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Na początku odprawy Naczelnik Wydziału Doskonalenia 
Zawodowego insp. Sławomir Cisowski złożył meldunek  
o gotowości Komendantowi Stołecznemu Policji nadinsp. 
Pawłowi Dobrodziejowi. Następnie zastępcy komendanta 

stołecznego zaprezentowali efekty pracy poszczególnych pionów. 
Jako pierwszy głos zabrał I Zastępca Komendanta Stołecznego 

Policji ds. prewencji mł. insp. Tomasz Szymański, który szczegóło-
wo omówił pracę dzielnicowych i służb patrolowo-interwencyj-
nych oraz podsumował bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Od stycznia do września br. policjanci ruchu drogowego od-
notowali w garnizonie (w porównaniu z analogicznym okresem 
ubiegłego roku) mniej ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 
(103 – w 2018 r., 124 – w 2017 r.) i mniej kolizji, spadek o po-
nad 1.700 (31.401 w 2018 r., 33.169 – w 2017 r.)  Wzrosła nato-
miast liczba osób rannych w wypadkach (1.558 – w 2018r., 1.319  
– w 2017 r.) i samych wypadków (1.333 – w 2018 r., 1171 w 2017 
r.). Analiza zdarzeń  pokazuje również, że najwięcej ofiar wypad-
ków było wśród kierujących samochodami osobowymi – 629, 
znacznie wzrosła liczba ofiar wśród rowerzystów (267 - w 2018, 
176 - w 2017). Głównymi przyczynami wypadków drogowych  
z winy kierujących niezmiennie były: nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla 
pieszych i niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Nato-
miast głównym przyczynami wypadków z winy pieszego było: nie-
ostrożne wejście na przejście przed jadącym pojazdem, wejście na 
jezdnię przy czerwonym świetle i przekraczanie jezdni w miejscu 
niedozwolonym. 

W prezentowanym okresie na terenie garnizonu stołecznego 
odnotowano spadek liczby przestępstw popełnianych przez nielet-
nich, wiąże się to z mniejszą liczbą nieletnich sprawców czynów 
karalnych (w 2017 roku stwierdzono 1406 czynów karalnych popeł-
nianych przez nieletnich, a w 2018 roku – 1257).

Ponadto od stycznia od września tego roku policjanci zabez-
pieczyli 367 imprez masowych i 1466 protestów społecznych,  
w tym zgromadzeń publicznych.

W kolejnej części odprawy Zastępca Komendanta Stołecz-
nego Policji ds. kryminalnych mł. insp. Krzysztof Smela omówił 
efektywność pracy pionu kryminalnego w stołecznym garnizo-
nie. Z policyjnych analiz wynika, że od stycznia do września 2018 
roku stwierdzono o 1.123 więcej przestępstw kryminalnych  
w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku (38.943  
– 2018r., 37.820 – 2017 r.). Natomiast w przypadku przestępstw 
z kategorii najbardziej uciążliwych społecznie (bójka lub pobicie, 
uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samocho-
du, rozbój, kradzież z włamaniem oraz uszkodzenie mienia) łącz-
nie odnotowano ich o 1.125 mniej (20.764 – w 2018 r., 21.889  
– w 2017 r.). 

Więcej stwierdzono przestępstw gospodarczych (wzrost  
o 2.995) i korupcyjnych (wzrost o 129). Natomiast przestępstw nar-
kotykowych stwierdzono 3.771 tj. o 347 mniej niż w analogicznym 
okresie ubiegłego roku. Łącznie zabezpieczono ponad 688 kg nar-

kotyków. Ponadto policjanci stołecznego garnizonu zabezpieczyli  
u podejrzanych mienie na kwotę ponad 226 mln złotych i odzyskali 
w prowadzonych postępowaniach ponad 71 mln złotych.

Ostatnia część odprawy kadry kierowniczej poświęcona była 
natomiast efektom pracy pionu logistyki. Zastępca Komendanta 
Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń omówił m.in. zagadnienia 
dot. inwestycji i remontów zarówno tych obecnie realizowanych, 
jak i tych planowanych w najbliższym czasie (np. budowa KP Ra-
szyn, KP Mrozy, PP Izabelin, PP Wiązowna, PP Prażmów, PP Lesz-
no), zagadnienia z obszaru teleinformatyki, gospodarki transporto-
wej, zaopatrzenia, administracyjno-gospodarczego oraz medycyny 
pracy.

Podsumowując spotkanie Komendant Stołeczny Policji nad-
insp. Paweł Dobrodziej wspomniał o trwającym przełączaniu nu-
meru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego. 
Numer nadal będzie aktywny, zmieni się jedynie miejsce odbioru 
zgłoszenia. g

9 miesięcy w statystykach

W auli wykładowej Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP im. K. Fuchsa w Piasecznie 11 października 2018 r. odbyła 
się odprawa służbowa kadry kierowniczej. Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji odpowiedzialni za pion prewencji, 
kryminalny i logistyki przedstawili wyniki za pierwsze 9 miesięcy tego roku.  W omawianym okresie odnotowano mniejszą 
liczbę popełnianych przestępstw z kategorii najbardziej uciążliwych społecznie: bójka lub pobicie, uszczerbek na zdrowiu, 
kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, rozbój, kradzież z włamaniem oraz uszkodzenie mienia w porównaniu z ana-
logicznymi miesiącami ubiegłego roku.

EWELINA KUCHARSKA
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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Kwitnie współczesne niewolnictwo. Na świe-
cie zmusza się do pracy ponad 40 mln osób. 
W październiku ruszyła kampania społeczna 
„STOP NIEWOLNICTWU!!!” - „S.O.S. przeciw 
handlarzom i łowcom dusz”, której celem jest 
uświadomienie jednego z najważniejszych 
zagrożeń XXI wieku, jakim jest handel ludźmi  
i współczesne niewolnictwo. 
Problem ten dotyka zarówno Polaków decy-
dujących się na podjęcie pracy za granicą, jak  
i cudzoziemców przebywających na teryto-
rium naszego kraju. Kampania ma pomóc w walce z handlem ludźmi, 
którzy są wykorzystywani m.in. do pracy przymusowej, prostytucji  
i żebractwa.
Kampanię realizowaną przez Komendę Stołeczną Policji, Nadwiślański 
Oddział Straży Granicznej, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej 
w Warszawie, organizację charytatywną Armia Zbawienia oraz Gaze-
tę Codzienną Fakt pod honorowym patronatem Ambasady Wielkiej 
Brytanii w Polsce wspierają bardzo aktywnie aktorzy i przedstawicie-
le świata mediów, m.in. Aleksandra Popławska, Poparzeni Kawą Trzy, 
Monika Jarosińska-Korzeniewska, Tomasz Oświeciński, Czesław Lang, 
Agnieszka Włodarczyk, Patryk Vega czy Anna Mucha.
Relację z briefingu rozpoczynającego kampanię znajdziecie, Drodzy 
Czytelnicy, w bieżącym numerze miesięcznika, a już za miesiąc pozna-
cie kulisy powstawania spotu informacyjnego na potrzeby tej kampa-
nii. Zachęcam do lektury!

Redaktor Naczelna
podinsp. Anna Kędzierzawska
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Pamiętamy o Was!

Choć świadomość możliwych zagrożeń towarzyszy 
nam od pierwszych dni służby w Policji, niezwykle 
trudno jest jednak pogodzić się ze stratą bliskich 

osób, którzy chroniąc bezpieczeństwo ludzi i porządek 
publiczny ponieśli tak wysoką ofiarę. Niektórych nie ma 
już z nami kilkanaście lat, a niektórych przyszło nam że-
gnać w ostatnich miesiącach.

Wśród nich byli Ci, którzy zginęli, bo nie przeszli obo-
jętnie wobec zła. Zginęli niosąc pomoc tonącemu. Zginęli 
na służbie, próbując zatrzymać po pościgu złodzieja sa-
mochodowego. Zginęli w wypadku drogowym, gdy je-
chali podjąć interwencję lub wracając ze służby...

Jak co roku, szczególnie w listopadzie, sięgamy pa-
mięcią do chwil, które przeżyliśmy z naszymi kolegami  
i koleżankami z pracy, a których już z nami nie ma. Sym-
bolem pamięci o zmarłych funkcjonariuszach są zapalane 
w tych dniach znicze i składane na ich grobach wiązanki.

Szanowanie pamięci o policjantach, wykonujących 
zawód naznaczony ryzykiem i niebezpieczeństwem to 
nasz moralny obowiązek. Oddawanie czci tym, którzy 
podjęli się służby wielkiej wagi należy się też przez szacu-
nek dla rodzin, które codziennie dzieliły trudy i wyrzecze-
nia związane z ich odpowiedzialną służbą.

Poległym w służbie - cześć ich pamięci! g

Każdego dnia funkcjonariusze Policji, z narażeniem zdrowia  
i życia, dbają o bezpieczeństwo obywateli. Stoją na straży praw, 
wolności i swobód obywatelskich. Nigdy nie zapomnimy o tych 
policjantach, którzy na służbie, a także poza nią, oddali swoje 
życie, aby strzec bezpieczeństwa. W ten sposób tworzyli historię, 
a dziś swoim postępowaniem dają przykład do naśladowania  
i stanowią drogowskaz dla tych, którzy wstępują w szeregi Po-
licji.



Celem akcji jest uświadomienie zagrożenia, jakie niesie ze 
sobą handel ludźmi i współczesne niewolnictwo. Doty-
ka ono Polaków w kraju i zagranicą oraz cudzoziemców 
przebywających w Polsce. Jak wynika z danych The 2018 

Global Stavery Index, obecnie na świecie jest 40,3 mln współ-
czesnych niewolników, w tym 24,9 mln osób jest zniewolonych 
poprzez pracę.

SPRAWCA I OFIARA
Handel ludźmi ma charakter transgraniczny, nie zna granic. Roz-
poczyna się z chwilą werbunku osoby, która otrzymuje ofertę, 
ukierunkowaną przez sprawców na, jak mówi tytuł kampanii, 
złowienie duszy, by następnie ją wykorzystać.

Według psychologa więziennego ppor. Magdaleny Pusz, 
sprawcy wykazują dysocjalne zaburzenia osobowości. Nie mają 
żadnych skrupułów przed wykorzystywaniem innych osób, uży-
waniem przemocy. Są nastawieni na czerpanie korzyści mająt-
kowej, osiąganie zysków poprzez wykorzystywanie innych. Nie 
mają empatii, nie przejmują się, czy komuś wyrządzają krzywdę. 
Ofiary z kolei prezentują pewien profil psychologiczny. Często 
pochodzą z biednych rodzin, biednych środowisk, mają trudne 
doświadczenia życiowe. Nie mają kwalifikacji zawodowych, nie 
znają języków obcych. Z uwagi na trudną sytuację materialną 
i ekonomiczną bardzo łatwo je zmanipulować tak, aby podjęły 
pracę bez wcześniejszej weryfikacji. Mają niskie poczucie war-
tości. Nie mają oparcia w innych osobach. Sprawcy doskonale 
o tym wiedzą. Pozyskują więc takie osoby, o które nikt się nie 
upomni. 

BRIEFING Z „ODBICIEM” ZAKŁADNIKÓW
Z okazji, przypadającego 18 października, Europejskiego Dnia 
Walki z Handlem Ludźmi organizatorzy kampanii przygotowali 
specjalny briefing, który ma stanowić ostrzeżenie dla potencjal-
nych ofiar handlarzy i łowców dusz. 

Briefing rozpoczęła przygotowana przez funkcjonariuszy 

SPAP i SG dynamiczna (z użyciem śmigłowca policyjnego i środ-
ków pirotechnicznych) inscenizacja obezwładnienia i zatrzyma-
nia członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się 
handlem ludźmi oraz „odbicia” 20 zakładników - pracowników 
przymusowych, wszystko w zaaranżowanej na potrzeby kampa-
nii scenerii, nieczynnej już hali MPT przy ul. Bitwy Warszawskiej 
1920 r.

OCZAMI SKAZANEGO
W spotkaniu, zorganizowanym 17 października, wzięli udział 
eksperci z instytucji i służb właściwych w ściganiu sprawców 
handlu ludźmi oraz osoba skazana za wprowadzanie w błąd po-
tencjalnych pracowników, którzy pracowali później w o wiele 
gorszych warunkach niż oczekiwali. – Często nie zdajemy sobie 
sprawy, kto werbuje do pracy czy proponuje ją – mówiła podczas 
briefingu. – Nieraz sprawcami są osoby, które ukrywają się przez 
wykonaniem prawomocnych wyroków. (…) Jeśli ktoś proponu-
je Ci pracę w innym kraju, należy śledzić, co oczekuje od Cie-
bie oferent. Jeśli oczekuje tylko młodego wieku (zwykle podaje 
przedział wiekowy), nie wymaga znajomości języka obcego, wy-
kształcenia, to taka oferta powinna wzbudzić podejrzenia. War-
to więc sprawdzać oferty, czy pochodzą od poważnego kontra-
henta, współpracować z licencjonowanym przedstawicielstwem 
tej firmy w Polsce i zagranicą oraz korzystać z pomocy Policji. 

SPOT Z AKTORAMI
Dziennikarze i zaproszeni goście mieli też możliwość obejrzeć po 
raz pierwszy ponad 4-minutowy spot informacyjny, w którym 
zagrał Tomasz Oświeciński, a głosu użyczył jeden z najlepszych 
polskich lektorów Maciej Gudowski. Zwiastun w reżyserii Jacka 
Majewskiego jest zapowiedzią przygotowanego w ramach kam-
panii filmu edukacyjnego, który będzie narzędziem do prowa-
dzenia zajęć z osobami ze szczególnie zagrożonych grup. 

Polscy aktorzy z wielkim zaangażowaniem włączyli się  
w tę kampanię społeczną. Wielu z nich podobnie, jak Tomasz 4 
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#StopNiewolnictwu

Kilkanaście tysięcy Polaków rocznie wpada w pułapkę współczesnego niewolnictwa. To nie tylko zmuszanie do prostytucji. 
Rosnąca liczba przypadków dotyczy zniewolenia poprzez pracę. 17 października, z inicjatywy Wydziału Prewencji Komen-
dy Stołecznej Policji, ruszyła kampania społeczna „S.O.S. przeciw handlarzom i łowcom dusz”. Współorganizatorami tego 
przedsięwzięcia są również: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie, Nadwiślański Oddział Straży Granicz-
nej, Armia Zbawienia i Fakt Gazeta Codzienna. Patronat honorowy objęła Ambasada Brytyjska w Warszawie.



Oświeciński, nie zdawało sobie dotąd sprawy, że handel ludźmi 
jest tak dużym problemem. – Na co dzień często nie dostrzega-
my tego zjawiska. Wydaje się przecież, że czasy niewolnictwa już 
dawno się skończyły. Nie możemy obok takich sytuacji przejść 
obojętnie. Dlatego zgodziłem się pomóc w przedsięwzięciu i po-
kazać, że problem istnieje. Mam nadzieję, że w nasze działania 
włączą się także inne osoby ze świata mediów. 

Podczas briefingu zaprezentowano również mobilną wysta-
wę fotograficzną, która stanowi część ogólnopolskiej kampanii 
społecznej. Zdjęcia autorstwa wybitnych polskich fotografów 
Marty Rybickiej i Piotra Apolinarskiego dokumentują sceny na-
kręcone podczas realizacji spotu informacyjnego.

MEDIA W KAMPANII
Ważnym elementem kampanii jest również cykl trzech artyku-
łów, publikowanych przed rozpoczęciem kampanii, w dzienniku 
Fakt Gazeta Codzienna poświęconych tej tematyce. W pierw-
szym z nich pt. „Sprzedawałam dziewczęta do burdelu” autor 
tekstu rozmawiał z 36-letnią Patrycją, która została skazana za 
pomoc w uprowadzeniu młodych kobiet i handlu nimi. Razem 
z mężem sprzedała 45 dziewcząt. Zdradza szczegóły procederu, 
którego ofiarami padają tysiące Polaków. Bo to właśnie Polacy, 
po Albańczykach, Wietnamczykach i Nigeryjczykach, są pory-
wani najczęściej. „Pewnego dnia mąż poprosił ją, by przewiozła 
cztery dziewczyny do Niemiec. Dziś Patrycja twierdzi, że wtedy 
odmówiła, bo zorientowała się, że jej mąż handluje ludźmi. Nic 
jednak z tym nie zrobiła”. Teraz rozumie swój błąd i żałuje, że 
dała się wciągnąć w ten trwający 2 lata nielegalny biznes. Zakoń-
czyło go zatrzymanie jej i męża przez Policję. Udowodniono mu, 
że sprzedał około 45 kobiet. Odbywa 8 lat pozbawienia wolności. 
Ona dostała 3,5 roku.

W drugim materiale zatytułowanym „Byłem niewolnikiem  
w Anglii” pan Mirosław przestrzega, że dla kilku groszy nie war-
to się narażać za granicą na nieludzkie traktowanie. Sam przez 
dwa lata był więziony w Wielkiej Brytanii. Słowak, u którego 
wynajmował pokój kazał mu wciąż płacić więcej. Gdy nie zgo-
dził się, został pobity. Stephan zamykał go w domu i wypuszczał 
tylko do pracy. Po powrocie obarczał go kolejnymi zadaniami, 
m.in. sprzątaniem mieszkania, myciem jego samochodu, sprzą-
taniem po psie. 56-letni Mirosław musiał oddawać całą pensję,  
a w zamian dostawał jedynie 20 funtów tygodniowo. Gdy rze-
komy dług urósł do 2 tys. funtów, mężczyzna zapowiedział mu, 
że ten będzie mu usługiwał, aż odda pieniądze. Mirosław posta-
nowił działać. Pewnego ranka uciekł z mieszkania i zgłosił się na 
Policję. Wtedy dowiedział się, że stał się ofiarą współczesnego 
niewolnictwa i trafił do ośrodka terapeutycznego. Pół roku póź-
niej wrócił do Polski.

Główną metodą werbunku nie są porwania. Przestępcy 
używają fałszywych ofert pracy, by zwabić w miejsce wyzysku. 
Wśród poszkodowanych przeważają mężczyźni. Zdarza się, że 
ryzykowną pracę polecają osoby bliskie (sąsiad, krewny, dawny 
znajomy).

W ostatnim artykule Bartłomieja Figaja z cyklu „Stop niewol-
nictwu”, opublikowanym w środę 17 października w dzienniku 
Fakt Gazeta Codzienna, Joanna Trela, kierownik Projektu Prze-
ciwdziałania Handlowi Ludźmi z Armii Zbawienia mówi: – prze-
śladowcami są najczęściej nieuczciwi pośrednicy pracy i chciwi 
pracodawcy. Oszukani przez nich ludzie teoretycznie są wolni, 
ale nie potrafią zdecydować się na szybką ucieczkę do Polski. Nie 
chcą wrócić do domu, jako przegrani, którzy nic nie zarobili. Je-
den z naszych podopiecznych opowiedział nam o tym, że dla za-
straszenia pracowników jednego z nich zabito na oczach innych. 
Po takim przeżyciu nikt nie jest w stanie uciec.

OSTRZEŻENIE
Aby ustrzec się przed kłopotami, Joanna Trela zachęca do korzy-
stania z bezpłatnych konsultacji w Armii Zbawienia (tel. 727 55 
44 33, e-mail: weryfikacja.pracy@armia-zbawienia.pl).

RYZYKUJESZ JEŚLI:
• nie znasz języka kraju, do którego emigrujesz,
• godzisz się na uzależnienie od pracodawcy: „darmowy” 

przejazd, mieszkanie i „załatwienie” pracy,
• nie sprawdzasz oferty pracy przed wyjazdem,
• przyjmujesz pracę od obcego, który sam Cię zaczepił,
• decydujesz się na wyjazd w ciągu kilku dni.

SYGNAŁY ALARMOWE:
• zabrali Ci dokumenty lub telefon, zmuszają Cię do ciężkiej 

pracy ponad siły,
• zatrzymują większość lub całość wynagrodzenia dla siebie,
• szantażują Cię rzekomym długiem - musisz pracować, dopó-

ki go nie spłacisz,
• pobierają niejasne opłaty z twojego wynagrodzenia,
• używają wobec Ciebie przemocy fizycznej lub psychicznej,
• mieszkasz w poniżających warunkach,
• kontrolują, jak spędzasz wolny czas,
• wciąż obiecują, że warunki się poprawią i wypłacą Ci zaległe 

pieniądze.

PRZED WYJAZDEM DO PRACY:
• sprawdź, kim jest Twój pracodawca i jakie posiada opinie,
• nie podpisuj umowy, której nie rozumiesz,
• porównaj, czy wynagrodzenie nie jest podejrzanie wysokie 

lub niskie, 4

AKTUALNOŚCI
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• weź ze sobą kontakty do polskich organizacji w kraju, do 
którego jedziesz,

• ustal z bliskimi tajne hasło, którego użyjesz w razie zagro-
żenia.

WSPÓŁCZESNE NIEWOLNICTWO
Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także kra-
jem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy 
Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla 
ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymuso-
wej. To przestępstwo o globalnej skali, występujące w większości 

krajów świata. Jego istotą jest zniewolenie osoby (lub osób) przy 
użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania na-
wet za zgodą ofiary. Stąd, handel ludźmi określany jest często 
jako współczesne niewolnictwo.

Podinsp. Jarosław Kończyk z Wydziału do walki z Handlem 
Ludźmi Biura Kryminalnego KGP podkreślił, że z uwagi na dużą 
migrację Polaków na wyspy brytyjskie, Wielka Brytania jest 
naszym głównym partnerem w walce z tym przestępczym pro-
cederem. Polacy w Wielkiej Brytanii stają się ofiarami nie tyl-
ko wykorzystywania seksualnego czy pracy przymusowej, ale 
wykorzystywani są także do wyłudzania świadczeń socjalnych, 
wyłudzenia kredytów, popełniania drobnych przestępstw czy że-
bractwa. Jednocześnie Polska jest coraz częściej traktowana jako 
kraj docelowy dla ofiar handlu ludźmi. 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! DOŁĄCZ I TY!
Skuteczne przeciwdziałanie i walka z tym zjawiskiem, wymaga 
udziału i współpracy wielu podmiotów, w tym: służb munduro-
wych i organizacji pozarządowych oraz wsparcia ze strony osób 
rozpoznawalnych w mediach za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych.

Handel ludźmi to przestępstwo o globalnej skali, niewolnic-
two XXI wieku i dramat wielu osób. O tym trzeba mówić! 17.X 
ruszyła kampania społeczna “S.O.S. przeciw handlarzom i łow-
com dusz”. Dołącz i podaj dalej! Nie bądź obojętny! g

List Intencyjny dotyczący współdziałania Komendy Stołecznej 
Policji z Biurem Programu Niepodległa podpisali w siedzibie 
komendy nadinsp. Paweł Dobrodziej i dyrektor Biura Progra-

mu Niepodległa Jan Kowalski.
Porozumienie dotyczy współpracy i współdziałania instytucji 

w latach 2018-2020 w obszarze prowadzenia działań eventowych, 
konferencji, spotkań, memoriałów, pikników, prowadzenia działań 
promocyjnych i edukacyjnych związanych z obchodami Jubileuszu 
odzyskania niepodległości, współpracy przy produkcji promocyj-
nych materiałów audiowizualnych, a także wykorzystania oficjal-
nego logo obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości przez Komendę Stołeczną Policji i jego ekspozycji na 
wybranych materiałach poligraficznych.

Komenda Stołeczna Policji włącza się tym samym w obchody 
odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez edukację i inte-
grację środowiska policyjnego, bo jak podkreślono w liście „wol-
na i niepodległa Polska jest niekwestionowaną wartością wspól-
ną Polaków. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku i proces jej 
ugruntowania są wydarzeniami, które wyzwalają w Polakach po-
czucie dumy, jedności, koncentrują uwagę na dobru wspólnym  
i inspirują do ambitnego myślenia o przyszłości naszego kraju.”

Głównym celem Programu Wieloletniego „Niepodległa” jest 

wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej poprzez organi-
zowanie rożnych inicjatyw z okazji obchodów setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości, a inspiracją dla wspólnego 
świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, 
poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność. g

Komendant Stołeczny Policji 
podpisał List Intencyjny

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej i Dyrektor Biura Programu Niepodległa w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego Jan Kowalski podpisali List Intencyjny dotyczący współpracy i współdziałania obu instytucji  
w latach 2018-2022 związanych z obchodami Jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości .

EDYTA ADAMUS
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NADKOM. HALINA RYŻYK

Celem spotkania było przedstawienie i omówienie wspól-
nych obszarów zainteresowań, bieżących problemów  
i doświadczeń, z których mogą korzystać wszyscy part-
nerzy. Zgodnie z tradycją konferencji, każda z delegacji 

przedstawiła informacje dotyczące najczęściej pojawiających się 
form przestępczości w danym kraju, metod ich zwalczania oraz 
możliwości ewentualnej współpracy międzynarodowej.

Zastępca Komendanta Stołecznego Policji w swoim wystą-
pieniu omówił problematykę oszustw dokonywanych metodą na 
wnuczka i na policjanta na terenie garnizonu stołecznego. Pozo-
stałe wystąpienia dotyczyły m.in.: przyjezdnych sprawców prze-
stępstw działających na terenie Berlina, przestępstw przeciwko 
mieniu ze szczególnym uwzględnieniem włamań do obiektów, 
współpracy policji kryminalnej ze stanowiskiem kierowania przy 
wykorzystaniu systemu monitoringu, zwalczania cyberprzestęp-
czości przestępczości gospodarczej, zwalczania przestępczości 
narkotykowej oraz zarządzania występującymi zagrożeniami.

W podsumowaniu podkreślono, że wszystkie miasta uczest-
niczące w powyższym spotkaniu borykają się z podobnymi wy-
zwaniami stojącymi przed Policją, a zwalczanie przestępczości 
nie jest możliwe bez międzynarodowej współpracy i wymiany 
informacji.

Wszystkie prezentacje spotkały się z zainteresowaniem 
uczestników i wywołały ożywioną dyskusję, zarówno w trakcie 

obrad, jak i rozmów kuluarowych.
Na zakończenie obrad 40. Konferencji Szefów Policji Kry-

minalnych Miast Europy Środkowej podpisany został protokół 
końcowy, w którym uczestnicy zdecydowali, że kolejna - 41. Kon-
ferencja Szefów Policji Kryminalnych Miast Europy Środkowej 
odbędzie się jesienią 2019 roku w Berlinie.  g

Konferencja Szefów Policji Kryminalnych 
Miast Europy Środkowej

W dniach 23-26 października 2018 roku odbyła się jubileuszowa 40. Konferencja Szefów Policji Kryminalnych Miast Euro-
py Środkowej, której organizatorem i gospodarzem było Prezydium Policji w Pradze. W spotkaniu wzięły udział delegacje          
z Berlina, Bratysławy, Bukaresztu, Monachium, Warszawy oraz Wiednia. Goście powitani zostali przez płk. Jana Ptáčka 
- Prezydenta Policji w Pradze oraz płk. dr. Ivana Smékala-Wiceprezydenta Policji w Pradze. Komendę Stołeczną Policji  
reprezentował Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. kryminalnych mł. insp. Krzysztof Smela. 
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Oficer dyżurny pełni jedną z najważniejszych funkcji w policyj-
nych strukturach. Często mówi się o nim „komendant po go-
dzinach”, bowiem podczas nieobecności kierownictwa przej-

muje dowodzenie nad podległym terenem. Umiejętność sprawnego 
i szybkiego działania oraz komunikowania, to jedne z wielu cech, 
jakimi charakteryzuje się funkcjonariusz służby dyżurnej. To on jako 
pierwszy przyjmuje zgłoszenia telefoniczne, bądź osobiste, weryfi-
kuje ich wiarygodność, następnie decyduje o podjęciu stosowanych 
działań z wykorzystaniem, będących w jego dyspozycji, sił i środków. 
Ponadto sprawuje nadzór nad podległymi załogami oraz odpowiada 
za właściwy obieg informacji i ich dokumentowanie. 

Jedną z możliwości doskonalenia umiejętności niezbędnych  
w pracy zawodowej jest uczestniczenie w zawodach, bądź konkur-
sach. Dzięki bezpośredniej rywalizacji można rozszerzać swoje kom-
petencje i pogłębiać wiedzę, jednym słowem rozwijać się. Z tej moż-
liwości skorzystali policjanci z służby dyżurnej, którzy rywalizowali 
między sobą w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej 
Jednostek Organizacyjnych Policji. 

Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszy został rozegrany  
w komendach rejonowych, powiatowych i w komisariatach specja-
listycznych. II etap odbył się 2 października br. w komendzie stołecz-

nej, natomiast ostatni zostanie zorganizowany w listopadzie w Szko-
le Policji w Katowicach.

W I etapie turnieju policjanci, na terenie jednostek macierzy-
stych, rozwiązywali test wiedzy z zakresu działania policjantów 4 

Najlepszy dyżurny w garnizonie

Przyjmowanie zgłoszeń, organizowanie działań pościgowych, kierowanie siłami i środkami będącymi w dyspozycji, sprawo-
wanie nadzoru nad osobami zatrzymanymi oraz dokumentowanie wykonanych czynności – to tylko niektóre z zadań, jakie 
na co dzień wykonują funkcjonariusze służby dyżurnej. 2 października podczas stołecznych eliminacji do Ogólnopolskiego 
Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji wyłoniono dyżurnego najlepszego w garnizonie, został nim 
asp. sztab. Marek Bryciński z KPP w Piasecznie.

EWELINA KUCHARSKA
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Zarówno minister Joachim Brudziński jak i wiceminister 
Jarosław Zieliński podkreślają, że Ministerstwo w każdej 
chwili jest gotowe podpisać porozumienie ze związkami za-

wodowymi. MSWiA podtrzymuje wszystkie wcześniejsze propo-
zycje. Wśród nich są m.in. dodatkowe podwyżki i płatne w 100 
proc. nadgodziny.

Od 1 stycznia 2019 r. w ramach podwyżek z Programu Mo-
dernizacji Służb Mundurowych policjanci, strażacy, strażnicy 
graniczni i funkcjonariusze SOP otrzymają średnio o 309 zł pod-
wyżki na etat, a pracownicy cywilni o 300 zł. MSWiA proponuje 
kolejne podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy od 1 lipca 2019 
r. - przeciętnie o 253 zł na etat. W ramach wcześniej podpisanych 
porozumień, pracownicy cywilni również otrzymają dodatkową 
podwyżkę w kwocie 250 zł od 1 lipca 2019 r.

Kolejną propozycją MSWiA jest rezygnacja z wymogu ukoń-
czenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Oznacza to po-
zostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, 
czyli co najmniej 25 lat służby.

MSWiA proponuje także zmiany w rozliczaniu tzw. nadgo-
dzin. Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona byłaby odpłatność w wy-

sokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, 
strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Wy-
miar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo 
w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwy-
miarowy czas służby tzw. nadgodziny wypłacane są obecnie tyl-
ko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. 
W Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa możliwy 
jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

Od 1 czerwca 2014 r. wynagrodzenie za czas choroby zostało 
ujednolicone i funkcjonariusze na L4 otrzymują 80 proc. uposa-
żenia, tak jak wszyscy inni pracownicy. Związkowcy postulowali, 
aby w ciągu roku w 100 proc. było płatne do 30 dni zwolnienia 
lekarskiego funkcjonariuszy. Natomiast za czas choroby powy-
żej 30 dni funkcjonariusz otrzymywałby 80 proc. uposażenia. 
MSWiA proponuje, aby 100 proc. uposażenie za czas choroby 
otrzymywali funkcjonariusze z tzw. pierwszej linii, którzy na co 
dzień pełniąc służbę ryzykują swoim zdrowiem i życiem. g

Wykorzystano mat. MSWiA

Propozycje MSWiA dla funkcjonariuszy 
Dodatkowe podwyżki, płatne nadgodziny, rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę oraz 
30 dni pełnopłatnego L4 dla funkcjonariuszy z pierwszej linii to propozycje, które zawiera projekt porozumienia przekazany 
stronie społecznej. Pełna treść projektu tego porozumienia została zamieszczona na stronie internetowej KSP.



pełniących służbę na stanowisku kierowania. Najlepsi awansowali 
do II etapu, który odbył się w budynku komendy stołecznej, gdzie 
pod okiem komisji funkcjonariusze pisemnie odpowiadali na 60 py-
tań przez 60 minut. Kolejną konkurencją rozegraną w stołecznym 
finale była symulacja pełnienia służby na stanowisku kierowania, 
która obejmowała m.in. przyjęcie zgłoszenia, kierowanie siłami  
i środkami oraz dokumentowanie wykonanych czynności w policyj-
nych bazach informatycznych.

Poszczególne zadania pozwoliły na sprawdzenie, czy zawodnicy 
w prawidłowy sposób zarejestrowali zdarzenia w policyjnych bazach, 
inicjowali niezbędne działania po przyjęciu zgłoszenia lub informacji 
o zdarzeniu, skutecznie kierowali siłami i środkami jednostki Policji, 
a także czy podejmowali adekwatne decyzje i wydawali stosowne 
polecenia, dbali o właściwy obieg informacji oraz, jak radzili sobie  
w sytuacjach trudnych.

Najlepszym dyżurnym garnizonu stołecznego okazał się asp. 
sztab. Marek Bryciński z KPP w Piasecznie, tuż za nim uplasował się 
nadkom. Robert Padzik z KPP w Mińsku Mazowieckim, następnie 
nadkom. Piotr Szczepaniak z KPP w Otwocku. Zwycięzca weźmie 
udział w ogólnopolskim finale, który odbędzie się 22-23 listopada 

2018 roku w Katowicach. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy, a asp. sztab. Markowi Bry-

cińskiemu życzymy powodzenia podczas ostatecznych rozgrywek. g
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Zarówno na drodze, jak i w komunikacji miejskiej bezpie-
czeństwo w głównej mierze zależy od nas samych. Dotyczy 
to nie tylko dorosłych, ale również dzieci. Z myślą o naj-

młodszych Tramwaje Warszawskie wraz z Wydziałem Prewencji 
KSP i Zarządem Transportu Miejskiego  już od 10 lat organizują 
kampanię pn. „Warszawska Linia Edukacyjna”. Przedsięwzięcie 
realizowane jest w ramach programu informacyjno-edukacyjne-
go pn. „Bezpieczny i kulturalny pasażer”. W trakcie zajęć dzieci 
uczą się prawidłowego, bezpiecznego oraz kulturalnego zacho-
wania się w środkach komunikacji publicznej i na przystankach,  
a także prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Ponadto 
poznają zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania obowiązują-
cych zasad w czasie podróżowania.

Zajęcia prowadzone są w oryginalnej sali lekcyjnej - w tram-
waju, przez nietuzinkowych nauczycieli - policjanta z Wydzia-
łu Prewencji KSP, przedstawiciela nadzoru ruchu Tramwajów 
Warszawskich oraz ratownika z Jednostki Ratownictwa Specja-
listycznego s-12. Niecodzienny skład wyrusza w edukacyjną wy-
cieczkę w każdy piątek z placu Narutowicza do alei Zielenieckiej  
i z powrotem. Jedną część podróży dzieci pokonują nowocze-
snym tramwajem, drugą – zabytkowym. W tym roku  szkolnym 
zaplanowano 56 lekcji dla około 1000 dzieci.

Pierwsza odbyła się 12 października 2018 roku. Uczestnicy 
wyruszyli w podróż spod placu Narutowicza przez rondo Wa-
szyngtona do alei Zielenieckiej i z powrotem. Trasę przemierzali 
współczesnym i zabytkowym tramwajem, w trakcie odbyły się 
warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowych 
zachowań podczas jazdy (bezpieczne wchodzenie i wysiadanie  
z pojazdu, pilnowanie bagażu, reagowanie na zdarzenia zagra-
żające życiu i zdrowiu), kulturalnego sposobu podróżowania 

(zachowanie ciszy i czystości, ustąpienie miejsca osobie star-
szej, niepełnosprawnej). Uczestnicy mogli również porozmawiać  
z policjantką na temat konsekwencji prawnych wynikających  
z łamania przepisów np. zniszczenie mienia. Jak co roku, każdy 
uczestnik spotkania otrzymał na pamiątkę apteczkę ratunkową 
do udzielania pierwszej pomocy, kamizelkę odblaskową oraz 
materiały edukacyjne w postaci książeczek i puzzli. 

To już X odsłona kampanii, szkoły są wciąż zainteresowane  
i licznie zgłaszają chęć uczestniczenia w akcji. Popularność przed-
kłada się na imponującą liczbę uczestników - ponad 9 tys. dzieci 
skorzystało już z nietypowych lekcji. Umiejętność stosowania 
zdobytej wiedzy w praktyce, do tego zadowolone i uśmiechnięte 
buzie - to najskuteczniejsza motywacja do wznawiana kolejnych 
edycji. g

Ruszyła „Warszawska Linia Edukacyjna” 

Od dziesięciu lat w każdy piątek w trakcie roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych mają okazję uczestniczyć  
w zajęciach, podczas których uczą się prawidłowego udzielania pierwszej pomocy oraz poznają zasady bezpiecznego po-
dróżowania komunikacją miejską. Spotkania są nietypowe i prowadzą je nietypowi nauczyciele w nietypowej sali lekcyjnej.  
Dotychczas w przedsięwzięciu udział wzięło ponad 9 tys. dzieci.

EWELINA KUCHARSKA
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W NASZYM GARNIZONIE 
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WARTO MARZYĆ
– Pracę w Policji rozpocząłem w 2002 roku jako pracownik cywil-
ny w śródmiejskiej komendzie – mówi asp. sztab. Jakub Modrze-
jewski. W 2006 roku wstąpiłem do formacji, początkowo praco-
wałem w Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym KRP Warszawa 
I, następnie jako dzielnicowy, obecnie pełnię służę w Wydziale 
dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Rejono-
wej Policji Warszaw III. Jako mały chłopiec słuchałem z zainte-
resowaniem mojej babci Janiny, jak opowiadała o swojej pracy  
w ruchu drogowym. Z pionem tym związany był również mój  
ojciec Tadeusz, który mimo że jest na emeryturze, wciąż pracuje 
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców stolicy.

PRADZIADEK POLICJANTEM
– Czasy, w których żył mój pradziadek – opowiada Jakub – nie 
były łatwe. Dorastał w licznej rodzinie, miał dziesięcioro rodzeń-
stwa, on był najmłodszy. Do tego wielu rodaków zostało zesła-
nych, także pradziadek, Jan Pietrzak. Prawdopodobnie kilka lat 
spędził w guberni archangielskiej – nie znam dokładnie szcze-
gółów, w rodzinie nie zachowały się dokumenty z tego okresu,  
z wyjątkiem jednego zdjęcia. Do Warszawy wrócił po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości i wstąpił do nowo uformowanej 

Policji Państwowej. Kolejny raz pradziadek musiał opuścić War-
szawę podczas okupacji niemieckiej. Wówczas z żoną i dziećmi 
ukryli się w Nieborowie. Po wojnie wrócili do stolicy i zamieszkali 
na Woli, z którą ja i moja rodzina jesteśmy związani do dziś. To 
pradziadek zachęcił moją babcię, Janinę Pietrzak do wstąpienia 
w szeregi Policji.

WSPOMNIENIA BABCI
– Babcia Janina z łezką w oku przywołuje czasy, kiedy pracowała 
w mundurze – kontynuuje Jakub. Uśmiech na jej twarzy wywołu-
ją wspomnienia o kierowaniu ruchem z tzw. „bocianiego gniaz-
da” na placu Bankowym. Podobno w jednej z kronik filmowych 
została zarejestrowana podczas służby. Po kilku latach rozpoczę-
ła pracę na Woli, w policyjnej izbie zatrzymań, jako tzw. „pro-
fos”.  Po dziesięciu latach pracy przeszła na emeryturę, zgodnie 
z obowiązującymi wtedy przepisami – dodaje Jakub. Dziadek  
– Eugeniusz Modrzejewski, także pracował w latach 50. w ruchu 
drogowym. 

KONTYNUACJA TRADYCJI
– W ślady babci i dziadka poszedł mój ojciec – Tadeusz Modrze-
jewski, który kontynuował tradycję rodzinną, również wstępu-
jąc do stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego. Praca była jego 
pasją, sprawiała mu wiele satysfakcji. Mój tato – dodaje Jakub 
– był specjalistą w sekcji organizacji nadzoru ruchu drogowego, 
pilotował najważniejsze delegacje rządowe, był odpowiedzialny 
za bezpieczeństwo prezydentów i premierów różnych państw 
podczas ich wizyt w stolicy. Chociaż po 17 latach służby odszedł 
na emeryturę, nadal działa na rzecz bezpieczeństwa. Na począt-
ku pracował w straży miejskiej na Bemowie, gdzie był zastępcą 
komendanta do 2000 roku. Obecnie pracuje w jednym z war-
szawskich komisariatów Policji, jako pracownik obsługi monito-
ringu. W mojej rodzinie mundur jest obecny od wielu pokoleń. 
Dla mnie więc praca w Policji to nie tylko służba, to także histo-
ria i tradycja. Jestem dumny, że jestem policjantem – mówi asp. 
sztab. Jakub Modrzejewski. g

Od pokoleń w mundurze 

Policyjny mundur pojawił się w rodzinie asp. sztab. Jakuba Modrzejewskiego po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. 
Pradziadek jako pierwszy rozpoczął pracę w Policji, następnie do formacji wstąpiła babcia Jakuba, po latach dołączył jego 
ojciec. Od kiedy pamięta, chciał zostać policjantem. Jego marzenie się spełniło, obecnie pełni służbę w Komendzie Rejono-
wej Policji Warszawa III.

EWELINA KUCHARSKA
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Działania prowadzone na Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskie-
go w Warszawie pokazują, że senior nie musi być osobą 
przewrażliwioną na punkcie swojego zdrowia, tylko świa-

domą swojego ciała, zmian zachodzących wraz z wiekiem i oso-
bą aktywnie spędzającą czas wolny. Jednym z programów reali-
zowanych na UTW AWF przy współpracy z Wydziałem Prewencji 
Komendy Stołecznej Policji jest Akademia Zdrowia Bezpiecznego 
Seniora.

Program zyskał wysokie uznanie w Ministerstwie Rodziny Pra-
cy i Polityki Społecznej. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa 
seniorów na wielu płaszczyznach takich jak: sprawność fizyczna  
i poznawcza ukierunkowana na poprawę sprawności funkcjonal-
nej oraz funkcji poznawczych, bezpieczeństwo w sieci, samoobro-
na oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym i w domu. 

W dniu 27 października br. w Auli Głównej Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Warszawie miała miejsce konferencja pt. 
„Edukacja, bezpieczeństwo, zdrowie seniorów w teorii i prakty-

ce”.  W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele: Uniwersy-
tetów II i III Wieku, fundacji „Aktywni całe życie”, Urzędu m.st. 
Warszawy, Warszawskiej Rady Seniorów oraz sami seniorzy. Spo-
tkanie zostało oficjalnie otwarte przez Prezes UTW AWF – prof. 
Ewę Kozdroń, która zaprezentowała wykład na temat „Edukacji 
prozdrowotnej w profilaktyce gerontologicznej”.  Konferencja 
składała się z trzech sesji, które dotyczyły edukacji osób star-
szych, bezpieczeństwa i zdrowia. Uczestnicy mogli dowiedzieć 
się m.in. jak ważną rolę i znaczenie mają ćwiczenia fizyczne  
w profilaktyce przeciwupadkowej czy też, jakie jest znaczenie siły 
mięśniowej w procesie starzenia się człowieka.  Te z kolei zagad-
nienia omawiały dr Joanna Piotrowska oraz dr Anna Leś.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Wydziału 
Prewencji KSP. W trakcie mojego wykładu pt. „Bezpieczny Senior” 
słuchacze w skupieniu wysłuchali rad, jak nie stać się ofiarą oszu-
stów działających metodą „na policjanta”, jak być bezpiecznym 
uczestnikiem ruchu drogowego oraz, jak reagować na przemoc 
wobec osób starszych.

Zwieńczeniem programu „Akademia Zdrowia Bezpiecznego 
Seniora” jest wydana książka dedykowana seniorom pt. „Eduka-
cja, bezpieczeństwo, zdrowie seniorów w teorii i praktyce”. Każdy 
senior  uczestniczący w konferencji otrzymał publikację, w której 
znajdzie odpowiedzi z zakresu profilaktyki osób starszych. 

Podejmowanie zagadnień dotyczących osób starszych jest 
ważne nie tylko z uwagi na wciąż rosnącą liczbę seniorów w na-
szym społeczeństwie. Każdemu z nas kiedyś przyjdzie osiągnąć 
wiek dojrzały. Warto więc już dziś edukować młode pokolenie  
i uczyć zasad odpowiedzialnego zachowania wobec osób star-
szych, a samym seniorom pokazywać, jak szczęśliwie spędzić je-
sień życia. g

Akademia Zdrowia Bezpiecznego Seniora

W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczny wzrost populacji osób starszych. Wynika to z ze zmian demograficznych  
i spadku umieralności we wcześniejszych okresach życia. Ostatnie dekady to czas gloryfikacji młodości, sprawności i zabawy. 
Starość nie jest okresem przez nas wyczekiwanym, a wizerunek osoby starszej wiąże się z ustalonymi stereotypami, zazwy-
czaj negatywnymi. Należy to zmienić.

SIERŻ. SZTAB. MAGDALENA STRZEŻEK

Starość nie jest okresem przez nas 
wyczekiwanym, a wizerunek osoby starszej 

wiąże się z ustalonymi stereotypami, 
zazwyczaj negatywnymi. Należy to zmienić.
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Zawody odbyły się 12 i 13 października w Akademii Wojsk 
Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 
W mistrzostwach mogli startować przedstawiciele służb 
mundurowych: Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Policji, 

CBŚP, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowe-
go, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służ-
by Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej (w tym strażacy 
OSP), Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Służby Celno-Skarbo-
wej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Marszałkowskiej oraz 
żołnierze NSR odbywający w okresie trwania turnieju szkolenie woj-
skowe.

WOREK MEDALI
7-osobowa reprezentacja KSP brała udział w walkach dla różnych 
kategorii wagowych i w różnych formułach walki. Walki (2 rundy po 
2 minuty każda) rozgrywane były na planszy i ringu. Każdy ze sto-
łecznych zawodników wrócił co najmniej z jednym medalem. 

Pierwsze miejsce w kategorii wagowej do 74 kg w formule walki 
PF zdobył już po raz kolejny kom. Daniel Grzyb z Oddziału Prewen-
cji Policji w Warszawie (równocześnie trener i kierownik zespołu). 
Ze sportami walki związany jest już ponad 20 lat. Jako młody chło-
pak zaczynał od karate, a od 13. roku życia trenuje nieprzerwanie 
kickboxing. Na swoim koncie ma wiele sukcesów indywidualnych.

Oprócz niego złoto wywalczył również w turnieju sierż. Dariusz 
Cholewa z tej samej jednostki w kategorii powyżej 94 kg - PF. Ten 
sam zawodnik zdobył też 3 miejsce w kategorii powyżej 94 kg - KL.

Srebrny medal otrzymał natomiast sierż. Adam Chrzanowski  
z KRP Warszawa I w kategorii wagowej do 94 kg - KL. Policjant ten 
zdobył również 3 miejsce w kategorii do 94 kg w formule walki PF. 
Z tej samej jednostki srebrny krążek wywalczył sierż. Damian Go-
spodarczyk w kategorii do 63 kg - PF, który uplasował się też na  
3 miejscu w kategorii do 63 kg - KL i w kategorii do 63,5 kg - K-1.

Trzecie miejsce zdobył także sierż. Andrzej Kiełtyka z OPP 
(kategoria wagowa do 84 kg - PF), asp. sztab. Rafał Soja z Wy-
działu Kryminalnego KSP (weteran - powyżej 40. roku życia  

w kategorii do 94 kg - PF) oraz sierż. Kamil Trześniak z Wydziału 
Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP, który wywalczył brąz  
w kategorii do 79 kg PF.

NARODZINY REPREZENTACJI
Trener reprezentacji jest niezwykle dumny ze swojej drużyny, 
którą zajmuje się zaledwie od kilkunastu miesięcy. Zadanie nie 
jest łatwe, bo sportową pasję trzeba połączyć z pracą i życiem 
prywatnym. – Przed kolejnymi zawodami zwiększamy liczbę 
wspólnych treningów, by wychwycić ewentualne błędy, omó-
wić taktykę i dobrze przygotować się do startu. Aby utrzymywać 
formę startową, trzeba minimum 3 razy w tygodniu poświecić  
2 godziny, by później móc rywalizować z tymi najlepszymi. Do 
tego dochodzi jeszcze właściwa dieta i regeneracja – mówi kom. 
Daniel Grzyb i dodaje: – cieszę się, że udało mi się już po raz pią-
ty zdobyć tytuł Mistrza Polski Służb Mundurowych w Kickbo-
xingu. Jednak najważniejszy jest dla mnie sukces całej druży-
ny. Zawodnicy nieraz musieli walczyć ze swoimi słabościami i je 
przezwyciężyć. Walka do końca przyniosła efekt. Cieszę się, że 
udało mi się stworzyć drużynę, która osiąga wspaniałe wyniki  
w tej dyscyplinie. Powstała super drużyna. 

Przez ostatnie lata dołączali do reprezentacji kolejni poli-
cjanci. Wielu z nich poznał, gdy na początku swojej służby w Po-
licji trafili do OPP. To bardzo aktywni fizycznie zawodnicy, któ-
rzy od lat stale ćwiczą w klubach. – W ubiegłym roku w składzie 
czteroosobowym zdobyliśmy 2. miejsce w tych zawodach. Teraz 
liczniejsza drużyna z KSP okazała się najlepsza spośród wszyst-
kich mundurowych jednostek w kraju. Stołeczni policjanci po-
kazali hart ducha i sportową zawziętość. W naszej reprezenta-
cji mamy np. jednego weterana w kategorii wiekowej powyżej 
40. roku życia. Całe życie trenował taekwondo. Nie musiałem go 
zbyt długo namawiać, by dołączył do naszej drużyny i wziął udział  
w zawodach.

TWORZYMY „DRUŻYNĘ PIERŚCIENIA”
Kom. Daniel Grzyb zapewnia, że w reprezentacji jest także miejsce 
dla innych uzdolnionych zawodników. – Drzwi do naszej reprezen-
tacji są otwarte. Chętni mogą zgłaszać się bezpośrednio do mnie, 
na co dzień pracuję w Zespole Szkolenia OPP. Mam nadzieję, że za 
rok pojedziemy na te zawody w jeszcze większym składzie, może 
stworzymy „drużynę pierścienia”. g

PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

7 wspaniałych kickboxerów 

Z 11 medalami indywidualnymi (2 - złotymi, 2 - srebrnymi oraz 7 brązowymi) oraz medalem za pierwsze miejsce w klasyfi-
kacji drużynowej wrócili policjanci Komendy Stołecznej Policji z VI Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu. 
W turnieju rozgrywanym pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu, przy współpracy z DSF Kickboxing Challenge, 
wzięło udział 179 zawodników z 82 różnych jednostek. 
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Najważniejszy jest dla mnie sukces całej 
drużyny. Zawodnicy nieraz musieli walczyć 
ze swoimi słabościami i je przezwyciężyć. 
Walka do końca przyniosła efekt. Cieszę 

się, że udało mi się stworzyć drużynę, która 
osiąga wspaniałe wyniki w tej dyscyplinie. 

Powstała super drużyna. 
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ASP. SZTAB. MAŁGORZATA WERSOCKA

Sztukami walki interesował się już jako kilkunastoletni chło-
piec. Jak mówi Adam, jego rówieśnicy grali w piłkę nożną  
w miejskim klubie, ale on wolał inny rodzaj adrenaliny. Przy-
godę z tą dyscypliną sportową rozpoczął od aikido. Na pierw-

sze zajęcia sztuk walki zabrał go tata, który w młodości sam trenował 
Karate Kyokushin. – Po pierwszych zajęciach byłem zafascynowany, 
podobała mi się cała ta otoczka. Aikido trenowałem 3 lata, udało mi 
się zdobyć piąty stopień zaawansowania. Ta sztuka walki łączy ciało 
i umysł ćwiczącego, to bardziej filozofia niż sama walka. Po pewnym 
czasie stwierdziłem jednak, że brakuje mi większych emocji. Gdy 
miałem 13 lat, dowiedziałem się, że w moim rodzinnym mieście  
w Gołdapi prowadzony jest nabór do sekcji kickboxingu. Rodzice po-
zwolili mi spróbować. Okazało się, że treningi prowadzi kolega mo-
jego taty. Bardzo szybko odnalazłem się w tej dyscyplinie. Stosuje się 
w niej bokserskie ciosy pięścią i kopnięcia. Rozwijałem w sobie m.in. 
takie umiejętności jak: szybkość, wytrzymałość, gibkość, a także pa-
nowanie nad stresem.  Jako dorastający chłopak miałem momenty 
zwątpienia, jednak rodzice zawsze we mnie wierzyli i wspierali mnie, 
w szczególności mój tata, który doskonale rozumiał, ile wyrzeczeń  
i pracy wymaga przygotowanie się do zawodów. To dzięki wsparciu 
rodziców do dziś trenuję. Po ośmiu miesiącach ciężkich treningów 
wziąłem udział w Mistrzostwach Polski w kategorii „Junior”, na któ-
rych zdobyłem złoty medal. Pamiętam, że wtedy ta wygrana bardzo 
mnie uskrzydliła i dała motywację do dalszych treningów. Bardzo 
dobrze wspominam ten okres. To tam nauczyłem się samodyscy-
pliny, która jest bardzo ważna i w sporcie, i w moim obecnym za-
wodzie. 

MEDALOWE OSIĄGNIĘCIA
Od pierwszej wygranej do dziś Adam nieprzerwanie zajmuje się 
sportami walki i osiąga kolejne sukcesy. Do jego największych osią-
gnięć należą:

• I miejsce w Mistrzostwach Polski Kickboxingu, które odbyły się 
w 2017 r. w Łochowie,

• I miejsce w Mistrzostwach Polski Północnej w Kickboxingu, któ-
re odbyły się 29 kwietnia 2007 r. w Lubawie,

• I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Grand  Champion Cup, 
który odbył się 15 grudnia 2007 r. w Tarczynie,

• I miejsce w Mistrzostwach Polski w KickBoxingu, któ-
re odbyły się 25 kwietnia 2008 r. w Sułkowicach,I miejsce  
w turnieju International Mazovia Open 2008 w Kickboxingu, 
który odbył się w grudniu 2008 r. w Tarczynie,

• I miejsce w otwartym Pucharze Polski w Kickboxingu, który od-
był się w kwietniu 2009 r. w Węgrowie,

• I miejsce w Mistrzostwach Polski Północnej w Kickboxingu, któ-
re odbyły się w lutym 2009 r. w Pasłęku,

• I miejsce w turnieju International Mazovia Open 2009  
w Kickboxingu, który odbył się w grudniu 2009 r. w Tarczynie.

PRACA W POLICJI 
W 2016 roku, po zakończeniu studiów magisterskich na Uniwersy-
tecie Warmińsko-Mazurskim Adam postanowił wstąpić w szeregi 
Policji. Zawsze chciał pomagać innym, nigdy nie przechodził obo-
jętnie obok ludzkiej krzywdy, a służba w Policji i instrumenty, jakie 
daje prawo, pozwalają na skuteczna pomoc potrzebującym pomo-

cy i wsparcia. – Po wstąpieniu w szeregi Policji myślałem, że moja 
przygoda z czynnym uczestnictwem w zawodach sportowych się 
zakończy. Myliłem się. Służąc w Oddziale Prewencji Policji pozna-
łem komisarza Daniela Grzyba, który stworzył reprezentację KSP  
w kickboxingu. Razem rozpoczęliśmy przygotowania do Mistrzostw 
Polski Służb Mundurowych. 

Na osiągnięcia medalowe nie trzeba było długo czekać. Już  
w czerwcu 2016 r. policjant zajął II miejsce w IV Mistrzostwach Pol-
ski Służb Mundurowych w Kickboxingu, które odbyły się w Sanoku. 
Rok później wziął udział w V Mistrzostwach Polski Służb Munduro-
wych w Kickboxingu, które odbyły się w Nisku. Zdobył tam I miejsce 
oraz tytuł Najlepszego Zawodnika mistrzostw, spośród 150 zawod-
ników biorących udział w turnieju. Dodatkowo jego drużyna zajęła 
II miejsce w klasyfikacji drużynowej. 

W październiku br. z kolei wziął udział, wspólnie z kolegami  
z KSP, w VI Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Kickbo-
xingu, rozgrywanych w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. 
Stoczył łącznie 5 walk, z czego 3 - przed czasem. W finale zajął osta-
tecznie II miejsce, a reprezentacja KSP wywalczyła I miejsce w klasy-
fikacji drużynowej spośród 82 jednostek. Dla sierż. Chrzanowskiego 
to największy sukces w karierze. g

Kickboxer w mundurze 

Kickboxing to sztuka walki, której celem jest nie tylko poprawa sprawności fizycznej, ale także własny rozwój osobisty. 
Przekonał się o tym sierżant Adam Chrzanowski ze śródmiejskiej komendy, który stoczył już ponad 100 walk na turniejach 
rangi ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.



Program jest kontynuacją prowadzonego w latach ubiegłych 
programu „Poznaj i zrozum ryzyko”. I tak jak poprzednio two-
rzymy go we współpracy z Służbą Więzienną. W pierwszych  

w tym roku szkolnym zajęciach, które odbyły się w Zespole Szkół 
Zawodowych im. E. Gierczak w Górze Kalwarii uczestniczył Komen-
dant Powiatowy Policji w Piasecznie insp. Robert Chmielewski,  
z-ca Starosty Powiatu Piaseczyńskiego Pan Arkadiusz Strzyżewski,  
a także Dorota Kłos, która pomaga w organizacji spotkań prewen-
cyjnych na terenie całego powiatu.

Służbę Więzienną reprezentowała porucznik Anna Penkin,  
a gościem specjalnym był Przemek, który od 17 miesięcy przeby-
wa w zakładzie karnym. Tam odbywa karę pozbawienia wolności za 
spowodowanie wypadku w wyniku którego śmierć na przejściu dla 
pieszych poniosła 67- letnia kobieta.

Przemek w swoim emocjonalnym i niezwykle wzruszającym wy-
stępie opowiedział, jak pobyt za kratami zmienił jego życie. Chciał 
podzielić się z młodzieżą swoimi refleksjami, by dać świadectwo 

temu że, ludzkie życie jest bezcenne i bardzo łatwo jest je zniszczyć.
W programie omówiono również przykłady zdarzeń drogowych, 

w których zginęły lub spowodowały je młode osoby. Pamiętać na-
leży, że Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebez-
piecznych w Unii Europejskiej, a Polska jest na przedostatnim miej-
scu w Europie pod względem liczby ofiar śmiertelnych w przeliczeniu 
na milion mieszkańców. Tylko w 2017 roku w Polsce doszło do 33 
tys. wypadków, w których zginęło około 3 tys. osób. Te zatrważające 
statystki dowodzą, że nie wolno ustawać w wysiłkach, by ten stan 
rzeczy zmienić. Wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za edukację spo-
łeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa na polskich drogach. Swo-
imi spostrzeżeniami dotyczącymi młodych kierowców podzielił się  
z słuchaczami asp. sztab. Robert Bojarski z sekcji profilaktyki Wy-
działu Ruchu Drogowego KSP.

Dyrekcji szkoły oraz całemu gronu pedagogicznemu dziękujemy 
za możliwość przeprowadzenia działań prewencyjnych. g
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Inauguracja tegorocznego programu „Kibic” miała miejsce 30 
października 2018 roku na terenie Ośrodka „Polonia” przy  
ul. Konwiktorskiej 6. Uczniowie 8 klas szkół podstawowych 

oraz oddziałów gimnazjalnych uczestniczyli w niecodziennym 
wydarzeniu - interaktywnej wycieczce po stadionie. W ramach 
programu zwiedzili nie tylko obiekt sportowy i jego zaplecze, po-
znali historię klubu i zasady obowiązujące na terenie ośrodka, 
ale również porozmawiali z policyjnym psychologiem, policjan-
tem-spottersem oraz specjalistą ds. profilaktyki społecznej.

Spotkania na obiekcie sportowym będą odbywać się przez 
cały rok szkolny, zgodnie z terminarzem i programem wycieczek, 
w grupach do 30 osób.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zainteresowanie ze 
strony uczniów i nauczycieli problematyką bezpiecznego kibi-
cowania. W trakcie spotkań z policjantami młodzi ludzie mogą 
nauczyć się prawidłowych postaw kibica sportowego, poznać 
przepisy regulujące bezpieczeństwo i porządek na terenie 
obiektów sportowych, w tym konsekwencje prawne wynikające  
z negatywnych zachowań. W trakcie zajęć funkcjonariusze, od-
wołując się do zaczerpniętych z życia sytuacji, uczą młode osoby 
prawidłowych reakcji na zagrożenia podczas imprez masowych.

W ramach programu „Kibic” zajęcia prowadzą także policyjni 

psycholodzy, którzy poruszają zagadnienia dotyczące psychologii 
tłumu, zachowań agresywnych i alternatywnych zachowań aser-
tywnych. Młodzież może uczyć się rozpoznać postawy związane 
z przemocą i negatywnymi zachowaniami oraz dowiedzieć się, 
jakie są przyczyny ich powstawania. g

Bezpieczne kibicowanie

Kibicowanie stanowi integralną część każdej dyscypliny sportowej. W trakcie dopingowania sportowców między uczestnika-
mi wydarzenia tworzy się magiczne uczucie wspólnoty. Atmosfera wręcz mistyczna podrywa zawodników do walki. Niestety 
międzyklubowe spotkania piłkarskie nie zawsze są tego przykładem. By na stadionach było bezpieczniej, stołeczni policjanci 
rozpoczęli X już edycję programu „Kibic”.

EWELINA KUCHARSKA

Raz, dwa, trzy - zginiesz Ty!

Czy złe decyzje na drodze mogą być śmiertelne? Wielu tragicznych w skutkach zdarzeń można by uniknąć, dokonu-
jąc właściwych wyborów. Przypomina o tym kampania społeczna pn. „Raz, dwa, trzy – zginiesz TY! Na spotkaniu  
w Zespole Szkół Zawodowych im. E. Gierczak w Górze Kalwarii jej mocnym akcentem była m.in. „spowiedź” Przemka, 
który za spowodowanie śmiertelnego wypadku trafił za kraty. 

KOM. JAROSŁAW SAWICKI



Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KSP pełnili służ-
bę w rejonie Cmentarza Północnego, gdzie kierowali ruchem 
w związku z akcją „Znicz”. W pewnym momencie podjechał 

do nich samochód, którego kierowca roztrzęsionym głosem po-
wiedział, że wiezie syna, który traci przytomność. Dziecko leczo-
ne było kardiologicznie. Kierowca poprosił policjantów o pomoc 
w sprawnym dotarciu do szpitala. Dziecko „przelewało” się przez 
ręce matki i znajdowało się w stanie zagrażającym życiu.

Mł. asp. Artur Ronek i st. sierż. Konrad Wójcik nie czekając 
ani chwili podjęli radiowozem pilotaż pojazdu do Centrum Zdro-
wia Dziecka w Międzylesiu. Przy użyciu sygnałów świetlnych  
i dźwiękowych pilotowali samochód z młodym pacjentem pro-
sto do szpitala. Ponieważ nie wszyscy kierowcy chcieli przepu-
ścić jadący za radiowozem cywilny samochód, do eskorty przy-
łączył się policyjny motocyklista asp. sztab. Łukasz Warpas. Już 
po kilkunastu minutach „kolumna” dotarła bezpiecznie do celu,  
a dziecko zostało przekazane pod opiekę lekarzom. Rodzice nie 
szczędzili słów podziękowania i uznania dla policjantów. g
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W piątek 12 października na strzelnicy Zarządu Okręgowe-
go Polskiego Związku Łowieckiego w Siemianowicach 
Śląskich odbyły się XIV Zawody Strzeleckie o Puchar Ko-

mendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W zmaganiach 
udział wzięło 35 drużyn, każda z nich składała się z 2 mężczyzn  
i kobiety. Garnizon stołeczny reprezentowały trzy drużyny. 

W pierwszym etapie zawodów policjanci musieli oddać 20 
strzałów z broni służbowej w ciągu 3 minut z odległości 25 me-
trów do dwóch różnych tarcz - TS2 tzw. „olimpijskiej” i  TS10 tzw. 
„francuza”.  

Następna część zawodów polegała na oddaniu przez uczest-
ników 10 strzałów z wymianą magazynka w czasie 20 sekund do 
tarczy TS23, również oddalonej o 25 metrów. 

Wśród kobiet najlepsza okazała się nadkom. Agnieszka  
Szymaniuk na co dzień pracująca w Laboratorium Kryminalistycz-
nym KSP. Trzecie miejsce zajęła kom. Inga Kołodziej z Wydziału 
Doskonalenia Zawodowego KSP. W kategorii mężczyzn na trzecim 
miejscu uplasował się nadkom. Maciej Mikołajczuk, Zastępca Na-
czelnika Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KRP Warszawa I. 

Stołeczni policjanci otrzymali również dwa Puchary Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Katowicach za zajęcie pierwszego 
i trzeciego miejsca w klasyfikacji drużynowej. W skład stołecznych 

drużyn weszli: nadkom Agnieszka Szymanik, nadkom. Maciej 
Mikołajczuk  asp. sztab. Dariusz Przasnek,, kom. Inga Kołodziej, 
podinsp. Piotr Grzywiński, kom. Krzysztof Ogórek, mł. asp. Sylwia 
Leszczyńska, st. asp. Marcin Sałbut, sierż. sztab. Kamil Sułek. g

Strzały w dziesiątkę

Pierwsze i trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej zdobyli stołeczni policjanci podczas XIV Zawodów Strzeleckich  
o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W kategorii kobiet zwycięstwo odniosła nadkom. Agnieszka 
Szymanik, natomiast trzecie miejsce zdobyła kom. Inga Kołodziej. Wśród mężczyzn trzecie miejsce zajął nadkom. Maciej 
Mikołajczuk. W zaciętej rywalizacji udział wzięło 138 zawodników.

EWELINA KUCHARSKA
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Błyskawiczna reakcja policjantów z drogówki

Policjanci stołecznej drogówki pilotowali do szpitala samochód, w którym znajdował się 10-miesięczny chłopiec, w stanie 
zagrażającym życiu. Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów dziecko w kilkanaście minut trafiło pod opiekę specjalistów  
i otrzymało fachową pomoc.

MŁ. ASP. ANTONI RZECZKOWSKI
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Komendant Stołeczny Policji, jako pracodawca, wykonuje za-
dania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad poli-
cjantami i pracownikami Policji.1 Zakres tych zadań, finanso-
wanych z budżetu KSP, obejmuje: 

• lekarskie badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz realiza-
cję wniosków, wynikających z tych badań,

• lekarskie i psychologiczne badania kierowców i prowadzących 
pojazdy uprzywilejowane oraz stermotorzysty,

• laboratoryjne i lekarskie badania do celów sanitarno-epide-
miologicznych,

• szczepienia ochronne,
• opiekę medyczną po ekspozycji na zakażenie,
• kierowanie policjantów na  turnusy antystresowe,
• badanie środowiska służby/pracy,
• refundację części kosztów poniesionych na zakup okularów 

korygujących wzrok/soczewek kontaktowych, niezbędnych do 
pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

W celu realizacji tych zadań Komendant Stołeczny Policji powołał 
Zespół ds. Medycyny Pracy KSP i wydał własne decyzje2, określające 
tryb wdrażania obowiązków, wynikających z zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej, a także zawiera niezbędne umowy z podmiotami 
medycznymi.3

Powyższe dokumenty, a także uzgodnienia z wykonawcami usług 
medycznych, pozwalają na określenie zasad i procedur, niezbędnych 
do stosowania w procesie realizacji zadań, związanych z profilaktycz-
ną opieka zdrowotną w stołecznym garnizonie Policji. 

Policjant i pracownik Policji, przystępując do różnorodnych ba-
dań i szczepień, z jednej strony wypełnia ciążące na nim obowiązki,  
z drugiej zaś, korzysta z przysługujących im świadczeń. Jednakże 
przystępowanie do badań raz na kilka lat, wymaga cyklicznej aktuali-
zacji wiedzy na ten temat, tym bardziej, że zasady i procedury ulega-
ją pewnym modyfikacjom. 

Mam nadzieję, że przedstawione niżej treści będą pomocne poli-
cjantom i pracownikom Policji, a także ich przełożonym służbowym.  

I. WYSTAWIANIE SKIEROWAŃ NA BADANIA  
W celu wypełnienia zadania przeprowadzania badań lekarskich  
i szczepień ochronnych wprowadzono skierowania na badania, wy-
stawiane przez osoby uprawnione.  Skierowania te mają charakter 
zobowiązania finansowego i dlatego podlegają rejestracji w Zespole 
ds. Medycyny Pracy KSP.

Skierowania na badania okresowe, kontrolne i wstępne 
wystawia się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego je-
den przeznaczony jest dla osoby kierowanej na badania, drugi, 
wraz z kserokopią, dla wykonawcy badań, trzeci zaś pozostaje  
w zbiorach jednostki/komórki organizacyjnej KSP (łącznie  
4 egz.), zaś skierowania na badania kierowców, prowadzących 
pojazdy uprzywilejowane i stermotorzystów, do celów sanitar-
no-epidemiologicznych oraz na szczepienia ochronne wystawia 
się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden, wraz  
z kserokopią, przeznaczony jest dla wykonawcy badań i szczepień, 
drugi zaś pozostaje w zbiorach jednostki/komórki organizacyjnej KSP 
(łącznie 3 egz.), na potrzeby kontroli. 4

Zasady i procedury, związane z profilaktyczną 
opieką zdrowotną nad policjantami  
i pracownikami stołecznego garnizonu Policji

W Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym rozgrywa-
nych w Łukowie rywalizowali mundurowi i cywile. St. 
sierż. Krzysztof Grzemiński zdobył 3 złote medale i je-

den srebrny. Startował w konkurencjach tzw. martwy ciąg (240 
kg) i wyciskanie sztangi leżąc (182,5kg) w kategorii do 100 kg.

To nie jedyne osiągnięcia naszego policjanta. Jak sam mówi, 
przygodę, która stała się jego pasją poza pracą, rozpoczął w 2000 
roku. W zawodach sportowych o zasięgu międzynarodowym, 
uczestniczy od dwóch lat. Warto tu wspomnieć Mistrzostwa Eu-
ropy Służb Mundurowych, na których w trójboju siłowym zdobył 
5 medali - 4 złote i jeden brązowy.

Aktualnie nasz „Siłacz” szykuje się na kolejne zawody, które 
odbędą się we Wrocławiu. Tam stanie do walki o Mistrzostwo 
Polski Służb Mundurowych.  g

Policjant na medal!
PODKOM. SZYMON KOŹNIEWSKI

Na koncie ma już 9 medali. 7 złotych, srebrny i brązowy. Takimi osiągnięciami może pochwalić się policjant nowodworskiej 
drogówki. St. sierż. Krzysztof Grzemiński wyczynowo trenuje sporty siłowe, głównie tzw. martwy ciąg i wyciskanie sztangi  
w pozycji leżącej. Przygodę z tą dyscypliną sportu rozpoczął w 2000 roku. Jest jednym z najsilniejszych mundurowych  
w kraju.
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Skierowania na badania wystawia się z uwzględnieniem terminów, 
i tak:

a) okresowe - nie później niż w terminie 30 dni przed 
upływem ważności orzeczenia lekarskiego,

b) kontrolne - najpóźniej w dniu zgłoszenia się policjanta/
pracownika do służby/pracy, po zwolnieniu lekarskim, trwają-
cym dłużej niż 30 dni,

c) kierowców i prowadzących pojazdy uprzywilejowane, 
stermotorzysty - w terminie, wymaganym do uzyskania upraw-
nień, 

d) do celów sanitarno-epidemiologicznych - w terminie 
pozwalającym na pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób 
zatrzymanych.

Należy zwrócić uwagę na:
• obowiązek rejestracji i kwitowania odbioru skierowań  

w jednostce/komórce organizacyjnej oraz sprawdzenia za-
pisów w nim zawartych,

• potrzebę rzetelnego i czytelnego wypełniania druku skiero-
wania, w tym charakterystyki stanowiska służby/pracy, co 
stanowi o zakresie badań, wyznaczanych przez lekarza,

• potrzebę zapoznania się policjanta z zakresem badań okre-
sowych, przewidzianych w Ustawie o Policji.4)

II. REJESTRACJA SKIEROWAŃ (aktualnie w PZU ZDROWIE S.A. 
Oddział Centrum Medyczne Nasze Zdrowie)

1. Rejestracja skierowań na badania, odbywa się w drodze 
telefonicznego lub osobistego zgłoszenia do punktu PZU 
Zdrowie przy ul. Górnośląskiej 4A, celem ustalenia daty 
badania i określenia sposobu przygotowania się do ba-
dań (tel. kontaktowy 887 251 069). 

2. Przy rejestracji telefonicznej konieczne jest posługiwa-
nie się treścią  skierowania, w celu prawidłowego prze-
kazania podstawowych rodzajów badań. 

3. Punkt rejestracji czynny jest od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 7:30-17:00. 

4. Rejestracji można dokonać także poprzez przesłanie ska-
nu Skierowania na adres e-mail: m.stelmanska@nasze-
-zdrowie.pl

5. Rejestracja skierowań nakłada następujące obowiązki.
   a. Na zgłaszającego się do punktu rejestracji PZU Zdrowie, 

złożenie informacji o danych zawartych w skierowaniu na bada-
nia:

• imienia i nazwiska osoby (policjanta/pracownika Policji),
• numeru PESEL,
• rodzaju skierowania na badania (np. okresowe, kontrolne, 

kierowcy, do celów sanitarno-epidemiologicznych) lub/ 
i szczepienia ochronne (podać rodzaj wskazanych szcze-
pień),

• numeru załącznika, powołanego w druku skierowania (dot. 
tylko badań okresowych policjanta),  

• liczby godzin pracy przy monitorze ekranowym,
• daty ważności aktualnego orzeczenia lekarskiego,
• czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, 

zakreślonych bądź opisanych (np. kierowanie pojaz-
dem uprzywilejowanym, doraźne prowadzenie pojazdu  
służbowego).

Ponadto: stawienie się na pobranie krwi i do badań lekarskich  
w wyznaczonym czasie.
  b. Na przyjmującego zgłoszenie do badań, poinformowanie 
pacjenta:

• o sposobie przygotowania się do badań,
• potrzebie zgłoszenia się na pobranie krwi w godz. 7:30-

9:00,

• o terminie, wyznaczonym na przeprowadzenie badań, przy 
czym wyznaczenie tego terminu nie może przekraczać 7 dni 
roboczych, 

• obowiązku okazania dowodu osobistego i dysponowania 
skierowaniem na badania.

Uwaga:
1. Skierowanie na badania kontrolne nie wymaga uprzed-

niej rejestracji, a jedynie zgłoszenia się w punkcie reje-
stracji, najpóźniej do godz. 10:00 w dniu przystąpienia 
do pracy.  

2. Zaleca się wcześniejsze zgłoszenie terminu badania 
oraz przedstawienie lekarzowi dokumentacji medycznej  
z procesu leczenia podczas zwolnienia lekarskiego.

3. Badanie w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warsza-
wie, po ekspozycji na zakażenie, nie wymaga skierowa-
nia.

III. PRZYSTĘPOWANIE DO BADAŃ

1. Do badań należy przystąpić w dniu wskazanym przy re-
jestracji skierowania.

2. Badania i wydanie orzeczenia odbywa się w jednym 
dniu.

3. Przystępowanie do badań wiąże się z obowiązkiem:
• okazania lekarzowi odpowiedniego skierowania na ba-
         dania, a także dowodu tożsamości,
• poddania się badaniom, wskazanym przez lekarza5

• oddania krwi i moczu do badań,
• udzielenia rzetelnych odpowiedzi na pytania lekarza
          (wywiad lekarski).
4. Przystępowanie do lekarskich badań kierowców i pro-

wadzących pojazdy uprzywilejowane, wiążę się z obo-
wiązkiem przedłożenia lekarzowi ważnego orzeczenia 
psychologicznego.

5. Zaleca się okazanie lekarzowi medycyny pracy kopii do-
kumentacji medycznej, dotyczącej leczenia, będącego 
podstawą zwolnienia lekarskiego, trwającego dłużej niż 
30 dni (przy badaniach kontrolnych)6. 

6. Do badań należy przystępować bez broni palnej, co jest 
związane z zasadami użytkowania i przechowywania 
broni służbowej.

IV. ODBIÓR ORZECZENIA LEKARKIEGO

1. Orzeczenie  lekarskie, wystawiane jest na drukach, prze-
widzianych przepisami obowiązującymi i zawiera syntezę, 
ujętą w sformułowaniu: zdolny/niezdolny do służby/pracy 
na zajmowanym stanowisku.

2. Odbiór orzeczenia za osobistym pokwitowaniem, należy łą-
czyć ze skrupulatnym odczytaniem jego zawartości.  Szcze-
gólną  uwagę należy zwrócić na  treści, dotyczące: 

• daty następnego badania (wyjaśnienie np. przyczyn skró-
cenia terminu),

• zapisu o stosowaniu szkieł korekcyjnych w pracy przy moni-
torze ekranowym (ważne dla osób ubiegających się o refun-
dacje kosztu zakupu okularów),

• przyczyny określenia niezdolności do służby/pracy na zaj-
mowanym stanowisku,

• pouczenia o trybie odwołania od treści orzeczenia.

V. ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM 

A. Szczepienia ochronne 4
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Komendant Stołeczny Policji wydał odrębną decyzję w sprawie 
zapobiegania zakażeniom w służbie/pracy.7 W załączniku do tej 
decyzji określono rodzaje stanowisk i rodzajów czynności, na 
których występują zagrożenia zakażeniami oraz zalecił policjan-
tom/pracownikom Policji poddanie się określonym szczepie-
niom. Szczepienia ochronne są dobrowolne.

Realizacja wskazanych szczepień wymaga spełnienia następują-
cych warunków.

1. Wystawienie skierowania na szczepienia i zgłoszenie go  
w punkcie rejestracji PZU Zdrowie dla ustalenia daty szcze-
pienia (poprzedzone kwalifikowaniem do szczepień przez 
lekarza dla wykluczenia stanu chorobowego, uniemożliwia-
jącego zaszczepienie). Sposób rejestracji opisano w części 
II - Rejestracja skierowań.

2. Przyjęcie I dawki szczepionki.
3. Uzyskanie książeczki szczepień, zawierającej adnotacje  

o zaszczepieniu i datach przyjmowania następnych dawek 
szczepionki (książeczkę wydaje punkt szczepień).

4. Przyjęcie następnych dawek szczepionki w terminach, okre-
ślonych w książeczce szczepień. Przyjęcie kolejnych dawek 
nie wymaga wystawienia kolejnego skierowania.

Uwaga!

• O narażeniu na działanie biologicznych czynników chorobo-
twórczych, o rodzaju zalecanego szczepienia ochronnego, 
wymaganego przy wykonywaniu czynności, policjant jest 
informowany przez przełożonego służbowego.

• Brak kontynuacji szczepień, uniemożliwiających uzyskanie 
uodpornienia, odbywa się na ryzyko policjanta i wyklucza 
jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

• Policjant może odmówić poddania się szczepieniom wska-
zanym przez Komendanta Stołecznego Policji. Odmowa ta 
musi być udokumentowana jednoznaczną notatką poli-
cjanta na druku pn. „Oświadczenie - odmowa poddania się 
wskazanym szczepieniom ochronnym”, przesyłaną przez 
przełożonego, do Zespołu ds. Medycyny Pracy KSP, celem 
włączenia do dokumentacji medycznej, prowadzonej przez 
podmiot medyczny, sprawujący profilaktyczna opiekę zdro-
wotną.

• Przed wystawieniem skierowania na szczepienia, osoba 
przygotowująca to skierowanie, musi sprawdzić (wszelkimi 
dostępnymi sposobami np. SWOP, książeczka szczepień), 
czy policjant/pracownik miał wykonywane szczepienia i czy 
są one aktualne. 

B. Postępowanie po ekspozycji na zakażenie HIV

W odrębnym załączniku do cytowanej decyzji Komendanta Sto-
łecznego Policji określono sposób postępowania w przypadku 
ekspozycji na zakażenie HIV, oraz HBV i HCV, który przewiduje 
niezwłoczne zgłoszenie się do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźne-
go w Warszawie.

Zapotrzebowania na instrukcje, w postaci wkładki do  
dokumentów można składać do Zespołu ds. Medycyny Pracy 
KSP.

Policjant/pracownik Policji ma obowiązek pisemnego infor-
mowania przełożonego służbowego o ekspozycji na zakażenie. 
Informacja taka musi wpłynąć do Zespołu ds. Medycyny Pracy 
KSP, w celu rozliczenia faktur za usługi medyczne. 

Badanie w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie, 
po ekspozycji na zakażenie, nie wymaga skierowania.

Uwaga!

Ekspozycję  na zakażenia można ograniczać w drodze stosowania 
reguł w wykonywaniu interwencji bezpośredniej, a także wyko-
rzystania, należnych policjantowi, środków ochrony osobistej8

Przypisy
1. Zadania te są określone w: Kodeksie pracy, ustawie o  Poli-

cji, ustawie o służbie medycyny pracy, ustawie o transpor-
cie drogowym, ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi i są znacznie szersze, niż wynika 
to z uproszczonego ograniczania pojęcia, sprowadzające się 
do badań lekarskich.

2. Decyzje Komendanta Stołecznego Policji, wydane w opar-
ciu o przepisy prawne, obejmują: organizowanie profi-
laktycznej opieki zdrowotnej (Nr 137/18 z 16.03.2018 r.), 
zapobieganie zakażeniom (Nr 57/12 z dn. 02.02.2012 r.  
z późn. zm.),  organizowanie turnusów antystresowych (Nr 
208/2015 z dn. 14.05.2015 r.) refundację za okulary kory-
gujące wzrok (nr 730/2017 z dn. 18.12.2017 r. z późn. zm.).  

3. Umowy te, zawierane zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych, obejmują następujące dziedziny: * profilak-
tyczna opieka zdrowotna - usługi z zakresu badań lekar-
skich i szczepień ochronnych (aktualnie z PZU Zdrowie S.A. 
Odział Centrum Medyczne Nasze Zdrowie w Warszawie  
– Umowa Nr WZP-3396/17/136/MP z dn. 19.12.2017 r., 
ważna do 02.01.2020 r.), * opieka medyczna po ekspo-
zycji na zakażenie (aktualnie z Wojewódzkim Szpitalem 
Zakaźnym w Warszawie – Umowa Nr 4/2018/MP z dn. 
15.06.2018 r., ważna do 26.07.2020 r.), * turnusy antystre-
sowe (umowy z 6 Sanatoriami Uzdrowiskowymi MSWiA),  
* badanie środowiska służby/pracy.

4. Rodzaj, zakres i częstotliwość badań dla poszczególnych 
rodzajów służby określony jest w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 
r.  w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 110), jako akcie wykonawczym do 
ustawy o Policji.

5. Lekarz, uprawniony do badań profilaktycznych, a także le-
karz, uprawniony do badania kierowców, może poszerzyć 
zakres badań obligatoryjnych, a odmowa poddania się tym 
badaniom wiąże się z naruszeniem ustawowego obowiązku 
policjanta/pracownika Policji. 

6. Wniosek o wydanie kopii składa się w dziale prowadzą-
cym dokumentację medyczną (np. kartoteka, rejestracja), 
bez wizyty u lekarza. Dział ten dysponuje drukiem wniosku  
w tej sprawie (prawo pacjenta do dokumentacji medycznej 
reguluje art. 15 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych (…). Koszt kopii wynosi ok. 2,00 zł za 
jedna stronę.

7. Decyzja Nr 57/12 Komendanta Stołecznego Policji z dn. 
02.02.2012 r. w sprawie zapobiegania zakażeniom i postę-
powania po ekspozycji na zakażenia w Komendzie Stołecz-
nej Policji oraz w jednostkach podporządkowanych i nad-
zorowanych przez Komendanta Stołecznego Policji (z późn. 
zm.).

8. Tamże. Załączniki Nr 3 i 4. 

Oprac. dr Stanisław Laskus



OSOBY Z ZABURZENIAMI MOWY

OSOBA, KTÓORA DOZNAŁA UDARU ma poważne zaburzenia słu-
chu, korzysta z protezy głosu, jąka się lub ma inne zaburzenia 
mowy, które utrudniają jej zrozumienie.

• Poświęć takiej osobie pełną uwagę. Nie przerywaj jej, ani 
nie kończ za nią zdań. Jeżeli masz trudności z jej zrozu-
mieniem, nie przytakuj. Po prostu poproś o powtórzenie.  
W większości przypadków osoba ta nie będzie miała nic 
przeciwko powtórzeniu i doceni twój wysiłek w wysłuchanie 
tego, co ma do powiedzenia.

• Jeżeli nie jesteś pewien, czy dobrze zrozumiałeś, dla spraw-
dzenia możesz powtórzyć informację.

• Jeżeli pomimo prób nadal nie możesz zrozumieć danej oso-
by, poproś ją o napisanie na kartce tego, co chce powiedzieć 

lub zaproponuj inny sposób ułatwienia komunikacji.
• Ciche otoczenie ułatwia komunikację.
• Nie dokuczaj, ani nie wyśmiewaj się z osoby z zaburzeniami 

mowy. Możliwość skutecznego komunikowania się oraz po-
ważne traktowanie jest ważne dla nas wszystkich.

OSOBY NISKIEGO WZROSTU

ZDIAGNOZOWANYCH ZOSTAŁO 200 RODZAJÓW ZABURZEŃ, 
ZWIĄZANYCH ZE WZROSTEM, które wywołują karłowatość, 
przejawiającą się tym, że dana osoba mierzy 140 cm wzrostu 
lub mniej. Osoby średniego wzrostu często zaniżają umiejętno-
ści karłów.  Traktowanie dorosłej osoby jak urocze dziecko może 
stanowić trudną do pokonania przeszkodę.

• Zadbaj o to, aby wszystkie niezbędne przedmioty w możli-
wie jak największym stopniu znajdowały się w zasięgu oso-
by.

• Miej świadomość tego, że osoby niskiego wzrostu liczą na 
to, że będą mogły korzystać ze wszelkich urządzeń dostoso-
wanych do swojego wzrostu. Zwracaj uwagę na to, aby nie 
korzystać z zamocowanych na niższym poziomie telefonów, 
okienek bankowych oraz pisuarów, jeżeli ich liczba jest ogra-
niczona.

• Podobnie jak w przypadku osób z innymi rodzajami nie-
pełnosprawności, nigdy nie głaszcz po głowie, ani nie całuj  
w nią osoby niskiego wzrostu.

• Komunikacja może być łatwiejsza, jeżeli rozmówcy znajdują 
się na tym samym poziomie. Osoby niskiego wzrostu mają 
różne preferencje. Możesz przyklęknąć, aby znaleźć się na 
poziomie osoby, z którą rozmawiasz, odsunąć się, aby umoż-
liwić kontakt wzrokowy, a twój rozmówca nie musiał zadzie-
rać głowy (może być to trudne w pomieszczeniu, w którym 
przebywa duża liczba osób) lub usiąść na krześle. Zachowuj 
się naturalnie i reaguj na wskazówki ze strony rozmówcy. g
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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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