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Spotkanie rozpoczęła uroczystość wręczenia podinsp.  
Tomaszowi Szymańskiemu rozkazu personalnego o po-
wołaniu z dniem 12 kwietnia 2018 r. na stanowisko  
I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji. 

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej  gratu-
lując swojemu zastępcy powiedział: - jestem przekonany, że jest 
to bardzo dobry dzień dla garnizonu stołecznego. Nasza współ-
praca trwa już od kilku miesięcy. Teraz wiem, że oprócz doświad-
czenia podinsp. Szymański prezentuje także bardzo dużą wiedzę  
w obszarze prewencyjnym, umiejętność zarządzania i dowodze-
nia najważniejszymi policyjnymi operacjami. Zna doskonale po-
trzeby stołecznego garnizonu. Zawsze mogę na niego liczyć. Jest 
profesjonalistą w każdym calu.

Powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Stołeczne-
go Policji podinsp. Tomasz Szymański podziękował za zaufanie, 
jakim generał go obdarzył i obiecał, że będzie się starał tego 
zaufania nie zawieść. – Dziękuję także kierownikom jednostek  
i komórek organizacyjnych naszego garnizonu za te pięć miesię-
cy wspólnej pracy w trakcie powierzenia obowiązków I zastępcy. 
Mam nadzieję, że ta współpraca będzie nadal układać się na tak 
wysokim poziomie jak dotychczas i stworzymy dobry zespół, któ-
ry będzie służył na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
– dodał.

Po uroczystości rozpoczęła się odprawa kadry kierowniczej, 
podczas której zastępcy komendanta odpowiedzialni za poszcze-
gólne piony służbowe omówili szczegółowo funkcjonowanie pio-
nu prewencji, kryminalnego i logistyki.

Jako pierwszy głos zabrał podisnp. Tomasz Szymański. Wśród 
informacji omawianych podczas prezentacji nie zabrakło analizy 
zdarzeń wprowadzanych do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa, efektów pracy dzielnicowych i komórek patrolowo-
-interwencyjnych oraz podsumowania bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 

PION PREWENCJI
Przez pierwsze trzy miesiące tego roku policjanci ruchu dro-
gowego odnotowali w garnizonie mniej ofiar śmiertelnych  
w wypadkach drogowych. Zanotowali też mniej kolizji. W I kwar-
tale zarejestrowano 341 wypadków, w których zginęło 26 osób, 
rannych zostało 415 osób. Z kolei kolizji zanotowano 9.524, tj. 
spadek o ponad tysiąc w porównaniu do ubiegłego roku. Głów-
nymi przyczynami wypadków drogowych z winy kierujących 
było: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla 
pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i niedosto-
sowanie prędkości do warunków ruchu. Natomiast głównym 
przyczynami wypadków z winy pieszego było: wejście na jezdnię 
przy czerwonym świetle, nieostrożne wejście na przejście przed 
jadącym pojazdem i przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolo-
nym. Analiza zdarzeń z trzech pierwszych miesięcy pokazuje też, 
że do wypadków i kolizji najczęściej dochodziło w godz. 14-18.00  
w poniedziałki, czwartki i piątki, a najrzadziej w niedziele od 
22.00 do północy.

Pierwsze trzy miesiące tego roku to również praca policjan-
tów przy zabezpieczaniu imprez masowych i zgromadzeń. Tych 

pierwszych było 97, natomiast protestów społecznych, w tym 
zgromadzeń publicznych - 490.

PION KRYMINALNY
Efektywność pracy pionu kryminalnego w stołecznym garnizo-
nie omówił z kolei p.o. Zastępcy Komendanta Stołecznego Po-
licji mł. insp. Krzysztof Smela. Jak wynika z policyjnych analiz,  
w I kwartale tego roku odnotowano w stołecznym garnizonie 
mniej przestępstw kryminalnych niż w tym samym okresie ubie-
głego roku (12.469 przestępstw stwierdzonych w 2018 r., 12.563 
– w 2017 r.). O 460 mniej przestępstw odnotowano również  
w 7 kategoriach przestępstw najbardziej uciążliwych społecz-
nie (6.492 – w 2018 r., 6.952 – w 2017 r.) Mniej odnotowano 
w Warszawie i w podległych KSP powiatach zabójstw (w 2017 
r. – 16, w 2018 r. – 7) i przestępstw rozbójniczych. Jeszcze w tym 
samym okresie 2017 r. było ich 216, a w tym roku 146. O 200 
mniej stwierdzono także kradzieży cudzej rzeczy, o 182 mniej 
było przypadków uszkodzeń mienia, około 28 mniej bójek i po-
bić, a o 67 mniej kradzieży samochodu i poprzez włamanie. 

Więcej z kolei odnotowano przestępstw gospodarczych i ko-
rupcyjnych. Natomiast w przypadku przestępstw narkotykowych 
stwierdzono ich 1.348, tj. o 152 mniej niż w tym samym okresie 
ubiegłego roku. Łącznie zabezpieczono ponad 110 kg narkoty-
ków. Ponadto policjanci KSP zabezpieczyli u podejrzanych mie-
nie na kwotę ponad 93 mln złotych.

PION LOGISTYKI
Ostatnia część odprawy kadry kierowniczej poświęcona była 
natomiast efektom pracy pionu logistyki. Zastępca Komendanta 
Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń omówił m.in. zagadnie-
nia dot. inwestycji i remontów zarówno tych obecnie realizowa-
nych, jak i tych planowanych w najbliższym czasie (np. budowa 
KP Pomiechówek i KP Radzymin), zagadnienia z obszaru telein-
formatyki, gospodarki transportowej, zaopatrzenia, administra-
cyjno-gospodarczego, medycyny pracy oraz bhp. g
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PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Policjanci KSP podsumowali I kwartał

Mniej przestępstw kryminalnych, w tym: zabójstw, przestępstw rozbójniczych, kradzieży samochodów, kradzieży cudzej 
rzeczy oraz bójek i pobić odnotowali stołeczni policjanci w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku. Z udziałem  
Komendanta Stołecznego Policji i jego zastępców oraz kadry kierowniczej stołecznego garnizonu odbyła się w siedzibie OPP 
w Warszawie odprawa kwartalna.

AKTUALNOŚCI 
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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Rozpoczął się sezon motocyklowy i ro-
werowy. Policjanci „drogówki” okre-
ślają rowerzystów i motocyklistów jako 
niechronionych użytkowników dróg. 
Nie bez powodu. Kaski i ochraniacze 
tylko w jakiejś części zabezpieczają ich 
przed następstwami zdarzeń drogo-
wych. Czy jest więc jakaś recepta na 
zwiększenie ich bezpieczeństwa na dro-
gach?
Odpowiedź wydaje się prosta – znajo-
mość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ograniczone 
zaufanie oraz wzajemny szacunek na drodze. Bezpieczeństwo na 
dwóch kółkach to także stan techniczny. Zanim użytkownik ru-
szy w drogę, powinien np.: upewnić się, że ma sprawne hamulce  
i sprawdzić stan ogumienia. Zapobiegliwość jest zdecydowanie 
zalecana.
W majowym numerze Stołecznego Magazynu Policyjnego znaj-
dziecie, Drodzy Czytelnicy, dwa artykuły poświęcone tej właśnie 
problematyce i tym użytkownikom dróg. Dowiecie się m.in. co 
wolno a czego nie wolno rowerzystom i motocyklistom na dro-
dze oraz jakie czynniki decydują o ich bezpieczeństwie.
Zachęcam także do lektury pozostałych artykułów, przygotowa-
nych specjalnie dla Was.

Redaktor Naczelna
podinsp. Anna Kędzierzawska

SPIS TREŚCI 
AKTUALNOŚCI
2 Policjanci KSP podsumowali I kwartał
3 „Policjant, który mi pomógł”
4 Pozostanie w naszej pamięci
5 Teksańscy szefowie Policji w KSP 
6 Od dziś będą strzec prawa
7 Poległym policjantom 
7 Policjanci są wśród nas

W NASZYM GARNIZONIE
8 Teraz czas na młodych szachistów 
8 Najlepsi stołeczni pływacy 
9 25 maja - Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego 
10 Motocykl nie wybacza błędów!
11 Po godzinach w akcji przeciwpożarowej
12 Na właściwych torach
13 Policjanci w Orlen Warsaw Marathon
14 Na tropie skarbów

WARTO WIEDZIEĆ
16 Na straży praw i wolności człowieka
17 Jednośladem bezpiecznie do celu
18 Jedno spojrzenie w komórkę 
18 Zmiany w kadrze 
19 60 lat kapłaństwa księdza Józefa Jachimczaka
19 Potrzebna jest pomoc dla Filipka
20 Czy wiesz, że...
20 Oferta pracy w WWP KSPfo

to
 o

kł
ad

ka
 M

ar
ek

 S
ZA

ŁA
JS

KI

„Policjant, który  
mi pomógł”

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego 
czasu odbyło się już  dziesięć edycji, podczas których 
wyłoniono 50 laureatów zasługujących - w ocenie 

społeczeństwa - na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjo-
nariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak  
i kryminalną.

XI edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem 
Komendanta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wrę-
czenia wyróżnień zostanie wpisana w centralne obchody 
Święta Policji.

Kandydatów mozna zgłaszać do 31 maja 2018 r. Zgod-
nie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może do-
konać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. 

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: po-
gotowie@niebieskalinia.pl  lub pocztą na adres: „Niebieska  
Linia”,  02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.nie-
bieskalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

wykorzystano mat. KGP

Komenda Stołeczna Policji uczestniczy w XI edycji ogólno-
polskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego 
inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Istotą konkursu jest 
wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charaktery-
zują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą  
i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie. Zapraszamy do zgłaszania 
kandydatów.
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PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Zgłębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłe-
go zastępcy komendanta Stołecznego Policji. Insp. w st. 
spocz. Tadeusz Bereda niemal całe swoje życie zawodo-
we poświęcił Policji. Przez 35 lat swojej służby pracował 

w różnych miejscach: Nieporęcie, Legionowie, Nowym Dworze 
Mazowieckim i Komendzie Stołecznej Policji. Przez ostatnie lata 
pracy w KSP jako wiceszef nadzorował pion prewencji. Odpowie-
dzialny był m.in. za zabezpieczenie mistrzostw Europy w piłce 
nożnej Euro 2012. Kierował również pracą policjantów podczas 
największych zgromadzeń i manifestacji w mieście. Podczas służ-
by wielokrotnie przychodziło mu podejmować trudne decyzje, 
zawsze jednak gotowy był stawiać czoła kolejnym wyzwaniom. 
Cieszył się szacunkiem i autorytetem wśród przełożonych i pod-
władnych. 

W mszy żałobnej odprawionej w Parafii Matki Bożej Fatim-
skiej w Legionowie, uczestniczyli m.in.: Komendant Główny Po-
licji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Stołeczny Policji 
nadinsp. Paweł Dobrodziej, byli komendanci stołeczni Policji, 
kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych KSP, policjanci 
i policjanci, z którymi insp. w st. spocz. Tadeusz Bereda przez 
wiele lat współpracował w Policji oraz samorządowcy z Panem 
Prezydentem miasta Legionowa Romanem Smogorzewskim.

Po uroczystej mszy świętej kondukt żałobny przejechał na 
cmentarz w Legionowie. Zgodnie z ceremoniałem policyjnym  
w asyście kompanii honorowej Policji ostatnie słowa pożegna-
nia skierował Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław 
Szymczyk. – Śmierć zawsze przychodzi za szybko, a w tym przy-
padku przyszła zdecydowanie za szybko. Ponad połowę swojego 
niemal 62-letniego życia Tadeusz poświęcił służbie w policyjnym 
mundurze. Pamiętam dokładnie dzień, w którym go poznałem. 
Był rok 2008, jako zastępca komendanta wojewódzkiego Policji  
w Katowicach uczestniczyłem w naradzie zastępców ds. pre-
wencji. Tadeusz był niezwykle ciepłym, serdecznym i przyjaznym 
człowiekiem. Jako młodsi i mniej doświadczeni odnosiliśmy się 

do niego z szacunkiem, był dla nas autorytetem. Z niezwykłą 
cierpliwością dzielił się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.  
Z pewnością w każdym z nas pozostawił kawałek siebie, na pew-
no we mnie – mówił podczas uroczystości pogrzebowej komen-
dant i dodał: – Nikt, kto nosi policyjny mundur, nie ma wątpliwo-
ści, jak ciężka jest służba na stanowisku Zastępcy Komendanta 
Stołecznego Policji. On pełnił ja przez pięć lat. Przez cały okres 
służby nie miał nigdy wątpliwości, czym jest policyjna służba.  
Zawsze realizował ją z ogromnym poświęceniem i oddaniem. 

Na koniec Komendant Główny Policji zwrócił się również do 
rodziny zmarłego: - Droga Rodzino, miejcie świadomość, że Ta-
deusz zapisał się w historii polskiej Policji złotymi zgłoskami. Nie 
tylko dlatego, że przygotowywał i zabezpieczał wzorowo razem  
z ówczesnym kierownictwem Komendy Stołecznej Policji naj-
większą sportową imprezę w historii Polski, a także z uwagi na 
swój niezwykły spokój, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, 
i ogromny szacunek dla każdego funkcjonariusza i pracownika 
polskiej Policji, po prostu za szacunek dla drugiego człowieka. Za 
to dzisiaj jako Komendant Główny Policji chciałbym Ci Tadeuszu 
serdecznie podziękować. Chociaż odszedłeś, to na zawsze zosta-
niesz z nami, pozostaniesz w naszych sercach, w naszej pamięci. 
Odszedł na wieczną służbę nasz przyjaciel, insp. w st. spoczynku 
śp. Tadeusz Bereda. Cześć Jego pamięci. Odpoczywaj w spokoju. 

Odgłos salwy honorowej i dźwięk trąbki przypomniał wszyst-
kim zgromadzonym na cmentarzu, że to ostatnie pożegnanie. g

Pozostanie w naszej pamięci

– Odszedł na wieczną służbę nasz przyjaciel, insp. w st. spoczynku śp. Tadeusz Bereda. Cześć Jego pamięci. Odpoczywaj  
w spokoju – tymi słowami Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk pożegnał byłego zastępcę Komen-
danta Stołecznego Policji podczas ceremonii pogrzebowej w Legionowie. W uroczystości żałobnej z udziałem rodziny, 
przyjaciół i znajomych wzięli również udział: Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, byli komendanci 
stołeczni Policji, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych KSP, policjanci i pracownicy stołecznego garnizonu oraz 
samorządowcy, z którymi przez wiele lat współpracował.

AKTUALNOŚCI 

Cześć Jego Pamięci!
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AKTUALNOŚCI

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Amerykańscy goście podczas kilkudniowej wizyty w na-
szym kraju mieli okazję zapoznać się z funkcjonowa-
niem polskiego wymiaru sprawiedliwości w takich or-
ganach, jak: policja, sądy i więziennictwo.

Wśród członków delegacji z USA byli szefowie lokalnych jedno-
stek Policji ze stanu Teksas: pani Sheryl Victorian, Zastępca Szefa 
Policji Miasta Houston ds. Prewencji; pan Robert Earl Lee - Szef 
Policji Miasta Alvin; pan Dallis Warrene - Szef Policji Miasta Ro-
senberg w stanie Teksas oraz pan Larry Chambers - kapitan z Po-
licji Miasta Galveston. Towarzyszyła im pani Amanda Lea Burris 
z Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości z Sam Houston State 
University.

Pierwszego dnia wizyty w Komendzie Stołecznej Policji goście 
odwiedzili Komisariat Rzeczny Policji, gdzie dowiedzieli się m.in.: 
jakie zadania realizuje na co dzień ta specjalistyczna jednost-
ka, jakim sprzętem dysponuje oraz, jakie działania podejmuje  
w okresie letnim, by zapewnić bezpieczeństwo wypoczywają-
cym nad wodą.

Drugiego dnia przed południem goście  z Teksasu złożyli wizy-
tę w Pałacu Mostowskich. W siedzibie Komendy Stołecznej Po-
licji szefów Policji z Teksasu przywitał Komendant Stołeczny Po-
licji nadinsp. Paweł Dobrodziej, który zaprezentował jednostkę  
i omówił najważniejsze kwestie związane z zarządzaniem ponad 
10-tysięczną policyjną formacją.

Następnie członkowie delegacji udali się do sali konferen-
cyjnej Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP. Wspólnie z I Za-
stępcą Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji podinsp. 
Tomaszem Szymańskim wymienili się doświadczeniami w za-
kresie organizacji imprez masowych na terenie działania swoich 
jednostek. Goście mogli zobaczyć „serce” komendy, czyli miej-
sce, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące codziennej służby 
policyjnej i z którego zabezpieczane są zgromadzenia publiczne 
oraz imprezy masowe wysokiego ryzyka.

Amerykańskich gości interesowało także, jak działa system 
miejskiego monitoringu w Warszawie i centrum powiadamiania 

ratunkowego. Zwrócili uwagę, że podobnie jak u nich najwięcej 
zgłoszeń na numer alarmowy dotyczy przestępstw najbardziej 
uciążliwych społecznie: rozbojów, kradzieży, włamań, bójek  
i pobić oraz zakłócania ciszy nocnej czy niewłaściwego parkowa-
nia. Opowiedzieli również, jak radzą sobie w przypadku zgłoszeń 
telefonicznych od cudzoziemców. Otóż porozumienie z firmą 
zewnętrzną w ramach outsourcingu pozwala operatorowi przyj-
mującemu taką rozmowę przekierować ją bezpośrednio do tłu-
macza dyżurującego w biurze.

Innym ciekawym rozwiązaniem, którym podzielili się teksań-
scy szefowie Policji był elektroniczny formularz dla obywateli, 
który stosowany jest w przypadku bardzo drobnych przestępstw 
lub zdarzeń drogowych, w których nikt nie ucierpiał. Pozwala 
on na wypełnienie online dokumentu o zdarzeniu bez koniecz-
ności osobistej obecności mieszkańca w jednostce Policji. Takie 
rozwiązanie, jak przekonywali amerykańscy policjanci, ułatwia 
pracę Policji i przyspiesza zgłoszenie tych drobniejszych zdarzeń.
Nie zabrakło też pytań o to, w jaki sposób policjanci KSP zabez-

pieczają imprezy masowe i zgromadzenia publiczne na terenie 
stołecznego garnizonu, jak rozwiązania prawne regulują organi-
zację takich przedsięwzięć, jak wygląda współpraca z organiza-
torami i jaka odpowiedzialność spoczywa na nich w przypadku 
niespełnienia wymaganych ustawą warunków bezpieczeństwa. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się też przygotowana przez 
Naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania nadkom. Jana 
Kędzierskiego i jego współpracowników prezentacja dotycząca 
masowych imprez sportowych.

Na zakończenie wizyty w jednej z największych komend  
w kraju, goście odwiedzili salę sztabową oraz Mobilne Centrum 
Monitoringu, specjalny samochód obserwacyjny z systemem ka-
mer i monitorów wykorzystywany do patrolowania ulic i zabez-
pieczania manifestacji.

Po południu natomiast odwiedzili stadion PGE Narodowy, by 
obejrzeć, uruchamiane podczas imprez organizowanych w tym 
miejscu, policyjne stanowisko kierowania. g

Teksańscy szefowie Policji w KSP

Delegacja szefów lokalnych jednostek Policji z Teksasu oraz Sam Houston State University, w trakcie swojej 10-dniowej 
wizyty w Polsce, odwiedziła Komendę Stołeczną Policji. Goście zapoznali się z funkcjonowaniem Stołecznego Stanowiska 
Kierowania KSP i Komisariatu Rzecznego Policji. Odwiedzili też stadion PGE Narodowy, by zobaczyć, uruchamiane pod-
czas imprez masowych w tym miejscu, policyjne stanowisko dowodzenia.
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Od dziś będą strzec prawa

W Komendzie Stołecznej Policji w obecności kadry kierowniczej ślubowało w poniedziałek 23 kwietnia 5 policjantek i 15 
policjantów służby kandydackiej. „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, 
ślubuję...” - słowa roty młodzi funkcjonariusze wypowiedzieli za Komendantem Stołecznym Policji nadinspektorem Pawłem 
Dobrodziejem.

EDYTA ADAMUS

U roczyste ślubowanie odbyło się w Białej Sali Komendy 
Stołecznej Policji. W spotkaniu uczestniczył zastępca 
Komendanta Stołecznego Policji: podinsp. Tomasz Szy-
mański, a także kadra kierownicza KSP.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji 
wprowadzono poczet sztandarowy. Następnie nowo przyjęci po-
licjanci złożyli ślubowanie „… ślubuję służyć wiernie narodowi, 
chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porzą-
dek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, na-
wet z narażeniem życia (…) pilnie przestrzegać prawa, dochować 
wierności konstytucyjnym organom RP, przestrzegać dyscypliny 
służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych (…) 
strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobre-
go imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (…).

Po złożeniu przysięgi wszyscy policjanci z rąk Komendanta 
Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja otrzymali legi-
tymacje służbowe. – To ważny dzień dla całego garnizonu, ale 
jeden z najważniejszych dla Was, w Waszym dorosłym życiu. 
Trafiliście do różnych jednostek, ale łączy Was jeden wspólny 
zbiór – garnizon stołeczny. To wielki przywilej, bo praca tutaj 
jest najtrudniejsza, czekają Was największe wyzwania, ale jeśli 
pokochacie tę pracę i będziecie w pełni zaangażowanymi poli-
cjantami to staniecie się najlepszymi policjantami w kraju. Życzę 
Wam, aby kiedyś ktoś z Was stanął tutaj, na moim miejscu, na 
miejscu zastępcy czy na miejscu Panów Komendantów. To bę-
dzie za 20, a może więcej lat, natomiast do tego czasu czeka Was 
bardzo trudna praca, pełna wyrzeczeń, pełna poświęcenia, ale 
też praca, która daje satysfakcję, jak żadna inna. Życzę Wam tej 
satysfakcji, życzę Wam sukcesów i życzę Wam szczęścia, bo ono 
też jest potrzebne, aby podejmować te właściwe decyzje.

Zwracając się do młodych policjantów Komendant Stołeczny 
przypomniał, że jest to służba. – Chciałbym, aby przez ten cały 
czas drogowskazem dla Was była rota ślubowania, szczególnie 
słowa „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet  
z narażeniem życia” – to jest zdanie, które odróżnia i wyróżnia 
nas spośród innych zawodów. Chciałbym, abyście kierowali się 

zasadą, że nie trzeba być w życiu we wszystkim najlepszym, ale 
trzeba temu co się robi poświęcać się z całej siły i robić to najle-
piej, jak się potrafi. Jeżeli tak będziecie podchodzić, to Czekają 
Was w tej trudnej służbie same sukcesy. Nie myślcie o awan-
sach, skupcie się na tym, aby najlepiej wykonywać swoja pracę, 
a awanse przyjdą same.

Pan Komendant zwrócił się również do obecnych na uro-
czystości rodzin policjantów, dziękując im za to, że towarzyszą 
i wspierają młodych policjantów. – Ta nasza służba jest służbą 
trudną i pełną wyrzeczeń i dlatego Wasza obecność, Wasza po-
moc będzie zawsze bardzo potrzebna. Będą sukcesy i radości, ale 
będą też trudne chwile i tutaj Wasze wsparcie będzie potrzebne.

Głos zabrał również Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. 
Józef Jachimczak, który powołując się na słowa warszawskiej po-
etki Morsztynowej, że po Warszawie należy chodzić małymi kro-
kami, zaznaczył, że policjant zna duże kroki, ale: – Wy zaczynacie 
od małych kroków. One są bardzo ważne, aby każdy krok Wasze-
go życia, Waszego postępowania był dobrze odmierzany. Tymi 
małymi krokami możecie zdobyć bardzo wiele. Ktoś, kto chciał 
bardzo szybko zdobywać, poznawać swój teren, ten się spalił. 
Te małe kroki rozpoczynacie od nauki, od pewnej dyscypliny, od 
uszanowania wartości religijnych. Idźcie po Warszawie małymi 
krokami, a zdobywajcie wielkość. g
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„Chciałbym, abyście kierowali się zasadą, 
że nie trzeba być w życiu we wszystkim 
najlepszym, ale trzeba temu co się robi 
poświęcać się z całej siły i robić to najlepiej, 
jak się potrafi”.

nadinsp. Paweł Dobrodziej



W śród gości biorących udział w uroczystości byli: sekre-
tarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant 
Główny Policji  nadinsp. Jarosław Szymczyk wraz z za-

stępca komendanta nadinsp. Heleną Michalak oraz Komendant 
Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Obecni byli również przedstawiciele rodzin przedwojennych 
funkcjonariuszy, skupieni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Ro-
dzina Policyjna 1939 r., Warszawskim Stowarzyszeniu Rodzina 

Policyjna 1939 r. oraz Stowarzyszeniu „Rodzina Policyjna 1939 
r.” w Łodzi. 

Po oficjalnych przemówieniach, modlitwie oraz złożeniu 
wieńców goście przeszli do siedziby Biura Historii i Tradycji Po-
licji KGP, gdzie komendant nadinsp. Jarosław Szymczyk i biskup 
polowy WP, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpa-
sterstwa Policji gen. dyw. ks. Józef Guzdek otworzyli  wystawę 
„Katyń - Zbrodnia, która miała być zapomniana”. g
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Poległym policjantom

11 kwietnia na dziedzińcu Komendy Głównej Policji przy Obelisku „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska” odbyła 
się uroczystość upamiętniająca przedwojennych stróżów prawa, zamordowanych wiosną 1940 r. przez sowieckie NKWD. 
Ceremonia wpisała się w obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który przypada 13 kwietnia.

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Organizatorzy chcą w ten sposób podnieść świadomość 
prawną najmłodszych. Wiedza, którą dzieci nabędą pod-
czas przygotowań do konkursu, w przyszłości zaowocu-

je poprzez zmniejszenie liczby zdarzeń o charakterze przestęp-
czym oraz liczby nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym  
z ich udziałem.

Poszczególne zespoły rywalizują więc ze sobą w różnych kon-
kurencjach. W trakcie trzech etapów muszą wykazać się m.in. 
wiedzą, jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia oraz, do kogo 
zwrócić się wtedy z pomocą. 

Pierwszy etap szkolny już za nami, zakończył się pod koniec 
kwietnia. Teraz uczestnicy konkursu będą musieli sprawdzić 
swoją wiedzę i umiejętności w etapie rejonowym, który zapla-
nowano na 16 maja. Finał, w którym zmierzą się najlepsi, odbę-
dzie się 12 czerwca na terenie Warszawskiego Centrum Sportu 
Młodzieżowego „Agrykola” przy ul. Myśliwieckiej. g

Policjanci są wśród nas

Trwa VII edycja konkursu, skierowanego do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych, „Policjanci są wśród nas” organi-
zowanego corocznie przez Komendę Stołeczna Policji, Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Biuro Edukacji Urzędu m.st. 
Warszawy. Partnerem tegorocznego przedsięwzięcia jest również Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”.
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P ierwsze trzy miejsca zajęli uczestnicy młodej generacji: 
Mistrzem Polski został 17-letni Mateusz Tustanowski - re-
prezentant Ochotniczej Straży Pożarnej z Wierzbca, który 

zdobył 8 punktów na 9 możliwych. Drugie miejsce zajął 22-letni 
Kamil Cichy - reprezentant Akademii Wojsk Lądowych z Wrocła-
wia, zdobywając 7,5 punktu. Natomiast na trzecim miejscu upla-
sował się Aleksander Stańkowski 25-letni reprezentant Wojsko-
wej Akademii Technicznej z Warszawy z 6,5 punktami. 

Turniej obejmował 9 rund. Każdy z zawodników miał 90 mi-
nut na rozegranie partii. Dodatkowo za każdy ruch na szachow-
nicy, było dodawane 30 sekund.

Komendę Stołeczną Policji reprezentowali: st. asp. Dariusz 
Cyra z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II (zdobył 5 pkt  
i zajął 25 miejsce), asp. sztab. Andrzej Skolimowski z Komendy 
Rejonowej Policji Warszawa I (5 pkt i 40 miejsce), asp. sztab. 
Krzysztof Celmer z KRP I (4,5 pkt i 43 miejsce w klasyfikacji ogól-
nej w gronie 85 startujących).

W klasyfikacji drużynowej reprezentacja Komendy Stołecz-
nej Policji zdobywając łącznie 14,5 pkt. zajęła 8. miejsce na 17 
drużyn. Spośród drużyn policyjnych reprezentanci KSP zajęli  
2. miejsce, a klasyfikację wygrali policjanci z woj. śląskiego, któ-
rzy zdobyli łącznie 15 pkt. Na imprezie tej dodatkowo rozgry-
wano mistrzostwa Polski służb mundurowych w rozwiązywaniu 
zadań szachowych, w których asp. sztab. Krzysztof Celmer zajął 
4. miejsce.

Podkreślić należy, że od kilku lat skład reprezentacji poli-

cjantów KSP praktycznie się nie zmienia, a jej trzon stanowią 
policjanci z dużym stażem zawodowym. Andrzej Skolimowski 
- Mistrz Polski amatorów administracji publicznej w szachach 
błyskawicznych mówi,  że: impulsem do wyławiania młodych 
talentów, mogłoby być reaktywowanie turniejów szachowych 
o puchar Komendanta Stołecznego Policji, których cykl kilka lat 
temu został przerwany. Zachęcamy, więc wszystkich policjantów 
posiadających umiejętności szachowe o dołączenie do naszej re-
prezentacji. gfo
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Teraz czas na młodych szachistów

W kwietniu w Pokrzywnej odbyły się XVII Indywidualne Szachowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych, w których 
wzięli także udział policjanci z Komendy Stołecznej Policji. Wśród startujących drużyn policyjnych zajęli 2. miejsce.

ST. ASP. MAŁGORZATA WERSOCKA
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Najlepsi stołeczni pływacy

Już po raz 7. WDZ KSP zorganizował mistrzostwa dla policjantów stołecznego garnizonu w pływaniu. Najlepszy wśród męż-
czyzn okazał się sierż. Arkadiusz Kusznieruk z OPP, który aż w trzech indywidualnych konkurencjach pokonał rywali. Wśród 
kobiet bezkonkurencyjna okazała się sierż. Monika Kuchta z Wydziału Konwojowego KSP.

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Z awody odbywały się na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Górze Kalwarii. W sztafecie w stylu dowolnym 4 x 25 metrów 
zwycięstwo odnieśli policjanci z OPP w składzie: sierż. Jacek 

Dąbrowski, sierż. Andrzej Kiełtyka, sierż. Piotr Rafalski i sierż. Arka-
diusz Kusznieruk. Ten ostatni był prawie nie do pokonania w konku-
rencjach indywidualnych. Pierwszeństwo oddał jedynie sierż. sztab. 
Krystianowi Łapińskiemu z pruszkowskiej komendy w kategorii styl 
dowolny 100 metrów. II i III miejsce w stylu dowolnym i klasycznym 
na odcinku 50 metrów zajęli odpowiednio: st. sierż. Marek Wiśniew-
ski z WOPD i sierż. Stanisław Jeż z KPP dla Powiatu Zachodniego.  
W konkurencji rozgrywanej w stylu dowolnym na 100 metrów na 
podium znaleźli się również sierż. Jacek Dąbrowski z OPP i sierż. 
Krzysztof Wiśniewski z WPA, a w stylu grzbietowym: sierż. Stanisław 
Jeż i podkom. Daniel Grzyb z OPP.

W rywalizacji kobiet I miejsce na wszystkich dystansach zdoby-
ła sierż. Monika Kuchta z Wydziału Konwojowego. Drugie i trzecie 
miejsca podzieliły między sobą sierż. Katarzyna Pilipiuk z „rzeczne-
go” oraz st. sierż. Dorota Radwańska z KPP Piaseczno. g g Rywalizacja pań w trakcie zawodów pływackich   
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Od 2001 roku kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, ob-
chodzą 25 maja jako Międzynarodowy Dzień Dziecka 
Zaginionego. Jest to także dzień solidarności z rodzi-
cami, których dzieci nie zostały odnalezione. Obchody 

tego święta mają przede wszystkim upowszechniać wiedzę na 
temat przyczyn i skutków zaginięć dzieci. 

Każdego roku w Polsce Policja poszukuje około 1000 zaginio-
nych dzieci poniżej 12 roku życia i  5000 nastolatków. Liczby te 
utrzymują się na podobnym poziomie na przestrzeni ostatnich 
kilku lat. Większość z tych zdarzeń kończy się pomyślnie - oko-
ło 95% zaginionych dzieci w ciągu 7 dni trafia z powrotem do 
swoich rodzin. Podkreślenia wymaga fakt, że większości tych za-
ginięć można byłoby uniknąć, gdyby rodzice poświęcali swoim 
pociechom więcej uwagi i nie lekceważyli zagrożeń wynikających 
z braku należytej opieki. W przypadku małych dzieci najczęściej 
wystarczy zadbać o ich bezpieczeństwo i nie dopuścić do sytu-
acji zagubienia czy związanego z nim ryzyka, że dziecko stanie się 
ofiarą wypadku losowego lub zdarzenia kryminalnego.

Zakupy, spacer po parku, mile spędzony czas na miejskiej pla-
ży czy basenie… Wszystkie te miejsca łączy fakt, że małe dzieci 
mogą się tam zagubić. Najmłodsze  z nich w wieku 2-7 lat nie 
wiedzą często, co zrobić w takiej sytuacji. Sami rodzice i opieku-

nowie, nie posiadają istotnych, wydawałoby się podstawowych 
wiadomości, na temat skutecznych sposobów „zabezpieczenia” 
swoich pociech oraz ewentualnego sposobu reagowania w sytu-
acji kryzysowej.

Dlatego kwestie profilaktyki zagubień dzieci są na bieżąco 
analizowane i pozostają w  bezpośrednim obszarze zaintereso-
wań i działań edukacyjnych, realizowanych przez stołeczny Wy-
dział Prewencji. 

W okresie poprzedzającym wakacyjne wyjazdy i zwiększo-
ną aktywność rodzinną na otwartych przestrzeniach, policjanci 
Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji oraz specjaliści 
profilaktyki społecznej komend powiatowych i rejonowych kła-
dą szczególny nacisk na edukuję najmłodszych i ich opiekunów.

Podczas spotkań z dziećmi funkcjonariusze uczą, jak należy 
się zachować w przypadku zagubienia się w tłumie, w centrum 
handlowym oraz innych miejscach publicznych. Dzieci poznają 
numery telefonów alarmowych, dowiadują się, że należy znać 
numery do rodziców oraz adres miejsca swojego zamieszkania. 
Zapoznają się także z charakterystyką osób, którym mogą takich 
informacji udzielić. Wspólnie z policjantami ćwiczą, jak należy 
zachować się w kontaktach z nieznajomym, w szczególności jak 
reagować na składane przez niego propozycje i obietnice. 4

KOM. KAROLINA KARWOWSKA

25 maja - Międzynarodowy  
Dzień Dziecka Zaginionego

25 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Ustanowiony w celu uczczenia 
pamięci zaginionego 25 maja 1979 roku na Dolnym Manhattanie w dzielnicy SoHo w Nowym Yorku, 6-letniego Etana 
Kalila Patza. Chłopiec po raz pierwszy sam szedł na przystanek, skąd miał go zabrać szkolny autobus. Etan na miejsce nigdy 
nie dotarł, a ślad po nim zaginął. Jego tajemnicze zniknięcie poruszyło nie tylko całą społeczność Stanów Zjednoczonych, 
ale cały świat. 

„Dziecko i bezmiar.
Dziecko i wieczność.
Dziecko - pyłek w przestrzeni.
Dziecko - moment w czasie.
Niech poszukuje, byle nie błądziło,
niech się wspina, byle nie upadło,
niech karczuje, byle rąk nie pokrwawiło,
niech się zmaga,
byle ostrożnie - OSTROŻNIE…..”

Janusz Korczak

Ogólna liczba osób zaginionych  
w 2017 roku

Liczba małoletnich osób zaginionych

do 7 lat 7-13 lat 14-17 lat

19563 443 953 5362

Zaginięcia osób małoletnich w roku 2017 - skala zjawiska
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Źródło: Policja.pl
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Coraz cieplejsze dni i słoneczna pogoda sprawiają, że na 
naszych drogach pojawili się motocykliści. Pamiętajmy, 
że użytkownicy jednośladów w konfrontacji z samo-
chodem zazwyczaj nie mają szans. Przed urazami chro-

nią ich jedynie ubrania i kaski. Motocykliści nie mają poduszek 
powietrznych, pasów bezpieczeństwa ani kontrolowanych stref 
zgniotu. Dlatego tak ważne jest, aby obie grupy przestrzegały 
przepisów i szanowały się na wzajem. To da szansę każdemu 
bezpiecznie dotrzeć do celu.

Każdy, kto wsiada na motocykl, powinien sobie uzmysłowić, 
że wysokie ryzyko utraty życia i zdrowia jest przede wszystkim 
pochodną ryzykownych zachowań, bowiem przekraczając i to 
znacznie dopuszczalne prędkości czy jadąc slalomem pomiędzy 
pojazdami, motocyklista nie daje szans kierowcom samochodów 
na ich dostrzeżenie.

Zgodnie z raportem rocznym opracowanym przez Biuro Ru-
chu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2017 r. motocykliści 
uczestniczyli w 2 240 wypadkach drogowych, w których zginęło 
218 kierujących motocyklami i 13 ich pasażerów, a 1 825 moto-
cyklistów i 207 pasażerów motocykli zostało rannych. W porów-
naniu do roku ubiegłego zmniejszyła się liczba wypadków o 593, 
liczba zabitych motocyklistów o 14 oraz liczba rannych o 21. 

Do 51,3% wypadków, w których poszkodowani zostali mo-
tocykliści lub ich pasażerowie, przyczynili się inni użytkownicy 
dróg, szczególnie kierujący samochodami osobowymi. W znacz-
nej mierze wypadki te powstały z powodu nieudzielenia pierw-
szeństwa przejazdu. 4

Motocykl nie wybacza błędów!

Bez wątpienia pogoda sprzyja motocyklistom. Na drogach możemy spotkać coraz więcej kierujących jednośladami. Niestety 
wraz z rozpoczęciem sezonu dochodzi do zdarzeń z udziałem tej grupy użytkowników dróg. Stołeczni policjanci apelują  
o ostrożność i rozwagę na drodze.

MŁ. ASP. ANTONI RZECZKOWSKI
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W trakcie spotkań z rodzicami i opiekunami z kolei funkcjo-
nariusze przypominają, że aby zapobiec nieszczęściu wystarczy 
przestrzegać kilku prostych zasad:

• Nigdy nie zostawiaj dziecka w wózku przed sklepem. Jeżeli 
dziecko jest małe, należy je posadzić w specjalnym wózku 
zakupowym!

• Starsze dziecko trzymaj za rękę lub miej je w polu widzenia!
• Dziecko, które potrafi mówić naucz imienia i nazwiska!
• Starsze dziecko naucz na pamięć numeru telefonu do osoby 

najbliższej, co w sytuacji zaginięcia ułatwi mu kontakt!
• Nigdy nie zostawiaj małego dziecka samego w domu!
• Małe dzieci nie powinny bawić się same na podwórku!
• Wyposaż dziecko w specjalną bransoletkę/opaskę z nume-

rem telefonu do jednego z rodziców!
• Planując udział w wydarzeniu o charakterze imprezy ma-

sowej, plenerowej z dużą liczbą uczestników i ich rotacją, 
ubierz dziecko w coś co wyróżni go z tłumu!

• Pamiętaj, w co ubrane jest Twoje dziecko, przed samym 
wyjściem najlepiej zrób mu zdjęcie. W przypadku zaginięcia 
należy opisać, jak wygląda dziecko i w co było ubrane!

• Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach i wytłumacz mu, 
jak powinno zareagować w sytuacji, kiedy się zgubi. Warto 
przedstawić dziecku możliwe scenariusze takiego zdarzenia!

Warto również zwracać uwagę na „adresówki”, które wszyte 
są często w kurtkach, spodniach czy plecakach naszych dzieci. 
Wystarczy wypełnić je wodoodpornym flamastrem. Oczywiście 
rozmowy z dzieckiem pozostają jak dotąd podstawową i najsku-
teczniejszą formą profilaktyki. 

Powadzony jest przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań 

Ludzi Zaginionych,  można uzyskać tam informacje dotyczące 
zaginionego dziecka i nastolatka. Jest to bezpłatny telefon skie-
rowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko lub 
osób, które mogą pomóc w jego odnalezieniu.
 
Rodzice, opiekunowie nie pozwólcie gubić się SWOIM DZIE-
CIOM! Pamiętajmy, jak ulotna może być ich obecność… g

Telefon w sprawie zaginionego  
dziecka i nastolatka: 

116 000
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Motocykliści byli sprawcami 915 wypadków, w których zgi-
nęło 127 osób, a 913 zostało rannych. W porównaniu do roku 
ubiegłego jest to mniej wypadków o 80, mniej osób zabitych  
o 21 i mniej osób rannych o 64. 

Najczęstszą przyczyną wypadków spowodowanych przez 
motocyklistów było niedostosowanie prędkości do warunków 
panujących na drodze.

W bezpiecznym podróżowaniu motocyklem może pomóc sto-
sowanie się do kilku podstawowych rad:

1. Bezpieczna jazda na motocyklu oznacza, że to kierowca pa-
nuje zawsze nad pojazdem - nigdy odwrotnie.

2. Nie popisuj się ryzykowną jazdą przed kolegami - to może 
kosztować życie albo zdrowie Ciebie lub inną osobę!

3. Jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków może być przy-
czyną śmierci!

4. Motocyklista nigdy nie powinien „wciskać się” pomiędzy ja-
dące pojazdy. Kiedyś ktoś go nie zauważy.

5. Zawsze wyraźnie sygnalizuj wykonywanie manewrów.

6. Niespodziewane zbaczanie z toru jazdy grozi najechaniem 
przez inny pojazd.

7. Jeśli czujesz gniew, frustrację lub agresję - nie siadaj za kie-
rownicą!

8. Od momentu, gdy wsiadasz na motocykl, koncentruj się wy-
łącznie na bezpiecznej jeździe.

9. Kask ochronny, ochraniacze, odpowiednie buty i rękawice  
- zwiększą twoje bezpieczeństwo.

Kierowcom samochodów przypominamy, że motocykliści są 
niechronionymi (np. blachą, poduszkami powietrznymi czy pa-
sami bezpieczeństwa) uczestnikami ruchu drogowego. Nawet 
najmniejszy błąd wobec nich może spowodować poważny wy-
padek. 

Stołeczni policjanci apelują o rozwagę i rozsądek na drogach, 
ale też o kulturę i życzliwość. Na drogach nie powinno dochodzić 
do rywalizacji - kto jest najważniejszy i kto ma pierwszeństwo. 
Wszyscy jesteśmy równoprawnymi użytkownikami dróg. g

Piękna słoneczna pogoda sprzyja aktywnemu wypoczynko-
wi i zachęca do wypadów „za miasto”. Asp. sztab. Łukasz 
Wiatr, który na co dzień zajmuje się sprawami związanymi 

z obsługą techniczną policyjnych radiowozów, wolny czas lubi 
spędzać nad wodą. Niejednokrotnie właśnie w takich chwilach 
okazuje się, że opatrzność ma dla niego inny plan. W maju ubie-
głego roku uratował życie dwóm osobom, które wpadły do wody 
po przewróceniu się żaglówki. Będąca w ciąży kobieta nie umiała 
pływać. Próbę szybkiego wydobycia z wody dodatkowo utrud-
niał silny wiatr, który powodował duże fale na zalewie. Na szczę-
ście policjant wyciągnął z wody wyziębione osoby.

Również tegoroczny sezon na wodzie rozpoczął się dla  
Łukasza inaczej niż się spodziewał. Plan był prosty: łódka, węd-
ki, piękna pogoda, cisza i wypoczynek. Pogoda rzeczywiście do-
pisała. Słońce przyjemnie grzało, woda lekko kołysała łodzią,  
a ukryte w toni ryby stanowiły wyzwanie dla zapalonego węd-
karza, jakim jest nasz mundurowy. Po godzinie 13-tej przyjemny 
relaks przerwał widok kłębów dymu, wydobywających się z lasu 
na północnym brzegu akwenu, w pobliżu miejscowości Zegrze.

Policjant podpłynął łodzią bliżej i zauważył, że pali się ściół-
ka leśna oraz nagromadzone tam gałęzie i konary.  Telefonicznie 
powiadomił dyżurnego PSP Legionowo, przekazując informację 
o miejscu zdarzenia.  Z uwagi na rozmiar pożaru oraz niedostęp-
ność miejsca  nie było fizycznej możliwości  gaszenia pożaru po-
kładowymi  środkami gaśniczymi.

Na miejsce została zadysponowana załoga Wojskowej Jed-
nostki Ratowniczo Gaśniczej z Zegrza. Po uzyskaniu informacji 
od Dyżurnego JRG Legionowo o częstotliwości pracy środków 
łączności wykorzystywanych przez strażaków, policjant poprzez 
pokładowy radiotelefon udzielał wskazówek o miejscu poża-
ru bezpośrednio zadysponowanej jednostce oraz telefonicznie 

dyżurnemu PSP Legionowo. Podczas korespondencji przekazał 
także informację, że niezbędna będzie pompa  typu pływającego 
z wykorzystaniem, której pożar został później ugaszony. W dzia-
łaniach brali także udział ratownicy z WOPR Legionowo.

Dzięki reakcji policjanta i podjętym działaniom nie doszło do 
rozprzestrzenienia się pożaru na dalszą część lasu i znajdujące 
się w pobliżu domki letniskowe.

Dwa tygodnie wcześniej Łukasz Wiatr wcielił się z kolei  
w „wodną pomoc drogową”. W czasie pływania łodzią, zauważył 
w pobliżu Ryni żaglówkę z trzema osobami na pokladzie, która 
utknęła w szuwarach. Jak się okazało, złamał się w niej miecz. 
W takiej sytuacji rozwinięcie żagli groziłoby wywróceniem łódki. 
Policjant wziął żaglówkę na hol i przeprowadził do przystani. g

Po godzinach w akcji przeciwpożarowej

Asp. sztab. Łukasz Wiatr z Wydziału Transportu KSP to zapalony wodniak i wędkarz. Wiele wolnego czasu spędza na 
wodach Zalewu Zegrzyńskiego. Jak się okazuje, czasami życie dostarcza tam emocji zupełnie innych niż łowienie ryb. Nasz 
policjant widząc z łodzi kłęby dymu nad lasem, zainicjował akcję przeciwpożarową, dzięki czemu nie doszło do rozprze-
strzenienia się ognia.

ASP. SZTAB. MARIUSZ MROZEK
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Zanim został Pan naczelnikiem Wydziału Kryminalnego w war-
szawskiej „kolejówce”, swoją karierę rozpoczął w innym spe-
cjalistycznym komisariacie, w Komisariacie Rzecznym Policji.
Swoją przygodę z Policją rozpocząłem w 1994 roku właśnie w ko-
misariacie rzecznym. Po trzech latach trafiłem do Komendy Re-
jonowej Policji Warszawa I a następnie do Wydziału Kryminalne-
go oraz Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Stołecznej 
Policji. Od 2006 roku pełnię służbę w Komisariacie Kolejowym 
Policji w Warszawie, początkowo jako naczelnik sekcji kryminal-
nej a od 2013 roku, po reorganizacji struktury i połączeniu „do-
chodzeniówki” z „operacyjnymi”, jestem naczelnikiem wydziału 
kryminalnego.

Zarządza Pan w swoim wydziale zarówno dochodzeniowca-
mi, jak i policjantami operacyjnymi. Jest to 30-osobowa grupa 
ludzi o różnych charakterach, temperamentach i doświadcze-
niach. Jak wpływa to na efektywność i skuteczność pracy funk-
cjonariuszy?
Każdy funkcjonariusz ma mocne strony, które trzeba umieć wy-
dobyć. Ma inne predyspozycje i zainteresowania. Moim celem 
jest takie dobieranie policjantom zadań, by wykorzystywać ich 
potencjał i zdolności. To sprawia też, że ich realizacja jest dla nich 
przyjemnością.

Jakie pomysły, innowacje udało się Panu wdrożyć w jednostce?
W pracy operacyjnej postawiłem na dwie rzeczy. Po pierwsze, 
wymiana doświadczeń pomiędzy policjantami. Omawianie trud-
nych, interesujących spraw na forum wydziału tak, by w każdej 
znaleźć coś ciekawego. Swoista burza mózgów jest przydat-
na również w przypadku omawiania spraw problematycznych  
i trudnych, aby w przyszłości uniknąć popełnianych błędów. 

Po drugie, utworzyłem tzw. stałe dwuosobowe zespoły zada-
niowe. Policjanci tworzący taki team wzajemnie się uzupełniają 
przy rozwiązywaniu sprawy kryminalnej czy rozpracowywaniu 
środowiska przestępczego. W doborze zakresu przydzielonych 
zadań też nie ma przypadku, są one przydzielone zgodnie z pre-
dyspozycjami danego zespołu zadaniowego, ich możliwościami  

i zainteresowaniami. Podobnie jest z dochodzeniowcami, któ-
rym przydzielam kategorie spraw dobrane do ich umiejętności, 
wiedzy i predyspozycji.

Co przysparza Panu najwięcej problemów i spędza sen z po-
wiek?
Nie ma takich rzeczy, z którymi wspólnie byśmy sobie nie pora-
dzili. Mam szczęście pracować z dobrymi policjantami, z których 
każdy ma swoje zalety, co pozwala nam realizować różnorodny 
wachlarz czynności zarówno operacyjnych, jak i dochodzenio-
wych. Ostatnie doposażenie w środki techniczne znacznie pod-
niosło komfort pracy. 

Z wykształcenia filolog, czy w jakimś stopniu wpływa to na wy-
konywany zawód?
Skończyłem zarówno studia retoryczne, jak i pedagogiczne oraz 
zarządzanie zasobami ludzkimi. Wiedza zdobyta na poszczegól-
nych etapach nauki jest bardzo przydatna w pracy zawodowej. 
W szczególności aspekty pedagogiczne i zarządzania zasobami 
ludzkimi pozwalają mi wydobyć i uwypuklić u współpracujących 
ze mną policjantów to, co dobre i wartościowe.

Pełne zaangażowanie w służbę pochłania lwią część każdego 
dnia. Jak znajduje Pan czas na pasje i hobby?
Jest takie powiedzenie: „Jeśli nie masz czasu, znajdź sobie do-
datkowe zajęcie”. Uważam, że brak czasu wynika z niewłaściwe-
go planowania dnia.

Triathlon, wspinaczka górska, sporty walki, sporty rowerowe, 
udział w maratonach i innych imprezach sportowych. Imponu-
jący zakres zainteresowań pozapolicyjnych jest godny podzi-
wu. Od czego się zaczęło?
Wszystko zaczęło się jeszcze w liceum od sportów walki. Treno-
wałem w sekcji taekwondo. Wraz z wstąpieniem w szeregi Policji 
służba pochłonęła mnie niemal całkowicie. Uprawianie sportu 
odstawiłem na jakiś czas na boczne tory. Samorealizacja zawo-
dowa ograniczyła mi możliwość trenowania. 

Po pewnym czasie chęć uprawiania sportu wróciła do mnie 
ze zdwojoną siłą. Początkowo najwięcej emocji wyzwalała we 
mnie wspinaczka skałkowa. Chcąc się rozwijać ogólnosportowo 
zacząłem biegać, co pozytywnie wpłynęło na moją wydolność. 
Jednak samo bieganie to było dla mnie za mało i zacząłem star-
tować w triathlonie.

Która z dziedzin sportowych jest Panu najbliższa?
Czasami się nad tym zastanawiam. Nie jestem w stanie stwier-
dzić, który z uprawianych przeze mnie sportów jest najważniej-
szy. Nie faworyzowałbym żadnej z dyscyplin. Wszystkie razem 
pozwalają mi żyć pełnią życia i czuć się spełnionym. Na przykład, 
podróżując samochodem i widząc piękne skały mam ochotę się 
na nie wspinać, a widząc ciekawą trasę rowerową chętnie wy-
siadłbym z samochodu i wsiadł na rower. Jeżdżąc w nowe miej-
sca lubię zwiedzać okolicę biegając. 4

Na właściwych torach

Triathlon, wspinaczka górska, sporty walki, sporty rowerowe, udział w maratonach - to tylko niektóre zainteresowania na-
czelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Kolejowego Policji. Jak pogodzić zadania służbowe z tak wieloma zajęciami 
pozasłużbowymi? Gdzie leży klucz do sprawnego funkcjonowania wydziału? Co decyduje o skuteczności policjantów tej 
komórki? – m.in. o to pytam jej szefa podinsp. Artura Szewczyka. 

ASP. SZTAB. ARTUR WOJDAT
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Często podkreśla Pan, że już sam udział i ukończenie zawodów 
jest sukcesem. Miejsce, które się zajęło to rzecz drugoplanowa, 
jednak z całą pewnością są osiągnięcia, jakimi chciałby się Pan 
z nami podzielić?
Udział we wszelkiego rodzaju maratonach czy triathlonie stano-
wi dla mnie wyzwanie. Samo przygotowanie do zawodów jest 
czasochłonne i pracochłonne, ale satysfakcjonujące. Największą 
przyjemność a zarazem trudność sprawiło mi ukończenie pierw-
szego maratonu. Jestem zadowolony, że udało mi się przekro-
czyć linię mety, tym bardziej, że po około 35 km dopadł mnie 
potężny kryzys, zderzyłem się z tzw. ścianą. Jednak przełamałem 
się i dobiegłem do końca. Podobne doświadczenia ma wielu star-
tujących. Ukończenie pierwszego maratonu zmotywowało mnie 
do dalszej pracy i zaszczepiło we mnie chęć udziału w kolejnych 
zawodach. Z perspektywy czasu twierdzę, że wyzwaniem nie jest 
samo ukończenie zawodów. Wyzwaniem jest przygotowanie się 
do nich i ukończenie bez kontuzji.

Jakie ma Pan plany na najbliższą przyszłość?
Na płaszczyźnie zawodowej chciałbym utrzymać jakość i tempo 
pracy. Jeżeli chodzi o życie prywatne, to jest jeszcze wiele gór do 
zdobycia i maratonów do przebiegnięcia. Nie ukrywam, że pla-

nuję podjęcie startów w biegach ultra. Są to biegi na dystansie 
dłuższym niż maraton. Do tego potrzebna jest stała aktywność 
sportowa bez urazów i kontuzji.

Dziękuję za rozmowę.

Kilkunastu stołecznych policjantów wzieło udział w jednej  
z największych imprez biegowych w naszym kraju - Warsaw 
Orlen Marathon. Bieg na królewskim dystansie 42,195 km 

oraz Biegu Oshee na 10 km ukończyli wszyscy funkcjonariusze, 
którzy swój wolny czas poświęcają bieganiu, a pasją do sportu  
i stawianiem sobie nowych wyzwań zarażają innych munduro-
wych.

Wśród kilkunastu tysięcy biegaczy, którzy stanęli na starcie 
biegów znaleźli się również policjanci garnizonu stołecznego. Ko-
mendę Stołeczną Policji reprezentowało kilkunastu policjantów 
z Warszawy, jak również z komend powiatowych. Na królewskim 
dystansie po raz pierwszy wystartowała mł. asp. Marta Dymek  
z KPP w Starych Babicach oraz mł. asp. Tomasz Wróbel z KRP 

V, asp. sztab. Andrzej Jędrych z KRP I, st. asp. Paweł Krawczyk  
z KRP V, st. post. Ambroziak Dawid z KPP Pruszków. W biegu na 
10 km brali udział funkcjonariusze: sierż. sztab. Barbara Niem-
czak z KRP II, podinsp. Mirosław Wasil, Zastępca Komendanta 
z KRP IV, st. sierż. Grzegorz Koczyński oraz podkom. Agnieszka 
Dobrzyńska  z KPP w Starych Babicach. 

Sprawność fizyczna to jedna z podstawowych cech, jaką 
powinien wykazać się każdy policjant. Co roku policjanci  
w całej Polsce przystępują do egzaminów sprawnościowych. 
Bieganie, które jest pasją wielu mundurowych pomaga nie 
tylko zdać egzaminy sprawnościowe, ale brać udział w ogól-
nopolskich zawodach. Policyjnym biegaczom gratulujemy  
i życzymy kolejnych sukcesów. g

fo
to

 a
rc

hi
w

um
 p

ry
w

at
ne

 M
iro

sł
aw

a 
W

AS
IL

 o
ra

z M
ar

ty
 D

YM
EK

Policjanci w Orlen Warsaw Marathon 

22 kwietnia w Warszawie odbyła się szósta edycja Orlen Warsaw Marathon, która dostaryczyła kibicom i biegaczom wielu 
niezapomnianych wrażen. Wzięło w niej udział kilkunastu policjantów z garnizonu stołecznego.

PODKOM. PIOTR ŚWISTAK

g I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV podinsp.
      Mirosław Wasil odznaczony medalem za udział w maratonie

g Mł. asp. Marta Dymek (po lewej) przekracza linię mety
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NACZYNIA Z EPOKI BRĄZU W WILANOWIE
W grudniu 2017 r. do Wydziału Kryminalnego KSP wpłynęło 
zawiadomienie o tym, że pewna osoba mieszkająca na terenie 
warszawskiej dzielnicy Wilanów może być w posiadaniu drogo-
cennych przedmiotów. O swoich podejrzeniach opowiedział Po-
licji pewien archeolog, który przeglądając czasopismo o projek-
towaniu wnętrz, zwrócił uwagę na dziwne naczynia na jednym 
ze zdjęć. Według niego mogły stanowić wyposażenie grobowe. 
Wywnioskował, że przedmioty te prawdopodobnie pochodzą  
z epoki brązu i wywodzą się z kultury łużyckiej. 

Stołeczni kryminalni przekazali tę informację do Wydziału 
Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Wilanów, gdzie pod-
jęto dalsze kroki mające na celu ustalenie miejsca zamieszkania 
osoby, która była w posiadaniu drogocenności. Policjanci wraz 
z technikiem kryminalistyki oraz archeologiem Narodowego In-
stytutu Dziedzictwa Marcinem Sabacińskim postanowili zwery-
fikować otrzymane wcześniej zgłoszenie. Drzwi otworzyła zasko-
czona właścicielka lokalu. Podczas przeszukania funkcjonariusze 
ujawnili kilka przedmiotów:  urnę o średnicy 30 cm w całości bez 
śladów uszkodzeń i napraw wykonaną z gliny, naczynie z gliny 
ze śladami pęknięć o średnicy 15 cm, gliniany czerpak z uchem 
z drobnymi śladami pęknięć o średnicy 10 cm, oraz naczynie  
z gliny tzw. czerpak niski z uchem klejonym z kawałków. Obecny 
podczas całej akcji archeolog dokonał wstępnej oceny i oświad-
czył, że faktycznie naczynia te są najprawdopodobniej orygi-
nalne i pochodzą z epoki brązu. Dodał, że ich stan wskazuje, że 
mogą pochodzić z nielegalnych wykopalisk na terenie Polski. 

Policjanci wraz z archeologiem niezwłocznie zabezpieczy-
li odnalezione przedmioty. Opakowane w odpowiedni sposób, 
chroniący je przed uszkodzeniami, zostały przewiezione do KP 
Wilanów. – Sytuacje takie jak ta zdarzają się rzadko, jednak są 
bardzo ciekawe i pouczające. Podstawą tutaj jest opinia biegłych 
w danej dziedzinie. Stanowi ona trzon do dalszych czynności 
oraz pozwala na ich prawidłowe przeprowadzenie na miejscu 

zdarzenia. Jest również znacząca dla podjęcia dalszych działań 
i wydania decyzji kończącej postępowanie – mówi sierż. sztab. 
Justyna Sawa z Komisariatu Policji Warszawa Wilanów.  

Jako że wystąpiła tu możliwość popełnienia przestępstwa  
z art. 284§1 kk w zw z art. 35 Ustawy o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami, policjanci zajmujący się tą sprawą jak 
zwykle podeszli do tematu bardzo poważnie i profesjonalnie. 
Jedną z czynności, którą musieli wykonać było przesłuchanie 
w charakterze świadka posiadacza zabezpieczonych przedmio-
tów. – Właściciel mieszkania twierdził, że nie miał świadomości, 
ani wiedzy, skąd pochodzą te wszystkie przedmioty i że stano-
wią one dobro kultury. Oświadczył, że posiada je od około 15 
lat i były one prezentem od, nieżyjącego już, członka rodziny  
– opowiada sierż. sztab. Justyna Sawa.

Wszystkie odnalezione przedmioty zostaną przekazane bie-
głemu z zakresu archeologii do dalszych badań. Jeśli potwierdzi 
się ich autentyczność, trafią do wskazanego muzeum, gdzie, jako 
dobro kultury, będą przebywać już legalnie. 

CO RZECZNY W RZECE ZNALAZŁ
Na przełomie lat policjanci z Komisariatu Rzecznego Policji 
mieli do czynienia z wieloma przypadkami ciekawych znalezisk  
w Wiśle. Królowa polskich rzek systematycznie odsłaniała to, co 
przez lata skrywała na swym dnie. A nie było to byle co. Kiedy 
kilkaset lat temu Szwedzi najechali na Polskę jednym z ich celów 
było - nakraść i uciec. Kradli więc, co tylko mogli od dzieł sztuki  
i kosztowności poprzez wszelkie detale architektoniczne wydo-
bywane z fasad budynków. Nawet kafelki z podłogi nie uszły cało 
ich grabieżczym żądzom. – Po latach jeden ze wzorów podłogo-
wych udało się odnaleźć i odtworzyć – opowiada st. asp. Marcin 
Zawadzki z Komisariatu Rzecznego Policji.

To co udało się Szwedom nagrabić było przetranspor-
towywane do Szwecji. Można sobie wyobrazić, jak bardzo  
przeładowane były statki i barki, które wielokrotnie z tego 4 

Na tropie skarbów

Policja zazwyczaj kojarzy się z walką ze światem przestępczym, z mandatami za przewinienia czy z profilaktyką. Mało kto 
widzi funkcjonariuszy w roli poszukiwaczy zaginionych skarbów, a przecież często to właśnie oni mają pierwszy kontakt  
z przeróżnymi drogocennościami, od naczyń z dawnych epok, poprzez obrazy, aż do części fasad z budynków czy elemen-
tów mostów. A ponieważ rynek antykwaryczny stale kwitnie, trzeba stale go monitorować, aby nasze narodowe dobra nie 
trafiły w nieodpowiednie ręce.

KARINA POHOSKA

g Naczynia z epoki brązu jeszcze przed zabezpieczeniem ich

g Wszelkie pomiary naczyń zostały precyzyjnie wykonane
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właśnie powodu tonęły. Cała ich zawartość znikała w toni wodnej  
i przez lata była skrywana na dnie. 

Ale gdy tylko obniża się stan wody w Wiśle, to wzrasta praw-
dopodobieństwo, że kolejne skarby z przeszłości zostaną odna-
lezione. Policjanci z „rzecznego” mają wtedy ręce pełne robo-
ty. – Raczej nie dostajemy „cynku” od zwykłych przechodniów, 
którzy coś tam, gdzieś tam wypatrzyli. Sami znajdujemy to, co 
Wisła konsekwentnie odsłania. Wtedy od razu kontaktujemy się 
z Wydziałem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, z którym 
jesteśmy w stałym kontakcie, a miejsce ze znaleziskiem stara-
my się tak zabezpieczyć, aby jednocześnie nie dać po sobie po-
znać, że właśnie próbujemy ukryć coś, co może być warte uwagi  
– opowiada st. asp. Marcin Zawadzki. A znajdowali naprawdę 
ciekawe rzeczy, niektóre całkiem spore. Wśród nich znalazł się 
m.in.: fragment bramy do ogrodów królewskich z herbem Wa-
zów, marmurowa podstawa pod donicę, ponad metrowa płasko-
rzeźba, dwie lufy armatnie, z czego jedną z nich już można oglądać  
w Muzeum Wojska Polskiego, kule armatnie różnych gabarytów, 
dyszle do wozów, elementy drewniane od armat (koła), części 
Mostu Poniatowskiego wysadzonego w powietrze w 1944 r. itd.
Wiele z tych rzeczy było wydobywanych i transportowanych przy 
pomocy policyjnego śmigłowca mogącego przenosić nawet 3-to-
nowe ładunki. Mniejsze części spokojnie mieściły się do pontonów  
i łodzi. Wszystkie elementy odnalezione były na warszawskim 
odcinku Wisły, a potem przechowywane w policyjnym magazy-
nie komisariatu rzecznego użyczonym archeologom. 

Dla policjantów, którzy odnajdują w korycie Wisły zrabowane 

niegdyś przez Szwedów skarby, a potem biorą udział w czynno-
ściach zabezpieczających je, to nie tylko frajda z samego faktu 
odnalezienia czegoś, ale i z tego, że są świadkami historii. Coś  
o czym słyszało się przez lata, o czym uczyło się w szkole nie 
jest żadnym mitem, ale faktem. – Gdy masz świadomość, że 
ostatni raz ten właśnie element był widziany czy dotykany po-
nad 300 lat temu, to jesteś pod wielkim wrażeniem i myślisz 
sobie - wow, ta chwila tyle lat czekała właśnie na mnie. Uczu-
cie nie do opisania – opowiada st. asp. Marcin Zawadzki, któ-
ry wraz z innymi policjantami odnalazł fragment marmuru  
z 1652 r.

Policyjni wodniacy przestrzegają, aby w przypadku odnale-
zienia czegoś, co wygląda na relikt historyczny, pod żadnym po-
zorem nic samemu z Wisły nie wyciągać. – Jeśli coś znaleźliście, 
to super, ale nie zabezpieczajcie tego na własną rękę, zostawcie 
to specjalistom. Dajcie nam znać i poczekajcie, a my na pewno 
przybędziemy na miejsce – mówi st. asp. Marcin Zawadzki.

„URATOWANE Z POTOPU”
Pod koniec kwietnia w Zamku Królewskim miała miejsce pre-
miera filmu „Uratowane z Potopu”. Jest on efektem kilkulet-
niej współpracy wielu ludzi, w tym policjantów z Komisariatu 
Rzecznego Policji, którym historia naszych dóbr kultury zrabo-
wanych przez Szwedów w czasie najazdu na Polskę, nigdy nie 
była obojętna. Po 350 latach na dnie Wisły nadszedł czas, aby 
te kawałki historii w końcu do nas wróciły i udowodniły, że nie 
ma tu mowy o żadnym micie o zatopionych niegdyś skarbach,  
a wszystko o czym wiemy ze źródeł historycznych, działo się 
naprawdę. Ciekawą filmową podróż do przeszłości swoją fan-
tastyczną narracją podkreśla niezastąpiony Daniel Olbrychski, 
dlatego tym bardziej warto zobaczyć ten dokument, do czego 
serdecznie zachęcamy. Film obecnie znajduje się w repertuarze 
kina Muzeum Warszawy. g

g Odnaleziona lufa armatnia gotowa do transportu

g Odnalezione elementy architektury z Pałacu Kazimierzowskiego
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Na straży praw i wolności człowieka

W tym roku obchodzimy 25 rocznicę ratyfikacji przez nasz kraj Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-
wych Wolności. Na przestrzeni ćwierćwiecza wzrastała ranga poszanowania praw człowieka w działaniach Poli-
cji. Dziś możemy poszczycić się jedynym na skalę europejską „Modelem funkcjonowania policyjnych pełnomocników  
ds. ochrony praw człowieka”, ustanowionych przy komendantach Policji oraz Komendancie Centralnego Biura Śled-
czego Policji. Dzięki ich stałemu zaangażowaniu respektowanie praw człowieka stało się standardem obowiązującym  
w całej formacji.  

Każdy człowiek, a szczególnie funkcjonariusz publiczny, 
winien stać na straży poszanowania przysługujących każ-
demu człowiekowi praw i wolności, których źródłem obo-
wiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Ochrona 

praw jednostki, zwłaszcza w sytuacjach szczególnego zagrożenia 
należy do najtrudniejszych i kluczowych kwestii, z jakimi musi 
zmierzyć się policjant w swojej codziennej służbie. Znajomość 
swoich praw, możliwość ich dochodzenia, ale także ponoszenie 
konsekwencji za naruszenie praw innych osób zobowiązuje do 
odpowiedzialności. 

ROLA KONWENCJI
Rok 2018 jest rokiem szczególnym dla całej rodziny policyjnej, 
gdyż to w tym roku przypada 25 rocznica ratyfikacji przez Rzecz-
pospolitą Polską Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podsta-
wowych Wolności z 4 listopada 1950 roku. W marcu 1993 roku 
rząd polski złożył deklarację, w której potwierdził kompetencje 
organów Konwencji do rozpoznawania skarg indywidualnych 
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. 

Od tego czasu Trybunał Praw Człowieka zajmował się wie-
loma istotnymi problemami w naszym kraju na tle konwencyj-
nych standardów. Konwencja pełni ważną rolę w ochronie prawa 
człowieka o charakterze absolutnym, co przejawia się w  zakazie 
ingerencji państwa w prawa i podstawowe wolności człowieka,  
w szczególności takich jak: zakaz tortur, poniżającego nieludzkie-
go traktowania albo karania, trzymania w niewoli lub poddań-
stwa, karania bez podstawy prawnej.

POLICYJNE UPRAWNIENIA
Ujęcie problemu praw i wolności człowieka przez pryzmat służ-
by nabiera szczególnego wymiaru za sprawą narzędzi prawnych 
uprawniających funkcjonariuszy służb państwowych do wkracza-
nia w sferę praw jednostki z powołaniem się na ochronę intere-
sów państwa w zakresie bezpieczeństwa. 

Wykonując zadania związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi 
oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, funk-
cjonariusze posiadają możliwość ograniczenia praw i wolności 
człowieka w imię ochrony konkretnego celu prawowitego pod 
warunkiem spełnienia określonych wymogów. W zakres tych 
kompetencji wchodzą uprawnienia do ograniczenia praw jed-
nostki w zakresie prawa do poszanowania życia prywatnego, 
rodzinnego, korespondencji i domu (art. 8 Konwencji), wolności 
myśli, sumienia i wyznania (art. 9 Konwencji), wolności wyra-
żania opinii (art. 10 Konwencji) oraz wolności zgromadzania się  
i zrzeszania się (art. 11 Konwencji).

OBOWIĄZKI ORGANÓW ŚCIGANIA
Kierując się standardami popularyzowanymi przez Europej-
ski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, którego jurysdykcję 
Rzeczypospolita Polska uznała 1 maja 1993 roku, należy przypo-
mnieć o obowiązkach nałożonych na organy ingerujące w prawa 
i wolności chronione. Kluczowe z tego punktu widzenia jest to, 
że jakiekolwiek działania organów ścigania muszą mieć wyraźną 
podstawę prawną. Przepisy prawa krajowego muszą w sposób 
wystarczająco precyzyjny określić zakres podmiotowy, przedmio-
towy i temporalny dopuszczalnych ingerencji w prawa i wolności 
jednostki. 

Przy tym konieczność istnienia konkretnych okoliczności fak-
tycznych przemawiających za niezbędnością ingerencji w sfe-
rę praw i wolności danej osoby jest podstawowym elementem 
tworzącym konglomerat klauzuli tych ograniczeń. Ingerencja  
w prawa i wolności chroniona musi być bowiem odpowiedzią na 
aktualną pilną potrzebę społeczną i musi pozostawać w relacji 
proporcjonalności do uzasadnionego celu, co czyni koniecznym 
wykazanie, że określone zagrożenie wymaga podjęcia przedmio-
towych działań. 

Stąd też etos służby w Policji w demokratycznym społeczeń-
stwie  funkcjonującym w oparciu o rządy prawa obok utrzymania 
publicznego spokoju, porządku i przestrzegania prawa, zapobie-
gania i zwalczania przestępczości, wykrywania przestępstw czy 
zapewnianie pomocy i realizowanie funkcji służby publicznej, od-
zwierciedla się w ochronie i respektowaniu podstawowych praw  
i wolności jednostki, zawartych zwłaszcza w Europejskiej Kon-
wencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

UNIKATOWY MODEL W EUROPIE
Polska Policja dysponuje unikatowym na skalę europejską „Mo-
delem funkcjonowania policyjnych pełnomocników ds. ochrony 
praw człowieka”, ustanowionych przy komendantach wojewódz-
kich (stołecznym) Policji oraz przy Komendancie Centralnego 
Biura Śledczego Policji. Pełnomocnicy działają w oparciu o ujed-
nolicony model, który przewiduje prewencję działań w zakresie 
ochrony praw  i wolności człowieka, przestrzegania zasad etyki 
zawodowej oraz równego i niedyskryminującego traktowania. 

W garnizonie stołecznym sprawuję tę funkcję od kilkunastu 
miesięcy. Do moich zadań, jako pełnomocnika, należy w szczegól-
ności rozpowszechnianie praw człowieka i dbanie o przestrzega-
nie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organi-
zacyjnych KSP, a także bieżące monitorowanie działań policjantek 
i policjantów pod kątem respektowania w swoich działaniach 
godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka oraz propono-
wanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie. g

„Każdy człowiek ma prawo, by szanowane 
było jego życie i godność, które stanowią 
dobra nienaruszalne”.

Jan Paweł II
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Wiosenna aura sprawia, że na stołecznych ulicach 
pojawia się coraz więcej rowerzystów. Pamiętaj-
my jednak, że nawet najlepsza odzież ochronna  
i kask nie dają gwarancji uniknęcia urazów powsta-

łych w trakcie wypadku. Warto więc przestrzegać przepisów i szano-
wać się wzajemnie na drodze. 

Większość wypadków z udziałem rowerzystów miała miejsce na 
obszarze zabudowanym. W znacznej mierze powstały z powodu nie-
udzielenia pierwszeństwa przejazdu lub nieprawidłowego wyprze-
dzania.

Każdy z nas uczestniczy w ruchu drogowym. Będąc w roli pie-
szych czy rowerzystów denerwują nas zachowania kierowców. Z ko-
lei kiedy wsiadamy za kierownicę, denerwujemy się na pieszych i ro-
werzystów. Fundamentem bezpieczeństwa na drogach jest przede 
wszystkim przestrzeganie przepisów. Warto przypomnieć niektóre  
z nich:

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI ROWERZYSTÓW?
• Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowe-

rów lub pasa ruchu dla rowerów. Droga dla rowerów oznako-
wana jest znakiem nakazu (C-13).

• Jeśli rowerzysta porusza się po drodze dla rowerów i pieszych 
powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić miejsca pie-
szym.

• Dziecko do lat 7 może być przewożone na rowerze pod warun-
kiem umieszczenia go na dodatkowym siodełku.

• Kierującemu rowerem zabrania się czepiania się pojazdów i jaz-
dy obok innego roweru, chyba że tą jazdą nie utrudni porusza-
nia się innym uczestnikom ruchu.

• Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, 
gdy opiekuje się on dzieckiem do lat 10, które również jedzie 
rowerem. Poza tym, gdy chodnik ma szerokość większą niż dwa 
metry, a ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 
50 km/h również możemy jechać po chodniku. Ostatnią sytu-
acją są niekorzystne warunki atmosferyczne: śnieg, silny wiatr, 
ulewa, gęsta mgła. Rowerzysta poruszając się po chodniku jest 
zobowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność  
i ustępować miejsca pieszym.

• Przejeżdżając przez przejazd rowerowy mamy co prawda pierw-
szeństwo przed pojazdami, ale nie zwalnia nas z konieczności 
zachowania szczególnej ostrożności w tych miejscach i zmniej-
szenia prędkości, z jaką jedziemy.

• Zabrania się przejeżdżać po przejściu dla pieszych, w tych miej-
scach jesteśmy zobowiązani do zejścia z roweru i przeprowa-
dzenia go na drugą stronę.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI KIEROWCÓW WOBEC ROWERZYSTÓW?
• Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowe-

rzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność  
i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeź-
dzie.

• Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obo-
wiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeń-
stwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu 
dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą 

zamierza opuścić.
• Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów 

poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.
• Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu 

na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim,  
z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

• Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery lub 
wózki rowerowe.

W trosce o własne bezpieczeństwo i innych uczestników ruchu dro-
gowego rowerzyści powinni pamiętać o obowiązkowym wyposa-
żenie roweru:
Rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:

• z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej 
lub żółtej selektywnej;

• z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy 
czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej  
w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

• co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
• w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym 

dźwięku;
• włączenie oświetlenia obowiązuje rowerzystę w warunkach złej 

widoczności - gdy zapada zmierzch, jest noc czy też widoczność 
jest ograniczona z powodu warunków atmosferycznych np. 
mgły. Światła należy włączać także podczas jazdy w tunelu.

 
Aktualnie w przepisach dotyczących ruchu rowerów nie ma zapi-
sów dotyczących kasków ochronnych ani kamizelek odblaskowych. 
Pamiętajmy jednak, że zakładając kask chronimy głowę - część ciała 
najbardziej narażoną na urazy. Kamizelka odblaskowa, szelki odbla-
skowe, opaski  ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, 
zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych. Warto o tym 
wszystkim pamiętać, zanim ruszymy w drogę. 

Biorąc pod uwagę niechronionych użytkowników dróg, stołeczni 
policjanci stale prowadzą działania zwiększające ich bezpieczeństwo 
na drogach. Przypominają o najważniejszych zasadach, które jako 
równouprawnieni uczestnicy ruchu też powinni przestrzegać. 

Respektowanie przepisów i wzajemny szacunek na drodze to 
klucz do tego, by bezpiecznie dotrzeć do celu.   g

Jednośladem bezpiecznie do celu

Znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego to podstawa dla każdego użytkownika drogi. Zanim wyruszymy, 
w trasę nie zapomnijmy jednak spakować do plecaka: wyobraźni, rozwagi, życzliwości i kultury osobistej. Dzięki temu nie 
będziemy zagrożeniem ani dla siebie, ani dla innych.

MŁ. ASP. ANTONI RZECZKOWSKI
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Zmiany w kadrze
	Z dniem 16 kwietnia pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 

KSP powierzono czasowo kom. Anecie SALWIN, kierownikowi sekcji I Wydziału Kadr KSP. 

	Od dnia 1 maja: 
- przeniesiona z urzędu do dalszego pełnienia służby w KSP i mianowana na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kadr KSP została  
nadkom. Agnieszka SKRZYPCZAK, 
- zlikwidowano Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka i utworzono Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka,  
w którym stanowisko radcy obięła podinsp. Agata MALINOWSKA, 
- nadkom. Jan KĘDZIERSKI, pełniący obowiązki Naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP, został mianowany na stanowisko 
naczelnika tego wydziału, 
- podisnp. Dariuszowi EJSMONTOWI, kierownikowi Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego VI Wydziału Ruchu Drogowego KSP, powierzono 
czasowo pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastepcy naczelnika WRD KSP, 
- Pani Sylwia MIKOS, naczelnik Wydziału Finansów i Budżetu KSP, została zatrudniona na stanowisku głównego księgowego w tym sa-
mym wydziale, 
- Pani Agata DUSZAK, zastępca naczelnika Wydziału Finansów i Budżetu KSP, została zatrudniona na stanowisku naczelnika tego samego 
wydziału, 
- Pani Barbara HULBÓJ, zastępca naczelnika Wydziału Transportu KSP, do dnia 31 lipca 2018 r. została zatrudniona na stanowisku naczel-
nika w Wydziale Zaopatrzenia KSP, 
- Pani Elżbieta LORANTY, starszy specjalista Wydziału Transportu KSP, do dnia 31 lipca 2018 r. została zatrudniona na stanowisku zastep-
cy naczelnika Wydziału Transportu KSP.

ASP. SZTAB. PAWEŁ PRZESTRZELSKI

Jedno spojrzenie w komórkę

Ile czasu zajmuje kierowcy spojrzenie na dzwoniący telefon komórkowy/smartfon? Jedną, dwie, trzy sekundy? A co w tym 
czasie dzieje się na drodze? Po zastanowieniu się nad tymi pytaniami można dojść do wniosku, że zakaz używania telefonów 
komórkowych w trakcie jazdy naprawdę ma sens. Co prawda przepis prawny mówi o zakazie korzystania z urządzenia 
wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, jednak najbezpieczniej jest powstrzymać się od rozmawiania 
przez telefon w czasie jazdy.

Według, różnych badań, jedno spojrzenie na telefon 
komórkowy może zająć kierowcy nawet 5 sekund. 
Samochód poruszający się z prędkością 50 km/h  

w czasie 1 sekundy przejeżdża około 13,3 m. To oznacza, że je-
żeli kierowca spojrzy na telefon komórkowy (nawet umieszczony  
w urządzeniu do tego przeznaczonym) - w czasie 5 sekund prze-
jedzie ponad 66 metrów (poruszając się z prędkością 50 km/h). 
Samochód przejeżdża ponad 66 metrów a kierujący nim nie wi-
dzi, co się dzieje na drodze! Do tego dochodzi czas reakcji kie-
rowcy (około 1 sekundy), czyli kolejne metry, w trakcie których 
w przypadku zaistnienia zagrożenia nic się nie dzieje. Dopiero po 
tak długim czasie i przejechaniu prawie 80 metrów - kierowca 
uruchomi układ hamulcowy, a następnie pojazd zacznie hamo-
wać.

Rozmawianie przez telefon komórkowy - nawet z wykorzysta-
niem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego - odwraca 
uwagę kierującego od sytuacji na drodze. Wyrobione nawyki po-
zwalają mu panować nad urządzeniami służącymi do kierowania 
samochodem, jednak nie obserwuje tak bacznie zmieniających 
się okoliczności. Może nie zauważyć nadjeżdżającego samocho-
du, rowerzysty czy choćby dziecka na drodze. Takie rozproszenie 

uwagi może doprowadzić do nieszczęścia, które do końca życia 
będzie ciążyło na sumieniu człowieka. g

g Nie pozwól, aby jedno spojrzenie w komórkę było Twoim ostatnim...
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60 LAT KAPŁAŃSTWA 
KSIĘDZA JÓZEFA JACHIMCZAKA

Drogie Policjanci, Policjanci i Pracownicy 
Policji stołecznego garnizonu

Z okazji jubileuszu 
60 lat posługi kapłańskiej

serdecznie zapraszam wszystkich 
na Msze św.

27 maja o godz. 11.00 
do Sanktuarium Cudownego Medalika, 

przy ul. Radnej 14 w Warszawie

oraz

10 czerwca o godz. 13.00 
do Bazyliki św. Krzyża w Warszawie, 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.

Wasz Kapelan 
ks. Józef Jachimczak

Dwuletni Filipek urodził się z niedorozwojem lewej komory serca. Przeszedł już dwie operacje w Centrum Zdrowia Dziecka  
w Warszawie. Ratunkiem dla Filipka jest przeprowadzenie kolejnej, miejmy nadzieję ostatniej operacji, w klinice w Münster 
w Niemczech. Niestety jej koszt to ok. 160 000 zł, co znacznie przewyższa możliwości finansowe jego rodziców. Mama chłop-
ca Dorota Bala z uwagi na chorobę dziecka musiała zrezygnować z pracy, tata Krzystof Bala jest funkcjonariuszem Komendy 
Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Na co dzień dba o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu mińskiego, a teraz sam 
potrzebuje wsparcia, aby ratować życie swojego syna.

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, o wsparcie w zebraniu funduszy na sfinansowanie operacji, która mamy 
nadzieję, uratuje życie Filipka Bali. Operacja powinna być przeprowadzona do ukończenia przez chłopca trzeciego roku życia. 
Profesor Edward Malec, który wykonuje tego typu operacje w klinice w Niemczech w Münster, podjął się przeprowadzenia 
tego zabiegu. Filipkowi można pomóc dokonując wpłat na rachunek fundacji na rzecz dzieci z wadami serca:

„Cor Infantis”
ul. Nałęczowska 24
20-701 Lublin
86 1600 1101 0003 0502 1175 2150

Każda złotówka się liczy, i przybliża do osiągniecia zamierzonego celu - uratowania życia.

Bardzo dziękujemy!

Potrzebna jest pomoc dla Filipka



Stołeczny Magazyn Policyjny - miesięcznik, ISSN 1731-4550
Nakład: 1500 egzemplarzy 
Adres redakcji:  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa 
e-mail: redakcja@ksp.policja.gov.pl 
Telefon: (22) 603-38-40; (22) 603-38-41 
Redaktor Naczelna:  podinsp. Anna Kędzierzawska 
Skład graficzny: Karina Pohoska
Druk: GRAWIPOL ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmiany tytułów  
i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku.  
Za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i materiałów 
sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Przedruki  
z czasopisma tylko za zgodą redaktora naczelnego. 
Miesięcznik rozprowadzany jest bezpłatnie w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej.

Oferta pracy w WWP KSP

***
Jak informuje Rzeczpospolita, w Paryżu trwa kampania infor-
macyjna przeciwko przypadkom molestowania seksualnego 
w środkach komunikacji publicznej. Z danych wynika, że 87 
proc. kobiet korzystających z transportu publicznego w Pa-
ryżu było ofiarami molestowania seksualnego lub seksistow-
skich zaczepek. 6 na 10 pytanych kobiet obawia się, że zosta-
ną zaatakowane. Około 43 proc. ataków na kobiety odbywa 
się w środkach transportu publicznego. W mieście pojawiły 
się plakaty przedstawiające przerażone kobiety otoczone 
przed drapieżniki - niedźwiedzie, rekiny i wilki. Ma to sym-
bolizować mężczyzn, którzy je napastują. Prezydent regionu 
Ile-de-France Valérie Pécresse powiedziała, że kampania ma 
uświadomić lęk, jaki czują kobiety napastowane w środkach 
transportu publicznego. - Nie piętnujemy mężczyzn, ale dra-
pieżników - powiedziała. - Jeśli chodzi o molestowanie, ist-
nieje prawo milczenia. Kobiety cierpią z tego powodu, ale 
trudno jest je za to potępiać. Właśnie na to liczą napastnicy 
- dodała Pécresse. Dlatego organizatorzy akcji liczą na to, że 
kampania wiele zmieni, kobiety będą otwarcie mówić o tym 
problemie, a świadkowie tych zdarzeń nie będą przechodzić 
obojętnie.

***
Jak podaje TVN 24 za Cable News Network, do służby w au-
stralijskiej policji szykują się: Lexie, Maddie i Rosie - przyszli 
psi funkcjonariusze policji. Trzy szczeniaki owczarka niemiec-
kiego zostały wytypowane do przyszłych szkoleń i służby  
w zwalczaniu przestępczości. Na razie przed nimi jeszcze psie 
dzieciństwo - ale już naznaczone specjalną opieką i ukierun-
kowaniem na szkolenia. Dowództwo policji pokazuje psy 
światu i ostrzega: mamy nosa do wykrywania łamiących pra-
wo. 
Z kolei w szeregi policji w Detroit w Stanach Zjednoczonych 
ma wstąpić pierwszy kot. Niewykluczone, że z czasem poli-
cyjnych mruczków może być więcej. Głównym celem tego 
przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na inne koty i kocięta, 
które potrzebują ratunku w schroniskach. Zwierzęta będą 
również wykorzystywane do celów społecznych. Koty- poli-
cjanci z Detroit na razie mają zostać oddelegowane do zadań 
reprezentacyjnych i ocieplić wizerunek organów ścigania. 
Oczywiście zwierzęta nie zamieszkają w budynku komisaria-
tu. Noce będą spędzać w domach policjantów.

CZY WIESZ, ŻE…

Wydział Wywiadowczo-Patrolowy Komendy Stołecznej Policji poszukuje kandydatów - policjantów i policjantki - do pracy  
w Ogniwie Konnym w Sekcji Konnej i Przewodników Psów Służbowych WWP KSP na stanowisko REFERENTA.
Służba policjantów Ogniwa Konnego jest swoistą wizytówką stołecznej Policji. Jej pełnienie dostarcza wiele satysfakcji. Jeśli lubisz 
konie i praca z nimi sprawia Ci przyjemność, w tym ogniwie będziesz mógł (mogła) połączyć służbę z pasją.

Głównymi zadaniami realizowanymi w Ogniwie Konnym w Sekcji Konnej i Przewodników Psów Służbowych WWP KSP jest:
• patrolowanie rejonów zielonych, gdzie nie można dojechać radiowozem, m. in. parków, skwerów, lasów, plaż itp.,
• realizacja zabezpieczeń imprez masowych i uroczystości, wizyt VIP - zarówno z kraju, jak i z zagranicy,
• zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykroczeń.

Wymagania:
• dyspozycyjność
• umiejętność komunikowania się i pracy w zespole
• zamiłowanie do pracy ze zwierzętami

Pożądane:
• prawo jazdy kat. B+E lub C+E

Mile widziana:
• umiejętność jazdy konnej

Wydział Wywiadowczo-Patrolowy gwarantuje trzymiesięczne szkolenie wstępne z jazdy 
konnej, w związku z czym osoby nie potrafiące jeździć konno będą mogły nauczyć się tej 
czynności od podstaw.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerami telefonów: 
22 603 82 49 lub 22 603 65 84.

Dołącz do nas!


