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Fotorelacja z policyjnego zabezpieczenia  
Wielkiej Defilady Niepodległości
Stołeczni policjanci uczestniczyli w obchodach żołnierskiego święta i dbali o bezpieczeństwo wszystkich tych, którzy przyszli 
obejrzeć Wielką Defiladę Niepodległości. Funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego wspólnie z żołnierzami Żandarme-
rii Wojskowej pilnowali porządku oraz informowali warszawiaków i gości o utrudnieniach w ruchu.
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PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA
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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Niemal każdego dnia docierają do nas wia-
domości o kolejnych przypadkach handlu 
dopalaczami, a w internecie krążą tysiące 
filmów pokazujących skutki ich zażywania. 
Przerażające obrazy ludzi nie panujących 
na swoim ciałem, mających halucynacje  
i samookaleczających się budzą przera-
żenie. Widzimy np. ludzi przyjmujących 
nienaturalne pozycje, mężczyznę, który 
wbiega w samochód i głową rozbija szy-
bę, innego, który atakuje interweniujących 
policjantów, albo takiego, który rozebrany biega po ulicy i kieruje 
ruchem. Skutki zażycia środków psychoaktywnych bywają jeszcze 
bardziej drastyczne. I nie są to niestety rzadkie przypadki. 
Od kilkunastu dni w Polsce obowiązuje znowelizowana ustawa  
o przeciwdziałaniu narkomanii, która zaostrza przepisy dotyczące 
dopalaczy. Teraz za tzw. „mały handel”, czyli udzielanie dopala-
czy grozi  do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku „dużego 
handlu”, czyli wprowadzania do obrotu - co wiąże się z produkcją  
i sprzedażą dopalaczy (lub narkotyków) na dużą skalę - grozi do 12 
lat więzienia. Zatrzymany z dopalaczami natomiast może trafić za 
kratki  nawet na trzy lata.
W bieżącym numerze Stołecznego Magazynu Policyjnego kom. 
Karolina Karwowska z Wydziału Prewencji KSP opowie więcej  
o „nowych narkotykach”, skutkach ich zażywania i obecnie obowią-
zującym prawie, które z większą surowością może karać handlarzy  
i tych, u których policjanci zabezpieczą dopalacze.
W numerze nie zabraknie także innych artykułów poruszających 
ważne tematy, tj. agresja na drodze, używanie smartphonów przez 
użytkowników dróg. W rozmowie z Pawłem Wiktorzakiem z Od-
działu Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej WIM dowiemy 
się, jak pomagać ofiarom wypadków drogowych. Zachęcam także 
do lektury wywiadu o profilowaniu w mediach i artykułu o ochro-
nie prawnej funkcjonariuszy. 

Redaktor Naczelna
podinsp. Anna Kędzierzawska

SPIS TREŚCI 

fo
to

 o
kł

ad
ka

 M
ar

ek
 S

ZA
ŁA

JS
KI

997 przełącza się 
na 112!

Zgodnie z harmonogramem wybierający numer 997 
w ościennych powiatach zostaną przełączeni do 
Centrum Powiadamia Ratunkowego w Radomiu:
• 19 października - teren powiatów: warszawskie-

go, zachodniego, grodziskiego, legionowskiego  
i nowodworskiego;

• 22 października - teren powiatów: otwockiego, 
piaseczyńskiego, pruszkowskiego i wołomińskie-
go;

• 25 października – teren powiatu mińskiego.
Dzięki temu, że informacja od razu trafi do operatów 
numerów alarmowych w CPR, możliwe będzie jednocze-
sne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych 
służb. Przejęcie obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 
997 przez operatorów Centrów Powiadamiania Ratun-
kowego spowoduje też odciążenie dyspozytorów służb 
ratunkowych. Dyspozytorzy z Policji będą otrzymywali  
z CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, w których zagrożone 
jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub porządek 
publiczny.

Takie rozwiązanie pozwoli też na wyeliminowanie 
bezpośredniego kierowania do służb zgłoszeń niezasad-
nych lub fałszywych. Tylko w zeszłym roku operatorzy 
numerów alarmowych w CPR odebrali  prawie 8,5 mln 
fałszywych zgłoszeń - prawie 45 proc. wszystkich. I choć 
odsetek zgłoszeń fałszywych w 2017 r. zmniejszył się  
o ponad 2 proc, to nadal jest to ogromna liczba.

Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez operatorów 
CPR będzie miało pozytywny wpływ zarówno na czas, 
jak i na skuteczność udzielania pomocy osobom, które 
rzeczywiście jej potrzebują. Dotychczas średni czas mie-
rzony od momentu wybrania numeru alarmowego 112 
do odebrania połączenia przez operatora numerów alar-
mowych w CPR wynosi około 10 sekund. Po przełączeniu 
numeru alarmowego 997 do CPR, czas oczekiwania na 
połączenie będzie podobny. g

Przez najbliższe kilka tygodni w Komendzie Stołecznej Poli-
cji będzie trwał proces przełączania numeru alarmowego 997 
do Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Numer nadal bę-
dzie aktywny, zmieni się jedynie miejsce odbioru zgłoszenia.  
I tak od 26 września 2018 r. osoby dzwoniące ze stolicy pod ten 
numer zostaną automatycznie połączone z Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Warszawie. Podobne przełączenia - w paździer-
niku - nastąpią również w powiatach okołowarszawskich, z tym,  
że dzwoniący z tych rejonów zostaną połączeni z CPR w Radomiu.
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Te chwile policjanci Oddziału Prewencji Policji w Warszawie 
zapamiętają do końca życia. 29 sierpnia w godzinach popo-
łudniowych sierżanci Konrad Malantowicz i Roman Jawor-

ski pełnili służbę patrolową na dworcu kolejowym PKP Warszawa 
Śródmieście. W pewnym momencie usłyszeli krzyk kobiety do-
chodzący z sąsiedniego peronu. Natychmiast pobiegli na peron, 
z którego dochodziły niepokojące odgłosy. Tam zauważyli klęczą-
cą na posadzce kobietę. Okazało się, że chwilę wcześniej wraz  
z mężem wysiadła ona z pociągu, ponieważ zaczęła rodzić.

Policjanci ustalili, że na miejsce zostało wezwane już pogoto-
wie ratunkowe i odgrodzili rodzącą od pasażerów, którzy w tym 
czasie wysiadali z pociągów. Po czym pomogli mężowi rodzącej 
kobiety rozłożyć ręcznik. Akcja porodowa była tak szybka, że po 
niespełna 2 minutach 33-latka urodziła dziewczynkę.
– Usłyszeliśmy krzyk kobiety. Sądziliśmy, że tej pani coś się stało. 
Kiedy jednak przybiegliśmy na miejsce okazało się, że kobieta 
rodzi. Widząc, co się dzieje skierowaliśmy wysiadających z po-
ciągów pasażerów na drugą stronę przejścia. Jedna z pań podała 
szal, którym pracownicy ochrony osłonili rodzącą kobietę – opo-
wiada z nieskrywanym przejęciem sierżant Konrad Malantowicz.

Policjanci wykonali telefon do operatora pogotowia, infor-
mując, że dziecko już przyszło na świat i poprosili, aby na miej-
sce jak najszybciej przyjechała karetka. Jednocześnie informo-
wali operatora, jak czuje się matka i dziecko. Po chwili pomogli 
kobiecie usiąść i podali jej dziecko.

Po przyjeździe karetki jeden z policjantów wyszedł przed 
stację, aby jak najszybciej skierować ratowników pogotowia na 
miejsce, gdzie znajdowała się matka z dzieckiem.

– Cały czas byłem na linii z operatorem pogotowia, poinformo-
wałem, gdzie dokładnie się znajdujemy. Relacjonowałem ope-
ratorowi, jaki jest stan zdrowia matki i dziecka. Po przyjeździe 
ratowników wraz z kolegą pomagaliśmy przy ułożeniu matki na 
macie transportowej i przeniesieniu jej do karetki – dodaje sier-
żant Malantowicz.

Sierżant Roman Jaworski nie ukrywa, że to dla niego nowe 
doświadczenie: – Posiadam szkolenie z udzielania pierwszej po-
mocy, jednak wczoraj po raz pierwszy zetknąłem się z taką sytu-
acją na żywo, jeśli kiedykolwiek będę w podobnej sytuacji, na 
pewno będę czuł się pewniej. g

Sierżanci z OPP pomagali przy porodzie

Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Warszawie wykazali się niezwykłym refleksem i zaangażowaniem, kiedy na peronie 
dworca kolejowego PKP Warszawa Śródmieście usłyszeli krzyk kobiety, która chwilę wcześniej razem z mężem wysiadła  
z pociągu. Okazało się, że 33-latka zaczęła rodzić na peronie. Sierżanci Konrad Malantowicz i Roman Jaworski niezwłocznie 
odgrodzili kobietę od wysiadających pasażerów. Po 2 minutach dziecko przyszło na świat.

EDYTA ADAMUS

Mundurowi z komisariatu na Białołęce, w trakcie co-
dziennego patrolu zauważyli chmurę czarnego dymu 
unoszącego się w rejonie ul. Nagodziców. Po dotarciu 

na miejsce zauważyli płomienie na balkonie jednego z mieszkań 
na I piętrze domu wielorodzinnego.

Informację o pożarze przekazali strażakom i nie czekając na 
ich przyjazd ruszyli do akcji. Miejsce pożaru było trudno dostęp-
ne i trzeba było najpierw pokonać ogrodzenie. W mieszkaniu 
nikt nie otwierał drzwi. Sierż. Artur Stosio i st. post. Łucja Karpo-
wicz dostali się do ogródka. Bardzo szybko dotarli do kranu, do 
którego podłączyli węża ogrodowego i po wdrapaniu się na bal-
kon zaczęli gasić płomienie. Do akcji gaśniczej włączył się kolejny 

patrol: sierż. sztab. Rafał Lasota i sierż. Artur Zieliński. Wspólnie 
przeprowadzone działania zatrzymały groźny pożar i zapobiegły 
rozprzestrzenieniu ognia na inne balkony.

Po kilku minutach na miejsce dotarły trzy jednostki ratowni-
czo-gaśnicze. Strażacy dogasili tlące się materiały. W wyniku po-
żaru zniszczeniu uległa barierka balkonu, drewniane sprzęty oraz 
fragment elewacji budynku. Całe szczęście nikt nie ucierpiał.

W opinii strażaków, z uwagi na usytuowanie pożaru w po-
bliżu łatwopalnych elementów konstrukcyjnych budynku wy-
łącznie bardzo szybka reakcja pozwoliła na uniknięcie ewakuacji 
mieszkańców i znacznych strat w mieniu. g

Policjanci nie czekając na strażaków ugasili pożar

Sierż. Artur Stosio i st. post. Łucja Karpowicz z komisariatu na Białołęce w trakcie patrolu zauważyli płomienie na balkonie 
jednego z domów wielorodzinnych i jako pierwsi na miejscu zdarzenia rozpoczęli akcję gaśniczą. Dzięki ich determinacji 
oraz wsparciu sierż. sztab. Rafała Lasoty i sierż. Artura Zielińskiego, pożar udało się ugasić przed przyjazdem strażaków. 
Podjęte czynności nie pozwoliły na rozprzestrzenienie się ognia na sąsiadujące balkony. Całe szczęście nikt nie ucierpiał.

PODKOM. PAULINA ONYSZKO
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W obecności kadry kierowniczej stołecznego garnizonu 
I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. 
Tomasz Szymański oraz Zastępca Komendanta Sto-

łecznego Policji Włodzimierz Pietroń wręczyli wyróżnionym li-
sty gratulacyjne. 27 funkcjonariuszy, w tym pracownik cywilny, 
otrzymało wyróżnienia od Komendanta Głównego Policji. Na-
tomiast Komendant Stołeczny Policji docenił pracę 9 munduro-
wych i 10 pracowników.

Listy otrzymali policjanci z komend rejonowych i wydziałów 
komendy stołecznej: kryminalnego, dochodzeniowo-śledcze-
go, psychologów, administracyjno-gospodarczego, teleinfor-
matycznego, komunikacji społecznej, prewencji, laboratorium 
i gabinetu, którzy podczas wykonywania swoich obowiązków 
służbowych wykazali się profesjonalizmem, a także determina-
cją w realizacji powierzonych im zadań w ramach prowadzonych 
śledztw oraz przygotowań do tegorocznego Święta Policji. 

Zwracając się do wyróżnionych mł. insp. Tomasz Szymański 
pogratulował i podziękował wszystkim nagrodzonym. – Serdecz-
nie gratuluję Wam wyróżnień przyznanych przez Komendanta 
Głównego Policji i Komendanta Stołecznego Policji. Jest mi nie-
zmiernie miło, że to właśnie mnie przypadło w udziale wręczenie 

Wam listów gratulacyjnych za ponadprzeciętne zaangażowanie 
w służbie i pracy. Dziękuję za trud, jaki włożyliście w przygoto-
wanie tegorocznych obchodów Święta Policji. To dzięki Wam to 
święto przebiegło sprawnie – powiedział komendant. g
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Wyróżnienia dla zasłużonych

9 sierpnia 2018 roku w Białej Sali komendy stołecznej odbyło się uroczyste wręczenie przez Zastępców Komendanta Sto-
łecznego Policji listów gratulacyjnych Komendanta Głównego Policji i Komendanta Stołecznego Policji. Wyróżnienia zostały 
przyznane za wzorową służbę, zaangażowanie oraz profesjonalizm podczas wykonywania obowiązków zawodowych. 

EWELINA KUCHARSKA

Uroczyste ślubowanie odbyło się 27 sierpnia br. w obecno-
ści kadry kierowniczej i rodzin młodych policjantów w Bia-
łej Sali Komendy Stołecznej Policji. Po złożeniu meldunku 

przez dowódcę uroczystości asp. sztab. Piotra Murawskiego Ko-
mendantowi Stołecznemu Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodzie-
jowi wprowadzono poczet sztandarowy stołecznej komendy, 
na który rotę wypowiedzieli nowo przyjęci funkcjonariusze. Na-
stępnie wszyscy ślubujący otrzymali legitymacje służbowe.

Zwracając się do młodych funkcjonariuszy komendant po-
wiedział: – Zawód policjanta jest szczególny. To zawód społecz-
nego zaufania, wymaga od nas profesjonalizmu, prawości i sku-
teczności. Nasze zadania określone są w sposób jednoznaczny: 
strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z naraże-
niem życia – te słowa roty wypowiedzieliście przed chwilą, niech 
one i inne zwroty ślubowania będą dla Was drogowskazem. 
Zaczynacie policyjną pracę na najtrudniejszym terenie - w gar-
nizonie stołecznym, to tutaj stawiane są najważniejsze zadania  
i największe oczekiwania. Ich realizacja, choć wymaga wielkiego 
wysiłku, daje dużo satysfakcji i tej satysfakcji Wam życzę. 

Do nowo przyjętych policjantów słowa skierował także Kape-
lan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak, który mówił 

między innymi o różnorodności funkcji pełnionych przez funk-
cjonariuszy, z których najważniejszymi są służba ojczyźnie i ro-
dzinie. Ksiądz odniósł się również do znaczącej roli, jaką najbliżsi 
odgrywają w policyjnej pracy. g

Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję...” - słowa roty wy-
brzmiały w gmachu komendy stołecznej. Młodzi adepci w obecności kadry kierowniczej i swoich najbliższych złożyli 
przysięgę i odebrali z rąk Komendanta Stołecznego Policji legitymacje służbowe. Po ukończeniu kursu podstawowego nowo 
przyjęci funkcjonariusze rozpoczną pracę w jednostkach organizacyjnych garnizonu stołecznego.

EWELINA KUCHARSKA
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Z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego obserwuje-
my wzrost natężenia ruchu drogowego w rejonie szkół. 
W związku z szeregiem niebezpieczeństw mogących za-
grozić najmłodszym, policjanci czuwają nad bezpieczeń-

stwem dzieci, wracających do szkoły po dwumiesięcznej prze-
rwie.

Sprawdzają oznakowanie w rejonach placówek szkolnych. 
Kontrolują transport przewożący młodzież do szkół. Reagują, gdy 
kierujący lub piesi, nie bacząc na bezpieczeństwo najmłodszych, 
łamią przepisy ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwracają też 
na edukację uczniów, aby ci wiedzieli, jakich zasad należy prze-
strzegać, by bezpiecznie dotrzeć do szkoły i domu po zajęciach.

DAJ DOBRY PRZYKŁAD!
Zachęcamy rodziców i opiekunów, aby opracowali z dziećmi naj-
bezpieczniejszą trasę dojścia do szkoły, przeszli nią razem i poka-
zali wszystkie możliwe zagrożenia.  Rodzicu pamiętaj, że dziecko 
naśladuje twoje zachowania, więc zawsze dawaj dobry przykład.
Przypomnij najmłodszym, że idąc chodnikiem należy trzymać 
się z dala od krawędzi jezdni. Jeśli parkują na nim samochody, 
należy uważać na każdy manewr kierowcy, by nie zostać potrą-
conym. Nie wolno też przeskakiwać przez barierki lub łańcuch 
zabezpieczający chodnik. W przypadku braku chodnika należy 
poruszać się lewą stroną drogi i bacznie obserwować nadjeżdża-
jące samochody, aby w razie konieczności zejść z jezdni.

Warto przypomnieć dziecku, że najbezpieczniej przejdzie 
przez jezdnię na wyznaczonym przejściu, przez tzw. „pasy”  
z sygnalizacją świetlną. Jeśli przechodzi przez jezdnię na wyzna-
czonym przejściu bez takiej sygnalizacji, musi upewnić się, czy 
przepuszczą go samochody jadące każdym pasem. Przed wej-
ściem na jezdnię zawsze, niezależnie od tego, gdzie przechodzi, 
powinno spojrzeć w lewo, potem w prawo i znów w lewo. Gdy 
nic nie jedzie - może przejść. Nieraz rozmowa z rówieśnikami 
albo korzystanie z telefonu komórkowego może również odwró-
cić uwagę i stworzyć zagrożenie. Nie należy także wchodzić nagle 

na jezdnię spoza zaparkowanego pojazdu czy stojącego na przy-
stanku autobusu.

Rodzicu pamiętaj, że dziecko w wieku do 7 lat może korzystać 
z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 
10 lat.

ROWEREM DO SZKOŁY
Jeśli dziecko dojeżdża rowerem do szkoły, warto zadbać o kask 
ochronny i właściwe, zgodne z przepisami wyposażenie jed-
nośladu. Rower musi więc być wyposażony: z przodu - w jed-
no światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu  
- w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, o kształcie in-
nym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy 
czerwonej, co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec 
oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym 
dźwięku.

WIDOCZNY, CZYLI BEZPIECZNY
Każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obsza-
rem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób 
widoczny dla kierujących. Mimo, że nie ma obowiązku noszenia 
ich na obszarze zabudowanym, warto wyposażyć w nie dziecko. 
Chodzi o to, aby kierujący pojazdami mogli je jak najwcześniej 
dostrzec i odpowiednio zareagować.

KSZTAŁTUJ WŁAŚCIWE ZACHOWANIA!
Dowożąc dziecko do szkoły należy przewozić je w dostosowa-
nym do wieku foteliku samochodowym i przypięte pasami. Przy 
szkole należy zatrzymać się w miejscu dozwolonym tak, aby nie 
ograniczyć widoczności innym kierującym i pieszym. Nigdy nie 
pozwalajmy wysiadać dziecku z samochodu od strony jezdni. Złe 
nawyki w wielu przypadkach powodują wzrost zagrożenia i nie-
stety kończą się tragicznie. Kształtowanie u dzieci prawidłowych 
zachowań na drodze uczy ich odpowiedzialności, rozwagi i po-
zwala im bezpiecznie dotrzeć do szkoły. g

Bezpieczna droga do szkoły

Jak każdego roku, na początku września, ruszyła ogólnopolska akcja policyjna „Bezpieczna droga do szkoły”. Aby zapewnić 
bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w rejonach szkół oraz na drogach, prowadzących do szkół i placówek oświatowo- 
wychowawczych, policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania kontrolno-prewencyjne wspierane działaniami 
profilaktycznymi.

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA
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Oddział Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej brzmi cie-
kawie.
Oddział Medycyny Pola Walki w Wojskowym Instytucie Medycz-
nym istnieje od kilku lat, a w ubiegłym roku został przekształcony 
w Oddział Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej. Dzięki 
środkom własnym WIM i projektowi „ AFGAN” powstała nowo-
czesna pracownia symulacji medycznej. OMPWiSM w ramach 
projektu w ubiegłym roku przeszkolił z zasad udzielania pierw-
szej pomocy na polu walki około 800 żołnierzy. Byli to zarówno 
żołnierze nie medycy, a także medycy wojskowi pracujący w szpi-
talach polowych. Zajęcia podstawowe odbywały się w jednost-
kach wojskowych, a szkolenia zaawansowane w pracowni symu-
lacji medycznej, która odzwierciedlała warunki Trauma Room 
szpitala polowego. Symulacja medyczna to nowość w Polsce. 
Dzięki niej mogę stworzyć każdy dowolny problem medyczny, 
zaadoptować dowolne środowisko i sprawdzić, jak w kontrolo-
wanych i bezpiecznych warunkach będą działać medycy, dla nich 
to doskonała forma na przygotowanie.

Czy często szkolicie policjantów?
Na bieżąco współpracujemy z warszawskim SPAP-em i BOA. Ko-
rzyści są obopólne, my przekazujemy informacje z zakresu sze-
roko pojętej pomocy medycznej udzielanej np. na polu walki, 
natomiast w zamian otrzymujemy informacje m.in. jak sprawnie 
zabezpieczyć broń i rozebrać operatora, by jak najszybciej udzie-
lić mu ewentualnej pomocy. Ponadto wiemy, jak nie stać się po-
tencjalną ofiarą. To są cenne informacje dla nas. 

Ćwiczenia wymagają specjalistycznego pomieszczenia, gdzie je 
przeprowadzacie?
Ćwiczenia odbywają się w naszej pracowni symulacji medycznej, 
którą jesteśmy w stanie zaadoptować do potrzeb grupy odbior-
czej. Wykorzystujemy też różnego rodzaju miejsca na terenie in-
stytutu, które przypominają realne warunki, w których przyjdzie 
nam działać. Policjanci oprócz czynności medycznych, ćwiczą 
również swoje założenia taktyczne. Scenariusze są różne, a po 
każdym z nich następuje najważniejsza część, czyli omówienie 
tzw. „debriefing”. Uczestnicy szkolenia analizują każdą sytuację  
i praktycznie sami wyciągają wnioski. 

Od jak dawna związany jest Pan z ratownictwem medycznym?
Od 2011 roku nieprzerwanie pełnię dyżury w pogotowiu na Pra-
dze-Północ. Przez ponad 8 lat pracowałem w Szpitalnym Oddzia-
le Ratunkowym CSK MON razem z ppłk. dr. n. med. Krzysztofem 
Karwanem i Szymonem Rokickim. Tak się złożyło, że od stycznia 
2017 roku, w tym zespole, przekazujemy swoje doświadczenia 
w trakcie szkoleń organizowanych przez OMPWiSM WIM. Ra-
zem opracowaliśmy programy szkoleń i od podstaw nauczyliśmy 
się języka symulacji medycznej. Symulacja medyczna w naszej 
pracowni to nie tylko praca z symulatorami medycznymi, ale 
również z całą infrastrukturą używaną podczas szkoleń, taką jak: 
kamery, komputery, programy, algorytmy do rozpisania.

Oprócz wymienionej strony technicznej, należy wspomnieć  
o przygotowaniu i doświadczeniu medycznym, bez których nie 
miałoby to racji bytu. Kurs udzielania pierwszej pomocy jest su-
chą teorią, dopiero możliwość przećwiczenia w praktyce daje 
kompletną wiedzę. Pamiętajmy pierwsza pomoc dotyczy nas 
wszystkich, nigdy nie wiemy, co i gdzie się przydarzy. Naszą obo-
jętnością i brakiem działania odbieramy komuś szansę na życie. 
O tym nie myślimy, nie bierzemy tego pod uwagę, wychodzimy  
z założenia, że brak reakcji jest czymś prawidłowym, a tak nie 
jest. Lepiej spróbować, niż mieć wyrzuty sumienia, że nie po-
mogło się osobie potrzebującej. Pierwszej pomocy uczymy już 
dzieci w przedszkolu. Przede wszystkim mówimy im, jak należy 
się zachować, pod jaki numer zadzwonić, gdy komuś dzieje się 
krzywda. Taki maluch nie musi umieć uciskać klatki piersiowej, 
zresztą nie ma na tyle siły, wystarczy, że zadzwoni po pomoc  
i samodzielnie rozpozna u bliskiej osoby stan zagrożenia życia. 

Czy według Pana udzielanie pierwszej pomocy jest powszech-
ne?
Odpowiadając posłużę się sondą przeprowadzoną wśród przy-
padkowych przechodniów. Na pytanie z natury proste: „co zro-
biłby pan/ zrobiłaby pani, gdybym nagle się przewrócił?”, ludzie 
nie mieli pojęcia, co powiedzieć. Nasza wiedza na temat udzie-
lania pierwszej pomocy jest znikoma. Wynika to z braku szko-
leń lub złych szkoleń. Używając sformułowania „złych” odnoszę 
się do formy kursu, czyli teoretycznego przekazania wiedzy, bez 
praktycznych ćwiczeń – symulacji. W mediach praktycznie mówi 
się bardzo rzadko o pierwszej pomocy, jeżeli już to na kanwie 
jakiś wydarzeń: ktoś zginął, pogotowie nie dojechało, ratownicy 
zawinili, było za późno itd. Uważam, że świadomość na temat 
pierwszej pomocy jest kompletnie żadna. Teraz ja zapytam, czy 
uczyła się Pani pierwszej pomocy?

Tak, podczas kursu prawa jazdy i w pracy podczas szkolenia 
BHP. 4
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„Na drodze, jak na wojnie”

Czy naprawdę polskie drogi to pola bitwy? Czy nietrzeźwy kierowca podobny jest do przestępcy z odbezpieczoną bronią? 
Czy nie udzielając pierwszej pomocy przyczyniamy się do ludzkiej tragedii? Jakie mity na temat pierwszej pomocy są wciąż 
żywe? Na te i inne zagadnienia rozmawiałam z Pawłem Wiktorzakiem, z wykształcenia ratownikiem medycznym, na co 
dzień pracującym jako młodszy asystent w Oddziale Medycyny Pola Walki i Symulacji Medycznej w Wojskowym Instytucie 
Medycznym w Warszawie. 

EWELINA KUCHARSKA
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A co zrobiłaby Pani, gdyby osoba z padaczką dostała ataku? 

Starałabym się zabezpieczyć język, żeby nie doszło do uszko-
dzeń?
To jeden z najczęstszych mitów pierwszej pomocy, który nadal 
krąży i który trzeba obalić. Rozłóżmy zagadnienie na czynniki 
pierwsze. Co to w ogóle jest padaczka? To niespecyficzne za-
burzenia bioelektryczne w naszym mózgu. Podczas tzw. „grand 
mal” czyli napadów toniczno-klonicznych całe ciało się rzuca. 
Jednym z objawów jest szczękościsk. Mit polega na tym, że lu-
dzie uważają, że jeśli włoży się coś między zęby, to osoba nie 
przygryzie sobie języka. Tylko że język można zszyć. Nie widzia-
łem jeszcze takiej sytuacji, aby ktoś odgryzł go sobie. Język bę-
dzie krwawił intensywnie, ale szybko się goi. Większą krzywdę 
zrobimy, jeżeli osobie z szczękościskiem będziemy próbowali na 
siłę włożyć coś do ust np. śrubokręt albo cokolwiek innego. Wi-
działem już przebite policzki, wybite zęby. 

Napad drgawkowy trwa najczęściej dwie, trzy minuty. Wy-
starczy zabezpieczyć głowę, ale nie w taki sposób, jaki najczę-
ściej widzimy, czyli trzymając głowę na siłę w rękach. Natężenia 
mięśniowe są tak silne, że nieraz już widziałem osoby, które po-
trafiły przy wadze 50 kg odrzucić kolegę, który ważył 120 kg na  
2 metry. Jeżeli będziemy przytrzymywać taką osobę, to zrobimy 
nie tylko jej, ale i sobie krzywdę. Wystarczy zabezpieczyć głowę, 
niech ona odbija się od naszych dłoni, plecaka, poduszki, ud. Po 
ataku sprawdzamy stan przytomności i postępujemy zgodnie ze 
schematem BLS.

Co to jest BLS?
W pierwszej kolejności dbamy o bezpieczeństwo, tzn. patrzymy, 
czy jest bezpiecznie, podchodzimy do danej osoby, nawiązujemy 
kontakt, mówimy „halo, obudź się”. Rzadko zdarza się, że osoba 
po napadzie drgawkowym otworzy oczy i będzie z nami rozma-
wiała. Najczęściej straty energetyczne przy napadzie drgawko-
wym są duże. Stan ten można porównać do wysiłku po przebie-
gnięciu kilkunastu kilometrów. Osoba jest wymęczona i będzie 
zasypiać, albo straci przytomność. Jeżeli pokrzywdzony nie re-
aguje na nasze wołanie, wówczas poprośmy konkretną osobę 
o pomoc, zwróćmy się do niej słowami np. „pani w okularach 
proszę zostać” lub ”pani w czerwonej bluzce, będzie mi pani 
potrzebna”. To najlepszy sposób. Niestety większość z nas boi 
się reagować i przejmuje się tym, co inni powiedzą. Część odpo-
wie, że nie ma czasu, ale inni zatrzymają się i chętnie pomogą. 
Dodatkowa osoba może być potrzebna, gdy dojdzie do nagłego 
zatrzymania krążenia, a my - zespół ratownictwa medycznego  
- będziemy w drodze. 

Nie wystarczy położyć poszkodowanej osoby w bezpiecznej po-
zycji i poczekać na wasz przyjazd?
Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym mówi, że teo-
retycznie powinniśmy dojechać w 8 minut w mieście i do 15 mi-
nut poza miastem. Ale jeżeli zostaniemy wysłani z ulicy Brzeskiej 
do Radzymina, bo jest potrzeba ratowania życia, to nie ma opcji, 
żebyśmy przejechali na drugą stronę miasta w ustawowym cza-
sie. Dojazd wydłuża się, gdy na drodze napotykamy utrudnienia, 
gdy szukamy miejsca, bo informacje w zgłoszeniu były niekom-
pletne. Dlatego ważne jest, by udzielić pierwszej pomocy, a nam 
umożliwić szybki przejazd. Każdego roku ginie na polskich dro-
gach około 3 tys. osób. 10-20% zgonów można byłoby uniknąć. 
Jeżeli przyjedziemy bez utrudnień na miejsce zdarzenia, to jeste-
śmy w stanie uratować rannego i przewieź go do szpitala na czas. 
Kiedyś mówiło się o zasadzie „złotej godziny”, czyli osoba trafia 
na blok operacyjny w ciągu godziny od momentu zdarzenia. Te-
raz mówi się o „złotym okresie”, czyli krótko mówiąc: im szybciej 

znajdzie się w szpitalu, tym większe ma szanse na przeżycie. 

Mówiąc o utrudnieniach w dotarciu na miejsce, co miał Pan 
na myśli?
Nagminnie kierowcy „cwaniacy” wykorzystują tzw. kanały ra-
tunkowe do własnych celów. Wystarczy włączyć YouTube’a, 
żeby zobaczyć, jak ludzie pokonują drogę przeznaczoną dla ka-
retki, tylko po to, żeby zaoszczędzić czas. Niestety w ten sposób 
„kradną” cenne minuty niezbędne do uratowania komuś życia. 
Innym skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem kierowców 
jest „przyklejenie się” do karetki, a także wymuszanie pierw-
szeństwa. Kierowcy słysząc sygnał pogotowia, zatrzymują się na 
środku drogi, uniemożliwiając nam przejazd. Błędy popełniają 
także piesi i rowerzyści, którzy potrafią wtargnąć na jezdnię tuż 
przed nadjeżdżającą karetkę. Nie słyszą sygnałów dźwiękowych, 
bo na przykład mają założone na uszy słuchawki.

Wspomniał, też Pan o niekompletnych informacjach w zgłosze-
niu. Co w takim razie powinniśmy mówić, gdy wzywamy ka-
retkę? 
Przede wszystkim powinniśmy podać dokładną lokalizację. In-
formacja, że wypadek miał miejsce na trasie S8 jest zbyt ogól-
na, trasa jest długa. Podobnie, gdy podajemy jedynie ulicę np. 
Warszawska, bez wskazania miejscowości. I co najważniejsze nie 
rozłączajmy się gwałtownie, pozwólmy, żeby dyspozytor zadał 
nam dodatkowe pytania. To normalne, że pod wpływem emo-
cji i stresu człowiek się gubi. Przyjmujący zgłoszenie są szkoleni 
w tym zakresie, pomogą nam. Oczywiście dobrze jest przygoto-
wać się do takiej rozmowy, bowiem zwięzłe, a zarazem szcze-
gółowe dane znacznie skracają czas, który dla ratowanych osób 
jest bardzo cenny. Reasumując, podajemy najważniejsze dane: 
miejscowość, ulica, nr domu, punkty charakterystyczne, a gdy 
jesteśmy na trasie podajemy oznaczenia ze słupka drogowego 
oraz kierunek. Ponadto powinniśmy sprawdzić, ile osób rannych 
jest w miejscu zdarzenia. Jest to ważna informacja, biorąc pod 
uwagę, że w karetce są dwie osoby (kierowca-ratownik-pielę-
gniarz i osoba medyczna). Jeżeli po przyjeździe okazuje się, że 
ofiar jest 6-7, to wówczas nie mamy do czynienia z wypadkiem 
drogowym, tylko ze zdarzeniem masowym. I w tym momencie 
jedna załoga nie jest w stanie swoimi siłami i środkami udzielić 
wszystkim fachowej pierwszej pomocy. To są ekstremalne sytu-
acje, które wymagają wprowadzenia tzw. „triage” - segregacji 
medycznej, czyli dania szansy tym osobom, które w danej chwili 
są do uratowania.

Brzmi brutalnie.
Dokładna informacja na temat rzeczywistej liczby ofiar zwiększa 
szansę na ich przeżycie. Przy wypadkach komunikacyjnych 4 
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towarzyszą nam emocje, koncentrujemy się na tych osobach, 
które krzyczą. Jeżeli krzyczą, to znaczy, że żyją i są przytomne, 
oddychają, czyli nie jest, aż tak bardzo źle, mózg ich pracuje. 
Musimy skoncentrować się na dokładnym zlustrowaniu oto-
czenia, zobaczeniu czy na uboczu nie leży na przykład dziecko, 
które w wyniku zdarzenia wypadło z samochodu. Warto tutaj 
wspomnieć o kolorze fotelika, banalna rzecz, ale jakże ważna, 
gdy dochodzi do zdarzenia drogowego. W sklepach w Norwegii, 
Szwajcarii przeważają foteliki w jaskrawych kolorach, bo gdy siła 
uderzenia spowoduje, że zostanie on wyrwany i będzie leżał kil-
ka metrów od samochodu, to będzie można łatwo go zobaczyć. 
Kolejny przykład, jeżeli na miejscu zdarzenia jest tylko jedna za-
łoga, a mamy dwie osoby nieprzytomne, w tym jedną z urazem 
głowy, wówczas musimy czekać na drugą karetkę, aż przyjedzie. 
Nie możemy zrobić tak, jak chcą tego świadkowie, czyli odjechać. 

Czy oprócz podania liczby osób pokrzywdzonych, powinnyśmy 
zwrócić uwagę na coś jeszcze?
Ważne jest, by sprawdzić w jakim stanie jest osoba poszkodowa-
na: czy jest przytomna, czy się rusza, krwawi, ma drgawki – jed-
nym słowem opisujemy to, co widzimy. Często ludzie uważają, 
że jeżeli zadzwonili po pogotowie, to sumienie mają czyste, teraz 
niech ratownicy się martwią. Warto sobie uświadomić, że tak 
nie jest. Przykład: na chodniku przewraca się człowiek, świadek 
dzwoni na numer alarmowy, zgłasza, a następnie odchodzi. Je-
żeli doszło do zatrzymania krążenia, to po 4-4,5 minutach mózg 
takiej osoby obumiera. Ratownicy, którzy przyjadą na miejsce 
(po ok. 10 minutach) i błyskawicznie wdrożą czynności ratunko-
we, mogą oczywiście przywrócić oddychanie, ale śmierć mózgu 
jest nieunikniona. Niestety takich przypadków mamy mnóstwo. 
Moja najdłuższa reanimacja trwała 5,5 godziny. Po tym czasie je-
steśmy w stanie przywrócić krążenie, ale jeżeli nie została wcze-
śniej udzielona pierwsza pomoc, to taka osoba nie ma szans na 
normalne życie. 

Musimy być świadomi, że samo wezwanie pogotowia nie 
zdejmuje z nas odpowiedzialności, jesteśmy zobowiązani do 
udzielenia pierwszej pomocy. Od naszej reakcji, zależy czyjeś 
życie i jego jakość. Pozostawienie takiej osoby, to jak wydanie 
wyroku.

Zdarzają się fałszywe zgłoszenia?
Codziennie mamy fałszywe wezwania na przykład dla żartów, dla 
samego sprawdzenia, czy działa, a także całe mnóstwo wyjaz-
dów nieuzasadnionych. Często zdarza nam się wzywać policję, 
która wystawia mandat za nieuzasadnione wezwanie służb ra-
tunkowych. Wyedukowane i świadome społeczeństwo to szansa 
dla nas wszystkich.

Mieliśmy również zawiadomienia od ludzi, którym się wyda-
wało, że ktoś potrzebuje pomocy. Na przykład zostaliśmy wezwani 
do osoby, która się opalała. Dzwoniący nie sprawdził, czy pomoc 
jest potrzebna tylko wezwał pogotowie do zasłabnięcia. Karet-
ka w tym samym czasie mogła być potrzebna w innym miejscu,  
w którym faktycznie doszło do zdarzenia zagrażającego życiu. 
Inną kuriozalną sytuacją było wezwanie ratowników do czło-
wieka, który palił papierosa siedząc na parapecie. Zgłoszenie 
dotyczyło próby samobójczej. W akcję, zgodnie z procedurami, 
została zaangażowana policja i straż pożarna. To kolejny dowód 
na to, że wyedukowane i świadome społeczeństwo, to szansa dla 
nas wszystkich. 

Czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że łańcuch przeżycia za-
czyna się od świadków zdarzenia? 
Jeśli ktoś zobaczy wypadek drogowy i nie zadzwoni do nas, to 
my nie będziemy wiedzieli o zdarzeniu. W wypadkach samo-

chodowych osoby giną najczęściej, ponieważ nikt nic nie zrobił, 
a ludzie się wykrwawili. Najlepiej obrazują to wydarzenia z Ni-
cei. Na jednym z filmików widać, pieszego idącego ulicą, który 
nagrywa poszkodowanych wykrwawiających się na śmierć, bo 
nikt im nie pomagał. W takich sytuacjach nie trzeba mieć pro-
fesjonalnej opaski, wystarczą nasze ręce lub kolana uciskające 
ranę. Chodzi o to, by jak najszybciej zatamować krwawienie.  
W ten sposób kupujemy czas, a każda krwinka, która wsiąknie 
w fotel czy w glebę jest nie do uratowania. Wszystko zaczyna się 
od świadka zdarzenia, który powinien działać do czasu przyjaz-
du karetki pogotowia, od niego dużo zależy, on jest pierwszym 
ogniwem pomocy. Drugim jest tzw. BLS – czyli udrożnienie dróg 
oddechowych, wentylacja i uciskanie klatki piersiowej. Kolejny 
to tzw. AED czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny, jest to 
urządzenie, które możemy użyć postępując zgodnie z instrukcją. 
Ostatnim, czwartym elementem dopiero my jesteśmy.

Według Pana akcja „Raz, dwa, trzy - zginiesz Ty!” może uchro-
nić kierowców przed tragedią?
To rewelacyjna sprawa. Nawet jeśli z tych kilkudziesięciu tysięcy 
osób, które zobaczyło spot, kilka procent zmieni swoje nasta-
wienie to może liczba ofiar w naszym kraju spadnie. Film trochę 
wstrząsnął i w sumie miał wstrząsnąć. Szczerze mówiąc, może  
o to chodzi, ludzi należy przestraszyć i wtedy zaczną myśleć. 
Przecież codziennie na drogach giną osoby i to przez głupotę, 
nie bójmy się użyć tego słowa. Nadmierna prędkość, nieuwaga, 
alkohol - to główne grzechy kierowców. Jeśli każdego dnia słyszę, 
że tylu i tylu ludzi zostało złapanych po alkoholu, to zastanawiam 
się, ilu nietrzeźwych wyjechało na drogi i którym się „udało”. 
Niestety większość pijanych kierowców myśli tylko o tym, jak nie 
dać się złapać Policji. To tak, jakby cały czas mieli odbezpieczo-

ny pistolet, tylko nie wiedzą, kiedy wypali. Powinni zdać sobie 
sprawę, że są potencjalnymi zabójcami. Każdy kierowca powi-
nien być świadomy, że na drodze może go spotkać dosłownie 
wszystko. Każdy uczestnik zdarzenia musi być świadomy odpo-
wiedzialności karnej za nieudzielenie pierwszej pomocy - art 162 
§ 1 kodeksu karnego. Często widzę osoby, które stoją z założo-
nymi rękoma nad wykrwawiającą się osobą lub z zatrzymaniem 
krążenia i nic nie robią, jedynie komentują „dlaczego tak wolno 
jechaliście?” albo „dlaczego tak późno przyjechaliście?”. 

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do udzielania pierw-
szej pomocy i nie bójmy się tego. Jeżeli uważamy, że nie 
posiadamy wiedzy, umiejętności niezbędnych do jej udzie-
lenia, to zawsze możemy udać się na kurs i poćwiczyć na fan-
tomie. Bądźmy odpowiedzialni. Gdyby każdy z nas potrafił 
udzielać pierwszej pomocy, nie dochodziłoby do tragedii. 
Nie trzeba daleko szukać, niedawno osoba zadławiła się kę-
sem obiadu i zmarła, nikt z rodziny nie potrafił jej pomóc.  
A taki pacjent jest do uratowania, trzeba tylko wiedzieć co robić. 
Na kursach pierwszej pomocy można się w sposób teoretyczny  
i praktyczny nauczyć, jak uratować komuś życie. Można efektyw-
niej, szybciej i sprawniej pomóc, jeżeli się wie jak. 

Podziela Pan stwierdzenie, że „na drodze, jak na wojnie”?
„Na drodze, jak na wojnie” - nie wiesz, skąd przyjdzie  
zagrożenie. Kierowca podobnie jak żołnierz, gdy uśpi swoją4 

Bądźmy odpowiedzialni. Gdyby każdy  
z nas potrafił udzielać pierwszej pomocy, 

nie dochodziłoby do tragedii.
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czujność, to naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych. Poza 
tym w wypadku, podobnie jak na wojnie, obrażenia są wielona-
rządowe, jedynie mechanizm będzie inny.

Czy są zachowania, które przeszkadzają podczas ratowania ży-
cia?
Prosty przykład, zdarzenie przy ul. Radzymińskiej, wypadek 
samochodowy, nikt nie pomagał, natomiast co świadkowie 
mieli w rękach … telefony komórkowe, bo przecież jest trochę 
ciekawie, trzeba utrwalić ten moment. A gdy zwróciłem im  
uwagę, usłyszałem nieprzyjemną wiązankę. Ludzie nas nagrywa-
ją, pouczają, oceniają, chcą być jak najbliżej miejsca zdarzenia, 
a takie zachowania utrudniają nam pracę i zabierają cenny czas. 
Takie sytuacje są dla nas stresujące. Musimy myśleć nie tylko, 
jak pomóc ofierze wypadku, ale również jak uniknąć agresji osób 
postronnych.

Jak radzi sobie Pan ze stresem?
Tak się składa, że pisałem pracę magisterską na temat wypalenia 
zawodowego ratowników medycznych i wiem, że nie da się być 
cały czas na adrenalinie, przy każdym wyjeździe. Ta zła energia, 
liczba bodźców, które do nas trafiają, musi znaleźć ujście. Cza-
sami spotykamy się z zabawnymi sytuacjami, ale w większości 
to są ludzkie tragedie. Każdy z nas radzi sobie na swój sposób. 
Można przegadać temat i próbować zapomnieć, choć z tym jest 
dość trudno. Ludzie zarzucają nam, że bezosobowo podchodzi-
my do pacjentów. Gdybym każdą tragedię, z którą codziennie 
mam styczność, brał do siebie i analizował krok po kroku, to nie 
rozmawialibyśmy dzisiaj. W naszym zawodzie nie można się za-
stanawiać, trzeba szybko działać, bo jeżeli nie wykonamy okre-
ślonej procedury na czas, to poszkodowana osoba nie przeżyje, 
a życie ludzkie jest najważniejsze.

Dziękuję za rozmowę.

Dopalacze to termin daleki od naukowego, używa się go  
w języku potocznym dla określenia różnych substancji 
psychoaktywnych, projektowanych i produkowanych 
w nielegalnych „laboratoriach” na całym niemal świe-

cie. W latach 2008-2010 sprzedawano je w Polsce w specjalnych 
sklepach (smartshopach), a po ich zamknięciu sprzedaż została 
przeniesiona do internetu i na czarny rynek. 

Historia dopalaczy sięga lat 90. W Glastonbury w Wielkiej 
Brytanii Donal O’Dwyer otworzył tam Herbal Highs - najstarszy 
na świecie sklep z tego typu używkami. Sprzedawane w nim pro-
dukty zawierały takie ekstrakty roślinne jak np. nasiona powoju 
czy ma-huang.1  Prawdziwą popularność przyniosła jednak do-
palaczom dopiero era internetu. Wiedza na temat rodzaju i do-
stępności tych środków rozprzestrzeniała się z prędkością świa-
tła, a użytkownicy chętnie polecali sobie sprawdzone specyfiki  
i wymieniali się informacjami na temat możliwości ich zdobycia. 

Aktualnie na określenie tych substancji powinno się używać 
terminu „nowe narkotyki”. Działają one na ośrodkowy układ 
nerwowy i mogą doprowadzić do nieodwracalnych, wielo-
narządowych uszkodzeń. Wszystkie są bardzo niebezpieczne  
i wykazują negatywny wpływ na zdrowie swoich użytkowni-
ków. 

„Nowe narkotyki” sprzedawane są często jako np. sole do ką-
pieli, nawozy do roślin, pochłaniacze wilgoci, talizmany czy kleje. 
W rzeczywistości, choć widnieje na nich taka etykietka, nie mają 
nic wspólnego z tymi artykułami. Często widnieje na nich napis 
„Produkt nie jest przeznaczony do spożycia”, choć wiadomo, że 
kupowany jest po to, aby wprowadzić go do organizmu. W za-
leżności od rodzaju „nowego narkotyku” może być on połykany, 
wciągany przez nos, wstrzykiwany lub inhalowany. 

Istnieje wiele różnych rodzajów „nowych narkotyków”. Moż-
na podzielić je na grupy, w zależności od sposobu działania:  
o działaniu pobudzającym, reklamowane jako działające podob-
nie do marihuany i o działaniu halucynogennym.2  

Należy pamiętać, że zażycie jakichkolwiek „nowych nar-
kotyków” wiąże się z dużym ryzykiem zdrowotnym. Ich skład, 
pomimo tej samej nazwy, jest zmienny, substancje w nich za-
warte są toksyczne, nawet w mikroskopijnych ilościach, dlate-
go łatwo doprowadzić do ich przedawkowania, nawet ze skut-
kiem śmiertelnym.

Dotychczas główny problem związany z tymi środkami pole-
gał na tym, że były one produkowane głównie po to, aby pomi-
nąć obowiązujące zakazy antynarkotykowe, stąd ich skład che-
miczny ulegał ciągłej ewolucji. Ponadto producenci tego rodzaju 
środków nigdy nie podawali ich pełnego składu chemicznego. 

Z danych Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, że od 
początku roku do czerwca odnotowano 1942 przypadki zatrucia 
„nowymi narkotykami”, a 11 osób straciło życie po ich użyciu.3  

Nie ma bezpiecznych dopalaczy! Ich zażywanie grozi 
utratą zdrowia, a często też śmiercią - podkreślał wielokrot-
nie w swoich wystąpieniach rzecznik Głównego Inspektora  
Sanitarnego Jan Bodnar.4  4

Dopalacze - zło XXI wieku

Do niedawna najbardziej rozpowszechnionymi uzależnieniami były alkoholizm i narkomania. XXI wiek przyniósł nam 
jednak kolejne zagrożenie w postaci dopalaczy. Substancje, których przyjmowanie nie stanowi chwilowej mody, tylko realne 
zagrożenie - ŚMIERĆ.

KOM. KAROLINA KARWOWSKA

fo
to

 a
rc

hi
w

um
 W

KS
 K

SP



SMP  11

W NASZYM GARNIZONIE 

Wpiątek , 17 sierpnia, na Placu Biegańskiego w Często-
chowie odbyło się uroczyste otwarcie zawodów połą-
czone z prezentacją jeźdźców biorących udział w XVIII 

Międzynarodowym Turnieju Policji Konnej. Z kolei dwudniowa 
część sportowa została rozegrana na Torze TREC w Gniazdowie 
podczas IV Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki „Z Kopyta”. Za-
wodom towarzyszyły liczne atrakcje przygotowane przez organi-
zatorów, w tym pokazy grup rekonstrukcyjnych, międzynarodo-
wa wystawa psów rasowych, biegi, pokazy kulinarne, konkursy 
i zabawy z nagrodami, przejażdżki samochodami terenowymi, 
show taneczne oraz koncerty.

W rywalizacji udział wzięło 28 jeźdźców z Polski, Czech, Sło-
wacji i Węgier. Jak co roku zawodnicy mieli do pokonania wiele 
przeszkód m.in. bramkę akustyczną, równoważnię, rów trakeń-
ski, przejazd przez ruchomy most czy skoki przez płonącą prze-
szkodę. 

W sobotę, w przerwie zawodów, przy akompaniamencie 
Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, jeźdźcy 
wzięli udział w Paradzie Historycznej z okazji 100. Rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Zmagania konkursowe za-
kończyły się w niedzielę konkurencją ujeżdżania wierzchowców. 

W tym roku w kategorii indywidualnej tytuł najlepszego 
jeźdźca zdobył policjant z Pragi Czeskiej Frantisek Kucera na koniu 
Katani, drugie miejsce zajął funkcjonariusz Komendy Stołecz-
nej Policji - sierż. Mateusz Lis na koniu Romeo II, który zdobył 

również tytuł najlepszego zawodnika z Polski, a trzecie miejsce 
zajął sierż. Michał Porcek z chorzowskiej Policji na koniu Wan.  
W klasyfikacji drużynowej najlepsza okazała się reprezentacja 
Policji z Pragi Czeskiej, drugie miejsce zajęła drużyna z KMP  
w Poznaniu, a trzecie drużyna z KMP w Chorzowie. Czwarte za-
szczytne miejsce przypadło reprezentacji Komendy Stołecznej 
Policji. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! g

wykorzystano materiał ze strony www.slaska.policja.gov.pl
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Zgrany duet

Aby stworzyć zgrany duet, nie wystarczy po prostu być jego częścią. Trzeba natomiast wykazać się cierpliwością, dużą 
dozą zrozumienia i zaufania. Trzeba wyczuwać swojego partnera, być dla niego ostoją i przyjacielem. Ogromne gratulacje 
dla policjanta Komendy Stołecznej Policji sierż. Mateusza Lisa na koniu Romeo II za zajęcie drugiego miejsca w kategorii 
indywidualnej oraz za zdobycie tytułu najlepszego zawodnika z Polski, a także dla reprezentacji KSP za zajęcie czwartego 
miejsca w klasyfikacji drużynowej.

KARINA POHOSKA

Biorąc pod uwagę rosnące statystyki hospitalizacji i zgonów, 
związane z zażyciem tych substancji Ministerstwo Zdrowia przy-
gotowało w lipcu br. projekt nowelizacji „Ustawy o przeciwdzia-
łaniu narkomanii” oraz „Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej”. Rząd zdecydował, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, 
szczególnie osób młodych, odpowiedzialność za posiadanie, 
handel i dystrybucję dopalaczy przechodzi z reżimu administra-
cyjnego na reżim karny. 

Nowela zakłada penalizację posiadania nowej substancji 
psychoaktywnej - pod groźbą grzywny, w przypadku znacznej 
ilości nowych substancji psychoaktywnych pod groźbą grzywny, 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Celem tego 
rozwiązania jest objęcie przepisami karnymi czynów związanych 
z dystrybucją tych substancji, a tym samym umożliwienie pocią-
gania do odpowiedzialności osób, które się tego dopuszczają. 
Nowelizację ustaw o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej Sejm uchwalił, a Senat zaakcepto-
wał bez poprawek pod koniec lipca.

Przepisy przewidują obowiązek uzyskania przez przedsię-
biorców zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wy-
twarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu oraz 
wprowadzenia do obrotu nowej substancji psychoaktywnej,  
w tym w postaci mieszaniny lub w wyrobie.5 

3 sierpnia 2018 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpi-
sał nowelizację ustawy. Weszła ona w życie 21 sierpnia, z wy-

łączeniem art. 1 pkt 20 w zakresie dotyczącym art. 40a ust. 2  
i 8 (regulacje w zakresie prowadzenia działalności przez przed-
siębiorcę posiadającego status centrum badawczo-rozwojowe-
go oraz prowadzącego badania naukowe lub prace rozwojowe,  
w zakresie wskazanym w ustawie), która wchodzi w życie 1 paź-
dziernika 2018 r. Po zmianach wpisywanie dopalaczy do wykazu 
Nowych Substancji Psychoaktywnych ma być szybsze. Wszystkie 
listy związków zakazanych będą stanowiły załącznik do rozpo-
rządzenia ministra zdrowia, a nie do ustawy. Ma to ułatwić ich 
aktualizację, a w efekcie przyspieszyć delegalizację kolejnych 
substancji. g

1. https://www.vice.com/sv/article/9bgejy/herbal-highs-end-
-of-legal-high-uk

2. B. Bukowska: Informator dla rodziców nauczycieli i pedago-
gów nowe narkotyki – „dopalacze”, KBPN, Warszawa 2015, 
s. 4

3. https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dane-statystyczne/
4. http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/dz-

iesiec-zgonow-w-tydzien-rosnie-liczba-ofiar-nowego-
dopalacza,artykuly,430885,1.html

5. https://www.gov.pl/zdrowie/rada-ministrow-przyjela-
projekt-ustawy-zaostrzajacej-kary-za-handel-dopalaczami 
-i-za-i ch-posiadanie
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Omojej rozmówczyni już pisaliśmy na łamach Stołecz-
nego Magazynu Policyjnego, wtedy również poruszy-
liśmy kwestię jej hobby, czyli biegania. Gdybym nie 
wiedziała na jaki temat będę pisać materiał, to w życiu 

bym nie powiedziała, że policjantka z mokotowskiej komendy 
sierż. sztab. Barbara Niemczak ma w sobie tyle siły i wytrwałości. 
Ta filigranowa kobieta wygląda całkiem niepozornie, ale spokoj-
nie pokonałaby niejednego marines! Świadczy o tym m.in. fakt, 
że wzięła udział w XIV Biegu Katorżnika 2018 i był to jej 25 bieg  
w tym roku nie zamierza na poprzestać.

BIEG KATORŻNIKA 2018
Plan, aby wziąć udział w tym biegu zrodził się już jakiś czas temu. 
Gdy można było się w końcu zapisać, bez żadnego wahania po 
prostu to zrobiła. – Bardzo się ucieszyłam, że się udało, bo reje-
stracja była tylko tego jednego dnia, a serwer szalał z powodu 
liczby zgłoszeń – mówi sierż. sztab. Barbara Niemczak. 

Do zawodów szykowała się od dobrych kilku miesięcy. Robiła 
podbiegi, trenowała z oponą na piachu, a na 3 dni przed startem 
wykonywała interwały na bieżni. Poza tym każdy bieg, w którym 
brała udział w tym roku, był również wspaniałym przygotowa-
niem przed tym, czego dopiero miała doświadczyć. A był to nie 
lada sprawdzian wytrzymałości fizycznej i psychicznej.

Bieg Katorżnika to naprawdę „brudna robota”, a do tego je-
den z najtrudniejszych biegów w Polsce, o ile nie najtrudniejszy. 
Do pokonania jest 10 km, z czego większość spędza się na zmianę 
biegnąc i czołgając się po błocie i wodzie. – Wody ma się po nos, 
a błota po pachy, tak to mniej więcej wygląda. Do tego, od czasu 
do czasu, wpada się na jakiś konar. Ja nawet miałam spotkanie 
z pijawkami, co zdarza się tam bardzo często – opowiada moja 
rozmówczyni, która po zakończeniu biegu musiała wyrzucić swo-
je ubranie oraz buty, ponieważ wszystko było oblepione błotem  
i śmierdziało mułem.

Przed biegiem bardzo się bała, że nie podoła temu wyzwaniu, 
że pokona ją zmęczenie organizmu i przeszkody przygotowane 
przez matkę naturę i organizatorów.  Myślała, że zrezygnuje i się 
podda, bo nie da rady, ale jak sama mówi, gdy już weszła do 
wody, powiedziała sobie: dobrze, biegnę! I pobiegła, zajmując 4 
miejsce na 164 startujące w wyścigu kobiety, z czasem 2:04:12 

s, mając jedynie minutę straty do tej, która zajęła 3 miejsce.  
– Jest to dla mnie ogromny sukces, na który pracowałam cały rok,  
a sam bieg był szczególny właśnie z powodu tych ekstremalnych 
warunków. Tak naprawdę nie walczyłam z nikim, ale sama ze 
sobą, dlatego tym bardziej jestem z siebie dumna, że udało mi 
się zająć to 4 miejsce. Liczę na to, że za rok uda mi się poprawić 
mój wynik i zdobyć podium – mówi zadowolona policjantka.

DLACZEGO WARTO?
– Warto brać udział w takich biegach, żeby po prostu samego 
siebie sprawdzić. Na pewno wzmacnia to fizycznie i psychicznie,  
a poza tym fajnie jest, tak beztrosko pobrudzić się błotem, bo na 
co dzień tego nie ma, a podczas biegu, jak najbardziej można, 
więc bardzo polecam, szczególnie w ramach odskoczni od dnia 
codziennego i odstresowania się – przyznaje.

Na sierż. sztab. Barbarę Niemczak już czekają nowe wyzwa-
nia i nowe plany związane z biegami. Największym wyzwaniem 
na pewno będzie Garmin Ultra Race Poland 2018, czyli ultra ma-
raton w Górach Stołowych. Poza tym 4F Półmaraton Praski i 22 
Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa im. gen. Broni Włodzimierza 
Potasińskiego. Życzymy policjantce z mokotowskiej komendy sa-
mych sukcesów! g 

KARINA POHOSKA

Krew, pot i łzy…  szczęścia!

Czy ktoś z Was, z własnej nieprzymuszonej woli, wziąłby udział w 10 km biegu w błocie i wodzie, mając świadomość,  
że to niejedyne przeszkody, jakie przyjdzie nam pokonać? Ja też nie! Sporo jest jednak osób, które chętnie na taki bieg się 
piszą. Nie straszne im zadrapania, siniaki czy inne urazy zdobyte podczas sportowych zmagań w plenerze - to raczej powód 
do dumy, zwłaszcza, gdy bieg został ukończony z dobrym czasem i na wysokim miejscu.
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Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Stołecznej Policji działa od 17 lutego 
2015 r. i jest objęty patronatem Komendanta Stołecznego Policji. Jest zarejestrowany  
w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie pod numerem  
„997”. Działalność klubu opiera się na organizowaniu cyklicznych Akcji Honorowego 
Oddawania Krwi na terenie Komendy Stołecznej Policji. Zapoczątkowaliśmy również 
organizowanie podobnych akcji w Komendzie Głównej Policji, a nasi krwiodawcy brali 
udział w zbiórkach krwi organizowanych pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO KLUBU!
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Pomimo bogatej już literatury zawierającej usystematy-
zowane prace na temat tej metody śledczej, stale rodzą 
się dylematy oraz pojawiają się pytania do psychologów 
zajmujących się tą problematyką. W swojej pracy magi-

sterskiej postanowiłam skonfrontować wizerunek profilowania  
i profilera wykreowany przez media z tym, jak to wygląda w rze-
czywistości. 

W popkulturze często spotykam się z obrazem, w którym 
profiler w swojej pracy zrobi wszystko, aby uzyskać informacje 
potrzebne mu do sporządzenia profilu, nawet złamie procedury 
bądź zastosuje niekonwencjonalne metody.  Na przykład boha-
ter serii książek Katarzyny Bondy nocował na miejscu zbrodni,  
aby móc bliżej poznać ofiarę (nawet spał w łóżku, na którym ją 
znaleziono). Zerwał przy tym plomby policyjne i nie poinformo-
wał przełożonych o swoim zamiarze. Ten sam profiler i wielu in-
nych podczas zbierania danych wiktymologicznych przesłuchują 
świadków bądź osoby bliskie ofierze bez protokołu. Jeszcze inni 
konsultują się z osadzonymi w więzieniach przestępcami, aby 
poznać sposób działania danego typu mordercy. Zdarza się, że 
ktoś położy się w grobie, aby poznać lepiej ofiarę.  

Jakie metody stosuje Pani w swojej pracy? Czy zdarzają się 
jakieś odstępstwa od procedur, nietypowe działania? A może 
przedstawione przykłady wcale nie są wymysłem autorów, tyl-
ko występują naprawdę?
W mojej opinii są wymysłem autorów. W Policji obowiązują pro-
cedury. Łamanie ich mogłoby narazić na szwank prowadzone 
postępowanie, podważyć dowody w sprawie. W celu stworzenia 
profilu potrzebuję przeczytać akta sprawy (całość zgromadzo-
nego materiału) – to bardzo żmudna praca (zwłaszcza czytanie 
protokołów pisanych ręcznie). Oczywiście wyjazd na miejsce 
zdarzenia to bardzo ważny element. Zobaczenie miejsca zdarze-
nia, okolicy, możliwych dróg dojścia, odejścia sprawcy… własny-
mi oczami – daje pełniejszy obraz sytuacji. Dla mnie na miejscu 
zdarzenia wszystko ma znaczenie (np. mogą to być nawet deko-
racje mieszkania, które dużo „mówią” o ofierze). Przy okazji jest 
możliwość kontaktu z osobami, które coś więcej jeszcze mogą  
o ofierze powiedzieć. Uczestnictwo w przesłuchaniach świad-
ków to kolejny aspekt pozytywnie wpływający na proces pro-
filowania. Bycie funkcjonariuszem Policji bardzo mi to ułatwia 
(czynności procesowe).

Jeden z profilerów wykreowanych w popkulturze powiedział, 
że profilerów w Polsce traktują jak piąte koło u wozu i trze-
ba domagać się, żeby im pokazali zdjęcia z miejsca zdarzenia,  
a już być na miejscu zbrodni to luksus. Prawie w każdej książce 
pojawiły się sformułowania ,,wróżenie z fusów”, ,,profilowanie 
to rodzaj magicznej mocy”, a profiler jest wyśmiewany i nie-

traktowany poważnie. Z jakim podejściem do profilowania i do 
tego zawodu  spotyka się Pani w swojej pracy?
Wszystko zależy od osób, z którymi się współpracuje. Możliwe, że 
są ludzie, którzy tak twierdzą. W mojej pracy wielokrotnie pozna-
łam osoby, dla których ważne było spojrzenie na sprawę kogoś 
innego – np. psychologa zajmującego się profilowaniem. Czasem 
po to, aby zweryfikować własne hipotezy i albo je wzmocnić albo 
pójść innym tropem. Często jest tak, że jak już z kimś zaczęłam 
współpracę przy jednej sprawie, to przy następnych sprawach 
dostawałam kolejne zlecenia. Policjanci zwracają się zazwyczaj 
o wsparcie psychologa zwłaszcza w sprawach „dziwnych”, gdzie 
dzieje się coś nietypowego. Przy zwykłych sprawach radzą sobie 
sami, standardowymi technikami i metodami.

Czy według Pani opinii profile są przydatne w rozwiązaniu spra-
wy kryminalnej? Jeśli tak, to w jakim zakresie? 
Oczywiście, że są przydatne. Określenie profilu osobowościowe-
go nn sprawcy np. zabójstwa może zawęzić krąg osób będących 
w zainteresowaniu Policji. Jest pomocne w typowaniu, gdy jest 
kilku podejrzanych. Przy uprowadzeniach dla okupu, anonimo-
wych groźbach, zaginięciach. Profilowanie stosuje się też w celu 
wyjaśnienia, czy śmierć danej osoby była efektem zabójstwa czy 
samobójstwa, czy zaginięcie jest efektem zabójstwa, czy różne 
zdarzenia to seria tego samego sprawcy, jaki jest modus operan-
di i pewnie jeszcze wiele innych aspektów można poddać anali-
zie psychologicznej.

Profilowanie - sztuka czy nauka?
Nauka w połączeniu z doświadczeniem. Człowiek w swojej struk-
turze potrafi być tak nieodgadniony, że „czysto naukowo” trudno 
jest go rozszyfrować. Doświadczenie daje więcej możliwości 4 

Co jest prawdą, a co fikcją? - czyli o profilowaniu 
kryminalnym w kulturze masowej

Tworzenie profilu psychologicznego sprawcy skomplikowanego przestępstwa, zwłaszcza okrutnej zbrodni, to temat ekscytu-
jący, przykuwający uwagę, ciekawy dla odbiorcy. W kulturze popularnej to chętnie podejmowany wątek, który znajdziemy 
zarówno w filmach, jak i książkach. Profiler to zazwyczaj oderwany od rzeczywistości ekscentryk, który wpada na trop 
sprawcy stosując z reguły niekonwencjonalne metody. A jak jest w rzeczywistości? W artykule tym chcę przytoczyć część 
wywiadu, którego udzieliłam studentce prawa Aleksandrze Malencie. Postanowiła ona w swojej pracy magisterskiej skon-
frontować wizerunek profilera wykreowany przez media z rzeczywistością.

WARTO WIEDZIEĆ

PODINSP. MAGDALENA ŻABOKLICKA-MADZIAR



wniknięcia w jego głębię.

Wiele osób uważa (w tym niektórzy praktycy), że profiler to 
osoba, która wczuwa się w zabójcę. Czy przychyla się Pani do 
tego stwierdzenia?
Na pewno trzeba spojrzeć na sprawcę w oderwaniu od własne-
go, subiektywnego przekonania. Starać się jak najbardziej obiek-
tywnie przeanalizować wszystkie możliwości, jakimi dyspono-
wał sprawca podczas zdarzenia. Należy także wziąć pod uwagę 
ewentualne zmiany psychiczne, emocjonalne sprawcy, które 
mogły doprowadzić do tragicznego zakończenia. Dla niektórych 
może to być właśnie „wczuwanie się w zabójcę”. W swojej prak-
tyce nie używam takiego sformułowania. Pomimo to uważam, że 
empatia zawsze się przydaje.

Czy profiler odgrywa w sprawie rolę pierwszoplanową, czyli jak 
to pokazuje popkultura, sam prowadzi śledztwo bądź wyzna-
cza jego główne kierunki czy stoi raczej z boku, jako ,,konsul-
tant”, który tylko tworzy profil?
Zakres czynności psychologa policyjnego reguluje odpowiednie 
Zarządzenie Komendanta Głównego. Nie ma jednak sztywnego 
schematu działań psychologa zajmującego się profilowaniem. 
Na pewno nie jest on prowadzącym sprawę. Psycholog policyjny 

zostaje włączony do sprawy na zasadzie „konsultanta”. Nie pro-
wadzi sam śledztwa pomimo, że często sam też jest policjantem 
(ale dzięki temu może uczestniczyć w niektórych czynnościach 
procesowych). Może wejść w skład grupy operacyjno-docho-
dzeniowej i uczestniczyć w wielu działaniach dotyczących jednej 
sprawy (wykonywać inne czynności, w których wiedza psycholo-
giczna i doświadczenie w tym zakresie są przydatne), a może być 
poproszony tylko o stworzenie profilu. Może wykonywać swoje 
czynności sam, a jeżeli jest takich osób więcej w komendzie (tak 
jak w przypadku KSP), to mogą to robić w zespole (korzystna wy-
miana spostrzeżeń).

Na jakim etapie proszą Panią o sporządzenie profilu? Czytałam, 
że raczej praktyka jest taka, że psychologa prosi się o pomoc, 
gdy już wszystkie środki zostaną wyczerpane, a wciąż nie wy-
typowano sprawcy. 
To też wszystko zależy od sprawy. Wcześniej już powiedziałam, 
że jeżeli sprawa od razu wydaje się być „dziwna” to policjanci 
szybko proszą o wsparcie. Bywa tak, że dopiero gdy wyczerpią 
swoje możliwości, to wtedy zwracają się o pomoc. Są też oczywi-
ście bardzo stare sprawy, do których po wielu latach wracają po-
licjanci, tzw. Archiwum X i w tym zakresie też jesteśmy proszone 
o opinię, profil, itp. g
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Pierwsze profile dotyczące nieznanych sprawców przestępstw pojawiły się już pod koniec XIX wieku. Opinie te zawierały wnio-
skowanie o charakterze mordercy, które opierało się m.in. na analizie sposobu zadawania obrażeń ofierze, odniesionych ran. 
Systematyczny rozwój profilowania nieznanych sprawców nastąpił w pierwszej połowie ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczo-
nych i Anglii. Zapoczątkowała go seria zabójstw popełnianych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. 

Jednym z prekursorów w tej dziedzinie był James Brussel, amerykański psychiatra, który zasłynął w sprawie „Szalonego Bom-
biarza”. Sprawca atakował w Chicago, główne obiekty użyteczności publicznej stwarzając duże zagrożenie dla osób postronnych. 
Podłożył aż 33 ładunki wybuchowe raniąc kilkanaście osób. Po 16 latach nieudanych prób ujęcia sprawcy, policja zwróciła się  
o pomoc do psychologa, który na podstawie analizy akt sprawy, dokumentacji fotograficznej z miejsc zdarzeń oraz listów, które 
sprawca kierował do policji, sporządził charakterystykę poszukiwanego terrorysty. Po pół roku od przygotowania profilu ujęto 
„Szalonego Bombiarza”. Profil Brussela przeszedł do historii również z uwagi na swoją niesamowitą szczegółowość. Opisany 
sprawca w chwili zatrzymania przez policjantów, faktycznie miał na sobie dwurzędową marynarkę, jak to przewidział w swoim 
profilu James Brussel! 

Od tego czasu profilowanie odgrywa szczególną rolę w działalności służb kryminalnych, zwłaszcza na Zachodzie. Psycholog  
- profiler wchodzi w skład ekipy śledczej i dokonuje analizy śladów związanych z zachowaniem się przestępcy, a stworzony 
przez niego profil psychologiczny ma dużą wartość dowodową.

Wpreambule roty ślubowania podkreślono, że jest 
to służba. Policjanci wypełniając rotę zawartą  
w art. 27 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku  
o Policji chronią ustanowiony Konstytucją Rze-

czypospolitej Polskiej porządek prawny, strzegą bezpieczeństwa 
Państwa i obywateli, chroniąc ich życie i mienie, nawet z naraże-
niem swojego życia i zdrowia. 

Realizując katalog zadań zawarty w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 
6 kwietnia o Policji, m.in. takich jak: ochrona życia i zdrowia lu-

dzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi 
te dobra czy ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
każdy policjant podejmuje czynności służbowe dla i w imieniu 4 

PODINSP. AGATA MALINOWSKA / SIERŻ. SZTAB. TOMASZ SUŁKOWSKI

Ochrona prawna funkcjonariuszy Policji - część I

Podstawową potrzebą człowieka jako jednostki jest poczucie bezpieczeństwa. Potrzebują go nie tylko obywatele, ale także 
funkcjonariusze Policji, którzy - zgodnie z ustawą o Policji - służąc w formacji umundurowanej i uzbrojonej służącej społe-
czeństwu i przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
wykonują nieraz bardzo ryzykowne i niebezpieczne zadania.
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Państwa, społeczeństwa oraz prawa.
Z uwagi na zakres oraz specyfikę realizacji zadań służbowych 

zgodnie z treścią z art. 115 § 13 kodeksu karnego policjant jako 
funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego posiada status funkcjonariusza publicznego, wsku-
tek czego w pełni jest objęty ochroną przepisów kodeksu kar-
nego wyrażającą się w tym, że określone zachowanie sprawcy 
przestępstwa wobec funkcjonariusza publicznego jest zagrożo-
ne karą surowszą niż analogiczne zachowanie się sprawcy wo-
bec innych podmiotów. Dodatkowo ochronę prawną policjanta 
wzmacnia art. 66 ustawy  z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, 
który stanowi, że „policjant podczas lub w związku z pełnieniem 
obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej w ko-
deksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych”. 

Ponadto z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla 
funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem 
obowiązków służbowych korzysta również policjant, który poza 
czasem służby działa na rzecz zapobieżenia zagrożeniu dla życia 
lub zdrowia ludzkiego, przywrócenia bezpieczeństwa i porządku 
publicznego oraz ujęcia sprawcy czynu zabronionego. 

System ochrony prawnej policjanta to nie tylko przepisy ma-
jące go chronić przed przestępstwami popełnionymi na jego 
szkodę. Ustawodawca dał funkcjonariuszowi Policji szczególną 
ochronę nie tylko dlatego, aby czuł się bezpiecznie, ale również 
po to, aby w prawidłowy sposób realizował zadania ustawowe 
Policji, które mają szczególną formę.

Pomimo tej świadomości obywateli, coraz częściej policjan-
ci narażeni są na pomówienia, znieważenia czy zniesławienia, 
a także niezasadne utrudnianie podejmowanych czynności lub 
inne reakcje, poprzez które policjanci staja się ofiarą ataku fi-
zycznego. Problemy występujące w obszarze ochrony dóbr 
osobistych policjantów pomawianych o różnego rodzaju czyny 
zabronione wywierają wpływ na  poczucie bezpieczeństwa oraz 
postawę policjantów w służbie, pozostawiając ślad doznanych 
krzywd moralnych. W tym odniesieniu dla policjanta niezwykle 
ważna jest wiedza na temat ochrony prawnej, jaką gwarantuje 
mu prawo. 

Mając na uwadze dobra osobiste policjanta chronione 
przepisami prawa podczas i w związku z pełnieniem obowiąz-
ków służbowych oraz dbałość o dobry wizerunek Policji, Ko-
mendant Główny Policji decyzją nr 234 z dnia 20 września 
2017 roku powołał Zespół ds. opracowania projektu koncepcji  
w sprawie zwiększenia ochrony prawnej funkcjonariuszy Policji.   
W ramach pierwszych prac zespołu opracowane zostały przez 
ekspertów ze Szkoły Policji w Słupsku oraz Szkoły Policji w Ka-
towicach materiały informacyjne w zakresie ochrony prawnej 
funkcjonariuszy Policji. Stanowią one kompendium wiedzy z za-
kresu prawa karnego oraz prawa cywilnego dla policjanta jako 
funkcjonariusza publicznego, aby z większą świadomością mógł 

dochodzić sprawiedliwości.
Materiały zawierają analizę wybranych przepisów w prawie 

karnym takich jak: stalking - art. 190a kk, zniesławienie - art. 212 
kk, znieważenie - art. 216 kk, naruszenie nietykalności cielesnej 
funkcjonariusza publicznego - art. 222 kk, czynna napaść - art. 
223 kk, czynny opór - art. 224§2 kk, znieważenie funkcjonariusza 
publicznego - art. 226 kk, składanie fałszywych zeznań - art. 233 
kk, czy zawiadomienie o przestępstwie niepopełnionym - art. 
238 kk, przedstawiając w każdym z wymienionych przepisów 
przykładowe zachowanie się sprawcy, charakterystykę czynu 
oraz szczegółowy algorytm postępowania. Wymienione przepisy 
artykułów stanowią ochronę prawną policjantów, realizujących 
zadania podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbo-
wych oraz osób przybranym im do pomocy.

Ponadto materiały zawierają także ochronę prawną funk-
cjonariuszy Policji w zakresie prawa cywilnego. Przedstawiają 
algorytm postępowania w sytuacji naruszenia dóbr osobistych 
policjanta zawartych w art. 23 kodeksu cywilnego. Ta część 
materiałów informacyjnych wskazuje na możliwości dochodze-
nia zadośćuczynienia finansowego np. za utratę zdrowia, god-
ności, wizerunku, autorytetu, poniesionych krzywd moralnych  
w związku ze złożonym zawiadomieniem o przestępstwie, które 
w drodze procesu sądowego okazało się być kłamstwem, pomó-
wieniem policjanta. Dodatkowo zawarta jest interpretacja środ-
ków kompensacyjnych w postępowaniu przygotowawczym oraz 
w postępowaniu sądowym czy roszczeń cywilnoprawnych, a tak-
że zamieszczone zostały wzory pism i dokumentów, stanowiące 
pomoc na drodze dochodzenia zadośćuczynienia za poniesione 
straty w związku z bezprawnym naruszeniem ochrony dóbr oso-
bistych policjanta.

Opracowane przez Szkoły Policji w Słupsku i Katowicach ma-
teriały informacyjne dostępne są w zakładce opatrzonej infogra-
fiką „OCHRONA PRAWNA FUNKCJONARIUSZY POLICJI” na stro-
nach internetowych: www.isp.policja.pl, www.policja.waw.pl 
oraz na stronach internetowych jednostek organizacyjnych KSP.
Ponadto na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji 
uruchomiono punkt kontaktowy doradztwa policyjnego dedyko-
wany przedmiotowej tematyce i powierzono jego prowadzenie 
Pełnomocnikowi Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony 
Praw Człowieka podinsp. Agacie Malinowskiej. Dane teleadre-
sowe punktu zostały zamieszczone na stronie internetowej sto-
łecznej Policji w zakładce Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka 
KSP. Informacje o kolejnych etapach prac Zespołu ds. opracowa-
nia projektu koncepcji w sprawie zwiększenia ochrony prawnej 
funkcjonariuszy Policji będą przekazywane na bieżąco.

W budowaniu poczucia bezpieczeństwa istotą jest znajo-
mość swoich praw, dlatego każdy policjant powinien zapoznać 
się z treścią materiałów informacyjnych w zakresie ochrony 
prawnej funkcjonariuszy Policji. g

Więcej informacji można uzyskać u kapelana KSP 
księdza Józefa Jachimczaka

Serdecznie zapraszamy na
XVII JASNOGÓRSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO 

w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską 

30 września 2018 r.
Częstochowa 
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PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Podróżując po Europie i świecie nieraz zadaję sobie py-
tanie, czy to specyfika typowo polska. Otóż nie. Są takie 
kraje, w których jazda samochodem stanowi nie lada wy-
czyn. Jeśli ktoś próbował jeździć autem w Egipcie, Turcji 

czy Gruzji, doskonale wie, o czym mówię. Z reguły słyszy się, że 
to taka „kultura” jazdy. 

KULTURA JAZDY PO POLSKU
A jaka jest ta kultura poruszania się po drodze w naszym kraju? 
Szybko przekonałam się o tym, wracając z wakacji. Tuż po prze-
kroczeniu granicy polsko-niemieckiej pewien polski kierowca 
zajechał nam drogę. Myślicie pewnie, że był do tego zmuszony, 
bo ktoś „siedział” mu na zderzaku? Otóż nie, droga była pusta. 
Nic nie uzasadniało takiego zachowania. Dlaczego tak zrobił? Nie 
wiem. Było to tym bardziej zaskakujące, ze ten sam kierowca za-
ledwie kilka kilometrów wcześniej po stronie niemieckiej jechał 
zgodnie z przepisami. Być może groźba zapłaty wysokiego man-
datu w euro powodowała, że emocje trzymał na wodze. 

Inna sytuacja na drodze. Wypadek z udziałem samochodu 
osobowego i motocyklisty. Zablokowane dwa pasy ruchu spo-
wodowały dość duże utrudnienia w ruchu. Brak możliwości ob-
jazdu. Do czasu wykonania policyjnych czynności na miejscu zda-
rzenia, kierowcy nie mogli przejechać. Większość zaczęła więc 
używać samochodowych klaksonów, by przyspieszyć działania 
służb, a co  „sprytniejsi”  postanowi na własny sposób ominąć to 
miejsce przejeżdżając chodnikiem, po którym spacerowały mat-
ki z dziećmi. Czy kilkanaście minut zwłoki i zachowanie spokoju  
byłoby czymś nie na miejscu? Z pewnością nie.

PŁEĆ, WIEK I WYKSZTAŁCENIE BEZ ZNACZENIA
Jak pokazuje codzienna rzeczywistość, agresja za kierownicą nie 
jest domeną jednej płci. To zjawisko uniwersalne, które doty-
czy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Także wiek i wykształcenie 
jest tu bez znaczenia. Kilka miesięcy temu np. pewien eleganc-
ko ubrany pan w średnim wieku poruszający się dobrej marki 
autem postanowił wyjaśnić pewnemu pieszemu w dość głośny 
sposób, jak ten powinien poruszać się na parkingu samocho-
dowym przed centrum handlowym. Otóż według niego, pieszy, 
jeśli chce przejść na drugą stronę jezdni, musi korzystać tylko  

z przejść dla pieszych. Mężczyzna nie miał już jednak pomysłu, 
jak do nich dojść. Choć wyjątkowo mu się spieszyło, nie prze-
szkadzało mu to jednak zatrzymać się i w dość agresywny spo-
sób przekonywać pieszego, że w tym miejscu nie może prze-
chodzić. Ta historia pokazuje, że wielu kierowców interpretuje  
przepisy prawa na własny sposób, tak jak im jest wygodniej.

Kolejnym przykładem stosowania własnego prawa są miej-
sca w Warszawie, gdzie kierowcom zaleca się jazdę na tzw. za-
mek. Wjeżdżający z Targówka na Most Gdański doskonale znają 
to miejsce. Nieraz obserwowałam sytuację, w której kierowca 
stojący na lewym pasie nie wpuścił jadącego prawym. Przecież 
on nie po to stał w korku kilkadziesiąt metrów, by ktoś z boku tak 
po prostu wjechał. Co więc robi? Skutecznie uniemożliwia mu 
wykonania manewru, musi przecież pokazać, kto tu rządzi.

SPRAWIEDLIWOŚĆ MUSI BYĆ PO MOJEJ STRONIE
Na co dzień mamy też do czynienia z jeszcze jedną powszech-
ną formą agresji drogowej. Dla niektórych kierowców jadący 
przed nimi poruszają się zbyt wolno. Przy dość dużym natężeniu 
ruchu klaksonem, albo wręcz jazdą „na zderzaku” próbują wy-
musić szybszą jazdę. Nieraz zdenerwowani zajeżdżają takiemu 
kierowcy drogę i gwałtownie hamują. Próbują go w ten sposób 
nauczyć, jak się jeździ. Takie blokowanie pasa ruchu jest oczywi-
ście niezgodne z prawem i może zakończyć się mandatem. 

Niestety dzisiejszy świat pełny jest agresji na drodze. Obser-
wujemy to sami każdego dnia, a kolejne przykłady znajdziemy 
także w sieci. Filmiki, na których ktoś w ramach wymierzania 
własnej kary kopie w błotnik, utarczki słowne kierowców, a nie-
raz także walka z użyciem ciosów, prętów, maczet, noża czy broni 
niestety nie należą do rzadkości. Kierowcy nie tylko nie pomaga-
ją sobie, ale często wręcz przeszkadzają tak, że tylko milimetry 
dzielą ich od zderzenia. 

Choć najwięcej przykładów niewłaściwych zachowań do-
starczają kierowcy, trzeba też pamiętać, że także wśród pieszych  
i rowerzystów znajdują się tacy, którzy nie panują nad emocjami 
i wiedzą lepiej, kto ma pierwszeństwo. Nie tak dawno widzia-
łam, jak pewien rowerzysta wyjeżdżający ze strefy ruchu prze-
konywał kierowcę jadącego drogą z pierwszeństwem, że ten po-
winien mu ustąpić, bo jest z prawej strony. No cóż kolejny raz 4 

Dość agresji za kierownicą!

Do czego są zdolni kierowcy za kierownicą swoich samochodów? Nietrudno odpowiedzieć, bo każdy, kto codziennie po-
rusza się autem może bez trudu wyliczać liczne przewinienia kierowców, którzy lekceważąc pozostałych uczestników na 
drodze, stwarzają zagrożenie dla siebie i innych. Nadużywanie klaksonu, wyzwiska, a nieraz wręcz fizyczna konfrontacja to 
tylko niektóre przykłady z długiej listy zachowań streetfigherów.
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SYNDROM XXI WIEKU
Powszechnym obrazem jest dziś widok ludzi, którzy zamiast pa-
trzeć na światła i na jezdnię, wpatrzeni są tylko w swoje telefo-
ny komórkowe. Efekt – odnotowujemy coraz więcej wypadków, 
spowodowanych przez nieodpowiedzialne korzystanie z urzą-
dzeń mobilnych. - Dane polskiej Policji wskazują, że co piąty kie-
rowca używa telefonów komórkowych niezgodnie z przepisami, 
a w trakcie rozmowy telefonicznej czas reakcji kierowcy wydłuża 
się, aż do 4 sekund. Tylko w 2017 roku funkcjonariusze ujawnili 
aż 3.725 wykroczeń związanych z niewłaściwym korzystaniem  
z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami, 65% 
kierowców czyta albo pisze wiadomości tekstowe podczas jazdy 
- informują Tramwaje Warszawskie.

ODŁÓŻ SMARTPHON I ŻYJ!
Co więc robić, by zwiększyć ich bezpieczeństwo? Z pewnością 
edukować. Przykładem takiego działania jest chociażby program 
edukacyjny Tramwajów Warszawskich, prowadzony przy współ-
pracy z Komendą Stołeczną Policji, w ramach X edycji kampanii 
społecznej „Bądźmy razem bezpieczni”. Jego celem jest zwięk-
szenie świadomości uczestników ruchu drogowego w zakresie 
bezpieczeństwa oraz zmniejszenie liczby kolizji i wypadków. 
Motywem przewodnim tegorocznej kampanii pn. „Odłóż smart-
phon i żyj” jest zjawisko zombie, jakim stają się ludzie używający 
smartfonów na drodze.

Jak wynika z obserwacji warszawskich motorniczych, szacu-
je się, że codziennie, oczywiście zależy od dnia, dochodzi nawet 
do kilkuset potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, podczas któ-
rych piesi, rowerzyści lub kierowcy używają telefonów komór-
kowych. Przygotowane na potrzeby kampanii spoty z szokują-
cymi nagraniami prawdziwych wypadków pokazują, jak bardzo 
niebezpieczne są takie zachowania. Do refleksji zmuszały także 
inscenizacje z udziałem aktorów odgrywających zombie na kilku 
warszawskich przystankach. 

ZACZNIJ OD SIEBIE
Warto więc zastanowić się, ile razy sam, zupełnie oderwany od 
rzeczywistości, przechodzisz przez jezdnię zapatrzony w telefon 
i w dodatku ze słuchawkami w uszach. Pomyśl, ile razy sam pro-
wadząc samochód rozmawiasz przez telefon bez używania ze-

stawu głośnomówiącego albo wysyłasz sms. Czy wiesz, ile razy 
wpatrzony w swoją komórkę wjeżdżasz rowerem na skrzyżowa-
nie przy czerwonym świetle? 
Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą cię czekać 
przez chwilę nieuwagi? Pamiętaj, życie masz tylko jedno. Mandat 
w tej sytuacji za naruszenie przepisów ruchu drogowego może 
być najmniejszą dolegliwością, jaka cię spotka. Spowodowanie 
wypadku może pozbawić zdrowia ciebie lub innych uczestników 
ruchu na długie lata, prowadzić do trwałego kalectwa lub po-
zostawić bez szans na przeżycie. Odłóż więc smartphon na bok, 
nie bądź ślepo zapatrzony w swój aparat telefoniczny, zwracaj 
uwagę na otaczający cię świat i ciesz się życiem! g

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Czy korzystanie ze smartphona może zabić?

Smartphonowi zombi są wszędzie. Ileż to razy widzimy pieszych, rowerzystów lub kierujących tak wpatrzonych w ekrany 
swoich smartfonów, że świata poza nim nie widzą. Nieraz tylko chwila dzieli ich od wejścia pod nadjeżdżający tramwaj 
lub samochód, spowodowania kolizji drogowej czy zderzenia się z innym rowerzystą. Niestety nie wszyscy mają szczęście. 

widzimy, że niektórzy użytkownicy dróg interpretują prawo na 
swój sposób. 

KIEDY POWIEM SOBIE DOŚĆ
Jak walczyć z agresją na drodze? Czy jest jakiś pewny sposób, 
by ją ograniczyć? Na początek trzeba zacząć od siebie, dawać 
innym kierowcom przykład kulturalnego zachowania na drodze. 
Bądź dżentelmenem na drodze! Panuj nad sobą, zachowaj spo-
kój, emocje trzymaj na wodzy, miej pozytywne nastawienie. Nie 
daj się wyprowadzić z równowagi. Nie pozwól, by ktoś swoim 
bezmyślnym zachowaniem zepsuł ci cały dzień. Współpracuj 
 z innymi, pamiętaj, że obok ciebie może jechać ktoś, komu spie-

szy się bardziej i ma ku temu swoje powody. Czy słusznie? To nie 
ty powinieneś o tym rozstrzygać.

Od tego jest Policja. Jeśli dysponujesz materiałem filmowym 
o ujawnionych naruszeniach przepisów ruchu drogowego, nie 
zwlekaj i prześlij go na specjalnie uruchomioną w KSP elektro-
niczną skrzynkę pocztową pn. STOP AGRESJI DROGOWEJ”. Po-
dając datę, godzinę i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/
ulicę), dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka oraz 
dane zgłaszającego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr 
tel. kontaktowego, umożliwiasz policjantom pociągnięcie spraw-
cy wykroczenia w ruchu drogowym do odpowiedzialności kar-
nej. Szerokiej drogi! g

* 3597 mandatów karnych
* 791 pouczeń

* 60 wniosków o ukaranie

sporządzili w 2017 r. stołeczni policjanci wobec kierujących 
pojazdami za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymaga-
jącego trzymania go w ręku, tj. za naruszenie  art. 45 ust. 2 
pkt 1 Prawa o ruchu drogowym.
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CZY WIESZ, ŻE…
***

W Ambasadzie RP w Rzymie utworzone zostało stanowisko 
oficera łącznikowego polskiej Policji. Objęła je kom. Magda-
lena Sochacka z Biura Kryminalnego KGP. To absolwentka filo-
logii włoskiej i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła także studia 
podyplomowe z zakresu tłumaczeń. Służbę w Policji pełni od 
2006 roku. Początkowo w służbie prewencyjnej, a następ-
nie w służbie kryminalnej wykonywała zadania związane ze 
współpracą międzynarodową. Zna biegle język włoski i an-
gielski.

Komisarz Magdalena Sochacka odpowiadać będzie za 
szeroko pojętą współpracę między polską Policją i włoskimi 
służbami porządku publicznego, m.in. Policia di Stato, Guar-
dia di Finanza i Carabinieri. Jej rolą będzie wspieranie wymia-
ny informacji międzynarodowych realizowanych kanałami 
Systemu Informacyjnego Schengen, Europolu, Interpolu, jak 
również pomoc przy realizacji spraw pozaoperacyjnych po-
zostających w zainteresowaniu służb obu krajów. Utworze-
nie stanowiska oficera łącznikowego Policji we Włoszech jest 
częścią strategii rozwoju sieci oficerów łącznikowych Policji, 
która w 2018 roku przewiduje utworzenie jeszcze stanowiska 
w Hiszpanii. W chwili obecnej oficerowie łącznikowi Policji 
pracują już w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii (dwóch), 
Norwegii, Rosji, Białorusi, Ukrainie, Turcji oraz na Węgrzech.

***
Jak podaje portal auto-swiat.pl, od 29 sierpnia weszły w ży-
cie przepisy rozporządzenia, zgodnie z którymi zostały wpro-
wadzone dwa nowe znaki drogowe: D-54 – „strefa czystego 
transportu” oraz D-55 – „koniec strefy czystego transportu”. 
Weszły też w życie szczegółowe przepisy dotyczące szczegó-
łowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów dro-
gowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach, które określa wy-
magania techniczne (m.in. konstrukcję) oraz warunki umiesz-
czania nowych znaków. Regulacje te ustalają również sposób 
oznaczania znakami pionowymi i poziomymi stanowisk po-
stojowych dla pojazdów elektrycznych, pojazdów napędza-
nych gazem ziemnym i pojazdów hybrydowych.

Zgodnie z nową ustawą o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych miasta będą mogły tworzyć strefy czyste-
go transportu, do których wjazd będzie płatny w godzinach 
od 9 do 17. Koszt jednej godziny nie będzie mógł być wyż-
szy niż 2,5 zł. Bezpłatnie wjadą tylko samochody na prąd 
lub na gaz ziemny. Nowe przepisy budzą pewne kontrower-
sje, gdyż niektórzy uważają, że zgodnie z nimi poza wyzna-
czonymi godzinami do wyznaczonych stref nie będą mogły 
wjeżdżać żadne samochody poza elektrycznymi i na gaz. 

***
Jak podaje z kolei portal antyradio.pl, 25-letni turysta  
z Wielkiej Brytanii, który wybrał się w Dubaju na przejażdż-
kę po Sheikh Zayed Road, zapamięta swój wyczyn na długo  
– w ciągu 4 godzin, jadąc wypożyczonym  Lamborghini Hu-
racan, zdobył mandaty na kwotę 177.000 złotych. Pomię-
dzy godziną 2.31 a 6.26 został uchwycony łącznie przez 33 
fotoradary – przy czym dwa z nich udało mu się aktywować 
w odstępie mniejszym niż minuta. Przyłapywano go na jeź-
dzie od 126 do 230 km/h w miejscach, gdzie dopuszczalna 
prędkość była zazwyczaj dwukrotnie niższa. Zawiadomienie  
o wykroczeniach wraz cennikiem trafiły do wypożyczalni 
dzień po zdarzeniu. Mandaty za zbyt szybką jazdę stanowią 
mniej niż połowę wyliczonej kwoty – większość stanowią 
opłaty dla policji za zwolnienie auta, które zgodnie z prawem 
ma zostać zatrzymane i zabezpieczone. Wypożyczalnia i tury-
sta mają odmienne zdanie co do tego, kto powinien opłacić 
mandaty. 

OSOBY NIEWIDOME LUB NIEDOWIDZĄCE

OSOBY NIEWIDOME umieją orientować się w terenie i poruszać 
się po ulicach.

• Osoby te są w stanie same podróżować, choć czasem korzy-
stają z laski lub z pomocy psa przewodnika. Niektóre osoby 
mogą mieć problemy ze wzrokiem, które nie są widoczne. 
Bądź przygotowany, aby udzielić takiej osobie pomocy - na 
przykład przeczytać jej coś - kiedy cię o to poprosi.

• Zanim nawiążesz kontakt fizyczny, uprzedź o tym osobę nie-
widomą. Wymień swoje imię, a jeśli jest to stosowne - rów-
nież funkcję, jaką pełnisz, np. ochroniarz, bileter, opiekun 

społeczny, recepcjonistka czy kolega z wydziału. Powinieneś 
też przedstawić osobę niewidomą wszystkim osobom z gru-
py, aby nie poczuła się ona wykluczona.

• Jeżeli nowy klient lub pracownik jest osobą niewidomą lub 
niedowidzącą, oprowadź ją po wszystkich pomieszczeniach.

• Osoby niewidome korzystają ze swoich rąk do utrzymywa-
nia równowagi, więc jeśli chcesz taką osobę poprowadzić, 
zaproponuj jej swoje ramię, zamiast chwytać ją za rękę 
(można jednak poprowadzić rękę osoby niewidomej do po-
ręczy lub oparcia krzesła, jeśli chce ona wejść na schody lub 
usiąść).

• Jeżeli osoba niewidoma korzysta z pomocy psa przewod-

Praktyczny poradnik savoir-vivre  
wobec osób niepełnosprawnych
Niemal każdego dnia zdarza nam się spotykać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Tak bardzo nie chcemy 
sprawić im przykrości, że często sami czujemy się niepewnie i mamy tego świadomość, ale to jeszcze bardziej nas krępuje. 
Nie zawsze wiemy, jak się zachować w kontaktach z nimi i jak przyjść im ze skuteczną i właściwą pomocą, gdy tego potrze-
bują. Dzięki przychylności autorów i wielu instytucji publikujemy cykl krótkich porad, które nam to ułatwią. (red.)
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nika, idź po przeciwnej stronie niż pies. Idąc opisuj oto-
czenie i wskazuj przeszkody, np. schody („w górę” lub  
„w dół”) albo dziurę w chodniku. Inne zagrożenia to: drzwi 
obrotowe, otwarte drzwiczki szafy i przedmioty wystające 
ze ścian na poziomie głowy, takie jak rośliny czy lampy. Jeśli 
chcesz ostrzec osobę niewidomą, zrób to w sposób konkret-
ny. Sam okrzyk „uważaj!” nie pozwoli jej zorientować się, 
czy ma się zatrzymać, uciekać, pochylić czy coś przeskoczyć.

• Jeżeli wskazujesz osobie niewidomej drogę, podaj jej kon-
kretne wskazówki niewymagające orientacji wzrokowej. Za-
miast powiedzieć „skręć w prawo przy półce z materiałami 
biurowymi” powiedz „idź prosto do końca alejki, a potem 
skręć w prawo”, gdyż osoba ta może nie wiedzieć, gdzie 
znajdują się materiały biurowe.

• Jeśli musisz już iść i pozostawiasz osobę niewidomą w ja-
kimś miejscu samą, powiedz jej o tym, opisz jej drogę do 
wyjścia a następnie pozostaw ją blisko ściany, stołu lub w ja-
kimś innym konkretnym miejscu. Pozostawiając taką osobę 
na środku pomieszczenia sprawiasz jej duży kłopot.

• Nie dotykaj laski ani psa osoby niewidomej. Pies jest w pra-
cy i nie może się rozpraszać, laska stanowi cześć przestrzeni 
osobistej danej osoby. Jeśli osoba niewidoma położy gdzieś 
laskę, nie przekładaj jej, uprzedzaj jedynie wtedy, jeśli może 
stanowić ona przeszkodę.

• Proponuj niewidomym klientom odczytanie informacji po-
danych w formie pisemnej, np. karty dań, etykiet na pro-
duktach albo wyciągu z konta. Odlicz resztę na głos, aby 
mogli oni zapamiętać, jakie otrzymali banknoty.

• Jeśli serwujesz osobie niewidomej posiłek, opisz jej dokład-

nie zawartość talerza posługując się orientacją wg zegara 
(godzina 12 znajduje się najdalej od niej a 6 najbliżej). Usuń 
z talerza przybranie i wszystkie elementy, które nie nadają 
się do jedzenia. Niektórzy goście mogą poprosić cię o pokro-
jenie potrawy na kawałki, możesz to zrobić w kuchni przed 
jej podaniem.

• Osoby niedowidzące mogą przeczytać jedynie informacje 
wydrukowane dużą czcionką. Rodzaj czcionki i odpowiednie 
odstępy są równie ważne, jak jej rozmiar. Etykiety i oznacze-
nia powinny być napisane wyraźnymi literami kontraktują-
cymi z tłem. Osobom niedowidzącym najłatwiej jest prze-
czytać tekst napisany wielkimi białymi literami na czarnym 
tle. 

• Bardzo ważnym elementem jest dobre oświetlenie, lecz nie 
powinno ono być zbyt jasne. Światło odbijające się od błysz-
czącej tapety może razić w oczy.

• Dopilnuj, aby na drodze, jaką poruszają się osoby niewido-
me i niedowidzące, nie było żadnych przeszkód. Jeżeli osoby 
te są twoimi regularnymi klientami lub też pracownikami, 
informuj je o wszelkich zmianach, np. o przestawionych me-
blach, sprzętach i innych przedmiotach.  g
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