–7.11 – szkolenia na temat zwalczania przestępczości
podatkowej, PP w Unieściu
8.11 – inauguracja współpracy w ramach pilotażowego
projektu „Cyber Gryf” dotyczącego bezpieczeństwa
w przestrzeni internetowej, KWP w Szczecinie wspólnie
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodnio-
pomorskiego 
14–15.11 – konferencja „Zarządzanie bezpieczeństwem
systemu gospodarczego Polski w erze reindustrializacji
i cyfryzacji”, KP w Międzyzdrojach
16.11 – Bal Andrzejkowy organizowany przez Zachod-
niopomorską Grupę Wojewódzką IPA, Pogorzelica
18–19.11 – konferencja w ramach projektu „Ekologicz-
nie w Policji”, KWP w Szczecinie
listopad – inauguracja V edycji programu przeciwdzia-
łania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży wojewódz-
twa zachodniopomorskiego pod nazwą „Porozmawiajmy
o zdrowiu i nowych zagrożeniach”

Listopad 2019
listopad – realizacja zajęć edukacyjnych wśród młodzieży
szkolnej województwa zachodniopomorskiego w ramach
programu „#donthejt” dofinansowanego z rządowego
programu „Razem bezpiecznej” na rok 2019; zajęcia będą
prowadzone wspólnie ze studentami Uniwersytetu
Szczecińskiego

.KWP we WROCŁAWIU (woj. dolnośląskie).
14–15.11 – szkolenie pracowników Banku SANTAN-
DER Polska SA woj. dolnośląskiego z zakresu bezpie-
czeństwa seniorów, KWP we Wrocławiu
listopad – finały rejonowe XXI edycji konkursu wiedzy
o  Policji, pn. „Razem bezpieczniej”; w  eliminacjach
zmierzą się wychowankowie Ochotniczych Hufców
Pracy woj. dolnośląskiego, KWP we Wrocławiu
listopad – udział funkcjonariuszy KMP we Wrocławiu
w akcji pn. „Dzień Paszportu” dla uczniów wrocław-
skich szkół, organizowanego przez przedstawicieli Urzę-
dów Konsularnych we Wrocławiu; honorowym gościem
będzie konsul Indii, KMP we Wrocławiu 
listopad – V edycja kampanii pn. „Biała wstążka” – cykl
spotkań z mieszkańcami i  przeprowadzenie rozmów
o przemocy w rodzinie, KMP we Wrocławiu

.KSP..
19.11 – III Mistrzostwa Komendy Stołecznej Policji
w strzelaniu o puchar Komendanta Stołecznego Policji,
Strzelnica FSO, ul. Jagiellońska 88 w Warszawie
21.11 – Dzień Służby Cywilnej
24.11 – IX Mistrzostwa Komendy Stołecznej Policji
w halowej piłce nożnej o Puchar Komendanta Stołecz-
nego Policji, Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Górze Kalwarii, ul. por. J. Białka 7
listopad – ślubowanie nowo przyjętych policjantów
listopad – ogłoszenie konkursu na film fabularny, do-
kumentalny, reportaż, wideoklip dla dzieci i młodzieży
z województwa mazowieckiego pn. „Współczesne za-
grożenia”, KSP wspólnie z  Mazowieckim Kuratorem
Oświaty

.WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE.
29.11 – akcja krwiodawstwa
30.11 – Mistrzostwa Służb Mundurowych w Pływaniu

.SZKOŁA POLICJI w KATOWICACH.
28–29.11 – finał Turnieju Służby Dyżurnej „Dyżurny
Roku 2019”

.SZKOŁA POLICJI w PILE.
7.11 – obchody Święta Niepodległości

.CENTRUM SZKOLENIA POLICJI.
w LEGIONOWIE.
18–19.11 – II Ogólnopolski Konkurs dla Policjantów –
Oskarżycieli Publicznych
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