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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy

Media wciąż donoszą o kolejnych spektakularnych rozbiciach zorganizowanych grup zajmujących się 
przestępczością narkotykową, likwidacjach laboratoriów wytwarzających nielegalne substancje czy  
likwidacjach plantacji uprawy konopi. Kluczową rolę w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości odgrywa 
determinacja służb policyjnych i współpracujących z nią podmiotów, doskonałe rozpoznanie środowiska 
przestępczego oraz profesjonalne i skuteczne działanie.
Podstawą skutecznych działań jest też wieloletnia, międzynarodowa współpraca policyjna poprzez wy-
mianę informacji za pośrednictwem zagranicznych oficerów łącznikowych policji i służb celnych, akredyto-
wanych w Polsce oraz oficerów łącznikowych polskiej Policji za granicą, a także bezpośrednich kontaktów 
z przedstawicielami organów ścigania z innych państw.
Działania stołecznego wydziału do walki z przestępczością narkotykową mają tu ogromne znaczenie.  
W ciągu ostatnich 10 lat dzięki doskonałemu rozpoznaniu środowiska przestępczego, likwidacji laboratoriów i kanałów przerzutów 
oraz rozbijaniu całych grup, od organizatorów i chemików do pojedynczych dilerów, policjanci skutecznie walczą z przestępczością 
narkotykową. 
Więcej na temat największych w ostatniej dekadzie sukcesów funkcjonariuszy wydziału przeczytacie, Drogie Czytelniczki i Drodzy 
Czytelnicy, w najnowszym numerze Stołecznego Magazynu Policyjnego.
Zachęcam wszystkich do lektury także pozostałych artykułów!

Redaktor Naczelna
podinsp. Anna Kędzierzawska
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Młodszy inspektor Tomasz Szymański 
od początku swojej służby w roku 
1994 był związany ze stołecznym 

garnizonem Policji. Pierwsze kroki w policyj-
nym mundurze stawiał w Komendzie Rejo-
nowej Policji Warszawa I, pracując w komór-
kach patrolowo-interwencyjnych. Od 2002 
r. był związany ze Stołecznym Stanowiskiem 
Kierowania KSP. W listopadzie 2017 r. roz-
począł pełnienie obowiązków na stanowisku 
I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji 
nadzorując pion prewencji. Wielokrotnie koor-
dynował i odpowiadał za prawidłowy przebieg 
wielu imprez masowych i najważniejszych 
policyjnych zabezpieczeń odbywających się 
w Warszawie. 27 lutego 2019 r. młodszy in-
spektor Tomasz Szymański, dotychczasowy 
I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji 
został powołany decyzją Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji na stanowisko Za-
stępcy Komendanta Głównego Policji. 

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska 
 
Foto: 
asp. sztab. Krzysztof Chwała

Mł. insp. Tomasz Szymański 
zdał obowiązki I Zastępcy  
Komendanta Stołecznego

W uroczystej zbiórce z udziałem pocz-
tu sztandarowego Policji z okazji zdania 
stanowiska I Zastępcy Komendanta Sto-
łecznego Policji przez mł. insp. Tomasza 
Szymańskiego, wzięli udział: Komendant 
Główny Policji gen. insp. dr Jarosław 
Szymczyk, Komendant Stołeczny Policji 
nadinsp. Paweł Dobrodziej i jego zastęp-
cy: ds. kryminalnych mł. insp. Krzysztof 
Smela oraz ds. logistyki Włodzimierz 
Pietroń, Naczelnik Zarządu w Warszawie 
CBŚP insp. Grzegorz Lipniak, Dyrektor 
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego m.st. Warszawy Ewa Gawor, 
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego Paweł Błasiak 
oraz jego zastępca Marek Szymański, 
przedstawiciele policyjnych i cywilnych 
związków zawodowych, Kapelan KSP 
ks. Józef Jachimczak oraz kadra kierow-
nicza Komendy Stołecznej Policji. 

Po odczytaniu rozkazu personalne-
go o odwołaniu mł. insp. Tomasza Szy-

mańskiego z zajmowanego stanowiska 
I Zastępcy Komendanta Stołecznego 
Policji i przeniesieniu do dalszej służby  
w KGP, w związku z decyzją ministra 
SWiA o powołaniu na stanowisko Za-
stępcy Komendanta Głównego Policji 
oraz złożeniu meldunku o zdaniu obo-
wiązków, Komendant Stołeczny Policji 
oraz delegacja kadry kierowniczej wrę-
czyli mł. insp. Szymańskiemu okoliczno-
ściowe upominki. 

Następnie głos zabrał gen. insp.  
dr Jarosław Szymczyk. Komendant 
Główny Policji podziękował na początku 
za niezwykle profesjonalne zabezpiecze-
nie ostatniej imprezy o charakterze glo-
balnym, która odbyła się w Warszawie, 
czyli Szczytu Bliskowschodniego. – Wa-
sze wielkie zaangażowanie i budowany 
przez lata profesjonalizm spowodowały, 
że kolejna wielka impreza w stolicy na-
szego kraju przebiegła bezpiecznie.

Następnie komendant odniósł się do 
zmian personalnych, które miały miejsce 

w ostatnich dniach w KGP. – Z wielkim 
żalem, z uwagi na problemy zdrowotne, 
pożegnałem swoich dwóch zastępców: 
pana generała Andrzeja Szymczyka  
i znanego Wam doskonale, z uwagi na 
częste wizyty w KSP przy okazji policyj-
nych zabezpieczeń, generała Jana La-
cha, który nadzorował pion prewencji. 
(…) W tej sytuacji zależało mi, by w kie-
rownictwie polskiej Policji funkcjonował 
ktoś z garnizonu stołecznego. Niezwykle 
cenię sobie Wasz profesjonalizm, funk-
cjonariuszy i pracowników KSP, który 
widzę każdego dnia. Szczególnie jest to 
widoczne, gdy przychodzi mierzyć się 
z tymi największymi wyzwaniami. Dziś 
ten poziom, budowany przez lata, jest 
na najwyższym poziomie w kraju. Choć 
z komendantem Tomaszem współpra-
cujemy dość krótko, to na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu miesięcy zrobił on 
na mnie świetne wrażenie, i jako funk-
cjonariusz z ogromnym zaangażowa-
niem, profesjonalnym podejściem do 

W związku z powołaniem na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego 
Policji mł. insp. Tomasz Szymański zdał podczas uroczystej zbiórki  
w Białej Sali Pałacu Mostowskich, swoje dotychczasowe obowiązki, które 
wykonywał na stanowisku I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji  
ds. prewencji.
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swoich obowiązków, ale co nie mniej 
ważne w mojej filozofii dowodzenia pol-
ską Policją - jako człowiek. Podkreślał to 
także w rozmowie ze mną generał Do-
brodziej. Komendant Tomasz to świetny 
fachowiec, ale przede wszystkim bardzo 
dobry człowiek. (…) Jestem przekonany, 
że ten bagaż doświadczeń, które już ma 
i to świeże spojrzenie na Policję stanowi 
taki kapitał, który pozwoli nam wspólnie 
tą formacją kierować i prowadzić do ko-
lejnych sukcesów, opartych na opiniach 
mieszkańców i odwiedzających nasz 
kraj. Życzę Tomaszu dużo satysfakcji   
z tych nowych wyzwań. Mam nadzieję, 
że wspólnie z komendantami: Dariu-
szem Augustyniakiem i Kamilem Bra-
chą stworzymy zespól, który będzie  
w sposób efektywny i efektowny kiero-
wał polską Policją. Dziękuję całemu gar-
nizonowi stołecznemu, dziękuję genera-
łowi Dobrodziejowi.

Swoje gratulacje złożył również Ko-
mendant Stołeczny Policji. – Mam ogrom-
ny zaszczyt i jest mi niezmiernie miło, że 
mogę pogratulować mł. insp. Tomaszo-
wi Szymańskiemu powołania przez Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na stanowisko Zastępcy Komendanta 
Głównego Policji. To ogromne wyróż-
nienie i dla komendanta Tomasza i dla 
wszystkich policjantów, pracowników 
garnizonu stołecznego. Tym bardziej, 
że całą historię swojej służby związał 
właśnie z tym garnizonem. Ostatnie lata 
to Stołeczne Stanowisko Kierowania, 
a ostatnie 15 miesięcy to stanowisko 
I Zastępcy Komendanta Stołecznego  
Policji. Komendant Tomasz był obec-
ny przy wszystkich najważniejszych 
zabezpieczeniach w ostatnich latach, 
na różnych poziomach dowodzenia, 
tj. EURO 2012, Szczyt NATO, wizyta 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
konferencja Bliskowschodnia, która, jak  

podkreślał minister Zieliński, była po 
Światowych Dniach Młodzieży najtrud-
niejszym przedsięwzięciem do zabez-
pieczenia. Gratulując awansu chcę 
podziękować za ten czas, który razem 
spędziliśmy. (…) Już po kilku dniach 
wspólnej pracy wiedziałem, że jest to 
strzał w dziesiątkę, że jest to doskona-
ły policjant i że jest to tylko przystanek  
w jego karierze. Teraz Komendant Głów-
ny Policji oraz Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji zauważyli to samo. 
Takie awanse powodują, że można mieć 
przekonanie, że Policja podąża w do-
brym kierunku. (…) Podczas ślubowania 
nowo przyjętych policjantów często mó-
wię, że trafili do garnizonu najtrudniejsze-
go, który musi sprostać najtrudniejszym 
wyzwaniom, ale jeżeli poświęcą się 
tej służbie, jeśli stanie się ona dla nich 
pasją, to mogą zostać najlepszymi poli-
cjantami w kraju. Takim przykładem jest 
komendant Tomasz. Ten przykład przy 
kolejnych ślubowaniach będę więc po-
dawał młodym policjantom, by wiedzieli, 
że ciężką pracą, postawą można wejść 
na sam szczyt w hierarchii Policji. Jestem 
przekonany, że tak jak dla mnie komen-
dant Tomasz był zawsze dużym wspar-
ciem, tak teraz będzie takim wsparciem 
dla Komendanta Głównego Policji w ob-
szarze prewencji całego kraju. 

Do gratulacji przyłączyła się również 
pani Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
m.st. Warszawy, która w imieniu prezy-
denta miasta przekazała mł. insp. To-
maszowi Szymańskiemu kwiaty. – Kiedy 
odwoływany jest dobry oficer, z dużym 
stażem pracy, zawsze jest żal. Ale ten żal 
jest mniejszy, jeśli powodem odwołania 
jest awans. (…) Panie Tomaszu, życzę, 
aby wszystkie swoje doświadczenia, 
które wynosi Pan z Komendy Stołecz-
nej Policji wykorzystał Pan w komendzie 

głównej – dodała pani dyrektor.
Do tych życzeń przyłączył się rów-

nież Paweł Błasiak, Dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego MUW, który w imieniu Wojewody 
Mazowieckiego złożył komendantowi 
serdeczne gratulacje i podziękował za 
lata dobrej współpracy z Wojewodą.

Nie mogło też zabraknąć gratula-
cji złożonych przez kapelana Komendy 
Stołecznej Policji ks. Józefa Jachim-
czaka, który przekazał komendantowi 
Tomaszowi serdeczne życzenia pięknej, 
wspaniałej przygody, jaką będzie dalsza 
służba w komendzie głównej.

Na zakończenie wystąpień głos za-
brał mł. insp. Tomasz Szymański. Zwra-
cając się do zebranych powiedział: – Nie 
łatwo jest mi opuszczać Komendę Sto-
łeczną Policji, tym bardziej, że jestem  
z nią związany od samego początku, od 
25 lat mojej służby. To w jakim momen-
cie się dziś znajduję, to też Wasza zasłu-
ga i za to bardzo Wam dziękuję. Swoje 
podziękowania chcę skierować do Ko-
mendanta Stołecznego Policji, który 15 
miesięcy temu obejmując stanowisko 
komendanta wystąpił z wnioskiem do 
Komendanta Głównego Policji o powo-
łanie mnie na swojego zastępcę. To był 
trudny czas, ale pełen obfitych rozmów, 
zrozumienia. Dziękuję, służba z panem 
to czysta przyjemność. Szczególne po-
dziękowania chciałbym złożyć Komen-
dantowi Głównemu Policji za zaufanie, 
jakim mnie obdarzył. Funkcja Zastępcy 
Komendanta Głównego Policji to duże 
wyzwanie i zaszczyt.  Postaram się da-
nego mi zaufania nie zawieść i służyć dla 
dobra polskiej Policji.

Po oficjalnym zakończeniu uroczy-
stości, dla uwiecznienia wydarzenia, 
zebrani goście zostali zaproszeni do 
wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
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Tekst: 
asp. sztab. Mariusz Mrozek 
 
Foto: 
Jacek Herok (KGP)

Nowi zastępcy 
Komendanta Głównego Policji

Na uroczystości obecni byli m.in. Mini-
ster Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji Joachim Brudziński, Minister Obrony 
Narodowej Mariusz Błaszczak,  Sekre-
tarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliń-
ski, Tomasz Zdzikot Sekretarz Stanu  
w MON, Marek Łapiński Sekretarz Stanu 
w MON, kapelani policyjni, przedstawi-
ciele kadry kierowniczej Komendy Głów-
nej Policji, komendanci wojewódzcy Po-
licji, przedstawiciele służb mundurowych 
oraz licznie przybyli goście.

Minister dziękował komendantom 
za ich poświęcenie: – Panowie Gene-
rałowie za te lata poświęcone polskiej 
Policji, a tak naprawdę poświęcone 
naszym współrodakom, obywatelom,  
w pas Wam się kłaniam, z całego serca 
dziękuję za Waszą służbę i pracę. Było 
dla mnie zaszczytem móc pełnić funk-
cję Ministra mając świadomość, że tacy 
policjanci stoją na czele tych jakże waż-
nych pionów, pionu kryminalnego i pionu 
prewencji.

Komendant Glłówny Policji dziękował 
swoim Zastępcom za świetną robotę. 
– Jestem dumny, że miałem zaszczyt 
współpracować z takimi ludźmi jak Wy, 

pomimo i trudnych chwil. I za te trud-
ne chwile, i za to, że byliście często dla 
mnie buforem, w sposób szczególny 
Wam dziękuję i kłaniam się Wam bardzo 
nisko” – powiedział szef Policji.

Następnie odczytano i wręczono 
decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o powołaniu z dniem 27 

lutego br. na stanowisko I Zastępcy Ko-
mendanta Głównego Policji nadinsp. 
Dariusza Augustyniaka, dotychczaso-
wego Zastępcę Komendanta Głównego 
Policji, na stanowisko Zastępcy Komen-
danta Głównego Policji nadinsp. Kami-
la Brachę, byłego Komendanta Cen-
tralnego Biura Śledczego Policji, oraz 
na stanowisko Zastępcy Komendanta 
Głównego Policji mł. insp. Tomasza Szy-
mańskiego, byłego I Zastępcę Komen-
danta Stołecznego Policji.  

Zastępca Komendanta Główne-
go Policji mł. insp. Tomasz Szymański  
w swoim wystąpieniu podkreślił, że po-
wołanie na to stanowisko jest dla niego 
zaszczytem i dużym wyzwaniem. – Po-
przeczka zawieszona jest bardzo wyso-
ko. Panie Ministrze, Panie Komendan-
cie, obiecuję, że postaram się sprostać 
temu zadaniu i nie zawieść powierzone-
go mi zaufania.

Młodszy inspektor Tomasz Szymański, dotychczasowy I Zastępca 
Komendanta Stołecznego Policji został powołany na stanowisko Zastępcy 
Komendanta Głównego Policji. W trakcie uroczystości w KGP odbyło się 
także uroczyste pożegnanie ze sztandarem Komendy Głównej Policji  
i współpracownikami dotychczasowych Zastępców Komendanta Głównego 
Policji nadinsp. dr Andrzeja Szymczyka i nadinsp. Jana Lacha. Na zastępcę 
KGP powołany został również nadinsp. Kamil Bracha.



– Przez całe swoje życie dał najpięk-
niejszy testament, testament dobrego 
policjanta, męża, ojca, opiekuna rodzi-
ny, testament który trwa i trwać będzie 
– tak mówił o zmarłym nagle policjan-
cie podczas uroczystej homilii kapelan 
KSP ks. Józef Jachimczak. (…) Zawsze 
miał dobre słowo. Był wzorem w domu  
i w pracy. Miał dużo naturalnej weso-
łości. Chciał żyć, jak każdy człowiek.  
O takich zawsze mówi się dobrze. (…) 
Za swoją sumienną pracę był wielokrot-
nie nagradzany przez Komendanta Sto-
łecznego Policji, Komendanta Głównego 
Policji, Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, Prezydenta m.st. Warsza-
wy. Był ekspertem w swojej dziedzinie  
i wychowawcą wielu policjantów w tej 
niezwykle trudnej sztuce minersko-pi-
rotechnicznej. (…) Miał pasję, odwagę 
walczyć ze złem. Miał też szczerą chęć 
pomagania innym – przypominał pod-
czas mszy ksiądz kapelan.

W uznaniu osiągnięć zawodowych 
Piotr Brzezinka został odznaczony przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji złotą odznaką „Zasłużony Poli-
cjant”. W uznaniu szczególnych zasług, 
na wniosek Komendanta Głównego 
Policji, Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji mianował pośmiertnie 
podinsp. Piotra Brzezinkę na stopień 
młodszego inspektora Policji.

W imieniu gen. insp. Jarosława 
Szymczyka, Komendanta Głównego 
Policji słowa pożegnania skierował jego 
zastępca nadinsp. Kamil Bracha. – Mł. 
insp. Piotr Brzezinka służbę w Policji peł-
nił blisko 26 lat. Podjął się misji służenia 
ludziom, działania w obronie bezpie-
czeństwa i porządku społecznego. Za 
swoje zasługi był wielokrotnie wyróżnia-
ny i odznaczany przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz kie-
rownictwo Policji. (…) Dla polskiej Policji 
śmierć tego funkcjonariusza jest niezwy-
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Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
archiwum SPAP 
kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz 

W sercach naszych trwać 
będziesz na zawsze
Mszą świętą żałobną w kościele św. Wojciecha w Warszawie pożegnaliśmy 
naszego kolegę - Zastępcę Dowódcy Samodzielnego Pododdziału 
Antyterrorystycznego Policji w Warszawie. W uroczystości, zorganizowanej 
zgodnie z policyjnym ceremoniałem, wzięła udział najbliższa rodzina  
i znajomi, zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha 
i mł. insp. Tomasz Szymański, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji 
mł. insp. Krzysztof Smela, kierownictwo stołecznej Policji oraz koleżanki  
i koledzy z pracy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorował 
pośmiertnie Piotra Brzezinkę złotą odznaką „Zasłużony Policjant” oraz 
awansował go na stopień - młodszego inspektora Policji.
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kle bolesna. Straciliśmy naszego kolegę, 
który w ciągu swojej wieloletniej służby 
nie tylko uczestniczył w wielu realiza-
cjach mających na celu fizyczne zwal-
czanie terroru, ale także wykorzystywał 
swoją wybitną wiedzę i doświadczenie, 
wykształcił rzesze policjantów realizują-
cych zadania minersko-pirotechniczne. 
Mł. insp. Piotr Brzezinka odnosił sukcesy, 
nie tylko w działaniach bezpośrednich, 
ale również współtworzył przepisy prawa 
w zakresie działań antyterrorystycznych. 
Bliscy Piotra utracili ukochanego męża, 
ojca i syna, koledzy i przyjaciele – oso-
bę lubianą, życzliwą i uczynną. Zostaje 
nam wszystkim trudny do zniesienia ból, 
puste miejsce w domu, pracy, ogromny 
smutek i żal. Zostawiasz po sobie wspo-
mnienia, o których tak pięknie i prosto 
pisał ksiądz Jan Twardowski: „Można 
odejść na zawsze, by stale być blisko”. 
Piotrze, pamięć o Tobie pozostanie  
w naszych sercach. Będziemy pamię-
tać Twoją chęć do niesienia pomocy 
i służenia innym ludziom, Twoje zaan-
gażowanie i sukcesy w walce z prze-
stępczością, gotowość do poświęceń. 
W imieniu kierownictwa polskiej Policji, 
policjantów i pracowników składam żo-
nie, córce, synowi, rodzicom zmarłego  
i wszystkim bliskim wyrazy najgłębszego 
współczucia. Wyrazy współczucia kie-
ruję też do przełożonych i kolegów Pio-
tra. W tych trudnych chwilach jesteśmy  
z Wami. Odszedł na wieczną służbę nasz 
kolega, ale pamięć o nim pozostanie  
w nas na zawsze. Cześć Jego pamięci!

Zmarłego policjanta wspominał rów-
nież mł. insp. Krzysztof Smela, Zastęp-

ca Komendanta Stołecznego Policji  
ds. kryminalnych. – Inspektorze Piotrze, 
zwracam się do Ciebie po raz ostat-
ni, ale pragnę zapewnić Cię, że w na-
szej pamięci pozostaniesz na zawsze 
jako wzorowy policjant, dobry kolega  
i wspaniały człowiek. Z wielką pasją i po-
święceniem pełniłeś służbę przez 26 lat,  
w ostatnim czasie w ścisłym kierow-
nictwie Samodzielnego Pododdzia-
łu Antyterrorystycznego Policji w KSP. 
Potrafiłeś podejmować trudne decyzje  
i z wielką odpowiedzialnością podchodzić  
do każdego wyzwania. Umiałeś wysłu-
chać wszystkich, łagodzić napięte sytu-
acje oraz umiejętnie prowadzić zespół do 
działań. To dlatego Twoje odejście jest 
dla nas dotkliwą stratą. Twoje ogromne 
doświadczenie, wiedza, którą dyspono-
wałeś i przekazywałeś młodszym kole-
gom  powoduje, że zostaniesz w naszej 
pamięci jako wielki autorytet. W czasie 
służby w KSP miałem okazję wielokrot-
nie z Tobą współpracować. Zrealizowali-
śmy wiele przedsięwzięć, które pozwoliły 
m.in. zatrzymać niebezpiecznych prze-
stępców. Pogrążona w bólu Rodzino,  
w imieniu kierownictwa Komendy Sto-
łecznej Policji oraz stołecznych policjan-
tów składam wyrazy współczucia i głę-
bokiego żalu. Inspektorze Piotrze, Część 
Twojej Pamięci!

Słowa pożegnania skierował rów-
nież Dowódca SPAP w Warszawie kom. 
Krzysztof Funkiendorf. – Zawsze oddany 
sprawie, zawsze na posterunku. Cokol-
wiek by się nie działo, zawsze był do 
dyspozycji. Mentor i profesor – tak go 
nazywali policjanci, którym przekazywał 

wiedzę. (…) Całe swoje życie poświęcił 
pirotechnice. To była jego największa 
pasja. Wiem, że swoje życie przeżył tak, 
jak chciał i z pewnością nie zamieniłby 
go na żadne inne. (…) Do chłopaków  
w pracy zwracał się „hultaje”, ale jak było 
trzeba, bronił ich do upadłego. Nie dał 
nikogo skrzywdzić. Gdy wchodził na ko-
rytarz, mijając kolejne pokoje, zawsze 
zajrzał do środka, by przywitać się z ko-
legami. (…) Praca z nim była dla mnie 
prawdziwą przyjemnością. Za to bardzo 
dziękuję. (…) Uważam, że jego odejście 
to wielka strata dla polskiej Policji. Ty Pio-
trze, byłeś najlepszą wizytówką SPAP. 
Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpio-
nych, ale Ty jesteś niezastąpiony. Czasy 
niespokojne, aż trudno sobie wyobrazić 
co tam u bram św. Piotra się dzieje, sko-
ro Pan Bóg powołuje dziś najlepszego  
z najlepszych.

Na zakończenie uroczystej mszy ża-
łobnej głos zabrała wdowa po zmarłym, 
Pani Monika. – Kiedy 3 czerwca 1995 
r. stałam z Piotrem na ślubnym kobier-
cu, ks. Tadeusz Kowalik składając nam 
życzenia powiedział: „Spójrzcie, ile wo-
kół Was jest osób bliskich, znajomych. 
Życzę, żeby byli z Wami zawsze, także 
w trudnych chwilach, które niewątpli-
wie kiedyś będą miały miejsce”. Dzię-
kuję Wam wszystkim, że jesteście teraz 
z nami. Piotr nieba nam przychylał. Tak 
jak mówił przed chwilą Krzysztof, co tam 
musi się w niebie dziać, że potrzebny 
był najlepszy pirotechnik w kraju. Facet 
nie do zdarcia, rzetelny, solidny, ambit-
ny, perfekcyjny, budzący pozytywny re-
spekt. Chronił bliskich od obciążeń pra-



cą. Nie byliśmy w stanie ogarnąć, z czym 
on się mierzył. Laura i Emil mieli najlep-
szego tatusia na świecie. Jeden „przytu-
lasek” i świat znów stawał się wspaniały. 
Dziękuję Ci Piotrusiu, że zostałam matką 
Twoich dzieci. (…) Płaczmy, przecież łzy 
to świadkowie miłości. Niech łzy mówią, 
jak bolesną ponieśliśmy stratę, każdy  
w innym wymiarze. Teraz się smucimy, 
ale cieszmy się, że dane nam było go 
poznać, że dane nam było z nim przeby-
wać, mieć miejsce w jego życiu.

Po mszy świętej uroczysty kondukt, 
prowadzony przez Motocyklową Asy-
stę Honorową, przejechał na cmentarz 
ewangelicko-augsburski przy ulicy Mły-
narskiej. W trakcie uroczystości pogrze-
bowych Zastępca Komendanta Głów-
nego Policji przekazał żonie zmarłego 
policyjny beret, a Zastępca Komendanta 
Stołecznego Policji przekazał ojcu – por-
tret policjanta. Następnie funkcjona-
riusze SPAP oddali symbolicznie hołd 
zmarłemu koledze pozostawiając na 
trumnie emblematy policyjnych formacji 
SPAP z całej Polski. Nad zgromadzony-
mi na cmentarzu żałobnikami przeleciał 
policyjny śmigłowiec Black Hawk.

Mł. insp. Piotra Brzezinkę żegnali rów-
nież jego koledzy i znajomi za pośrednic-
twem mediów społecznościowych. Na 
profilu KSP na Facebooku czytamy m.in.: 

•	 „Kurs	 PIRO	 pod	 kierunkiem	 Pana	
Brzezinki	 to	 jedno	 z	 najlepszych	
szkoleń	 w	 jakich	 brałem	 udział.	
Najlepsi	odchodzą	zawsze	najszyb-
ciej...”;

•	 „Wspaniały	człowiek...	odszedł	zde-
cydowanie	za	szybko	[*]”;

•	 	 „To	 przykre,	 że	 nasz	 kolega	 od-
szedł	w	tak	młodym	wieku.	Dane	mi	

było	pracować	z	Piotrkiem.	Był	do-
brym	 kolegą.	 Wyrazy	 współczucia	
dla	bliskich	i	rodziny.	[*]	[*]	[*]”;

•	 „Wojowniku	 czas	 odpocząć	 cho-
ciaż	wiem	że	nie	tego	chciałeś	RIP”;

•	 „Spoczywaj	 w	 spokoju	 Niebieski	
Bracie...”;

•	 „Gdzieś	 na	 szycie	 góry	 spotkamy	
się	....!	[*][*][*]”.

Mł. insp. Piotr Brzezinka (†48 l.) całe 
swoje życie zawodowe poświęcił Poli-
cji. Przez 26 lat swojej służby pracował:  
w Komisariacie Rzecznym Policji, na 
Pradze Południe, Mokotowie, w Cen-
trum Szkolenia Policji w Legionowie, 
Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wy-
dziale Realizacyjnym KSP jako kierownik 
Sekcji I Minersko-Pirotechnicznej, a od  
1 maja 2017 r. pełnił funkcję Zastępcy 
Dowódcy Samodzielnego Pododdziału 
Antyterrorystycznego Policji w Warsza-
wie.

Podczas służby wielokrotnie przy-
chodziło mu podejmować trudne decy-
zje, zawsze jednak gotowy był stawiać 
czoła kolejnym wyzwaniom. Cieszył się 
szacunkiem i autorytetem wśród prze-
łożonych i podwładnych. Praca była dla 
niego pasją. Lubił to, co robił. W ciągu 
całej swojej służby uczestniczył w ponad 
40 kursach, szkoleniach, warsztatach  
i seminariach, poświęconych m.in. ma-
teriałom i urządzeniom wybuchowym, 
przeciwdziałaniu terroryzmowi czy do-
wodzeniu podoperacją antyterrory-
styczną realizowaną w ramach operacji 
policyjnej. Interesował się zagadnienia-
mi związanymi z chemią, elektroniką  
i techniką wojskową. Zawsze dbał o do-
brą kondycję. Wiedział, jak ważna jest  
w pracy policjanta, szczególnie w takich 

komórkach jak SPAP. Narażanie życia 
jest tu wpisane w codzienne obowiązki.

Podczas wywiadu „Bombowe” 25 
lat warszawskich pirotechników, opu-
blikowanego 4 lata temu w Stołecznym 
Magazynie Policyjnym, z wielkim uzna-
niem mówił o swoich kolegach z sek-
cji.  „Mało się o nich mówi, a przecież 
wykonują kawał dobrej roboty. Ich praca 
do najłatwiejszych i najbezpieczniejszych 
nie należy, ale zamiłowanie do tego, co 
robią jest silniejsze niż cokolwiek innego. 
W dużej mierze, to właśnie dzięki nim 
możemy czuć się bezpiecznie. Mimo, 
że nazwa na to nie wskazuje, są cichymi 
bohaterami”.

Dlatego też z tak wielkim szacunkiem 
odnosił się do poległych, policyjnych an-
tyterrorystów w tym podkom. Piotra Mo-
laka, który zginął neutralizując urządzenie 
wybuchowe na jednej ze stacji benzyno-
wych w 1996 r. Pamięć o nim nigdy nie 
przeminie, tak jak wspomnienia i pamięć 
o mł. insp. Piotrze Brzezince.

Wyrozumiały przełożony, doświad-
czony policjant, profesjonalista w każ-
dym calu, dla którego bezpieczeństwo  
w służbie było priorytetem, funkcjona-
riusz, który chętnie dzielił się swoją wie-
dzą i umiejętnościami, był wspaniałym 
kolegą i dobrym człowiekiem – tak wła-
śnie wspominają go koleżanki i koledzy, 
którzy przez prawie trzy dekady praco-
wali z nim w różnych jednostkach Policji.

Odszedłeś od nas tak nagle, pozo-
stawiając smutek i wielki żal. Zostawiłeś 
pogrążoną w żałobie rodzinę, koleżanki, 
kolegów i znajomych. Chciałeś jeszcze 
tak wiele dokonać. W sercach naszych 
trwać będziesz na zawsze.
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Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska 
 
Foto: 
kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz

Stołeczni policjanci uczcili 
pamięć Żołnierzy Wyklętych

Na budynku Komendy Stołecznej Policji 
tuż przy wejściu znajduje się tablica upa-
miętniająca oficerów i podoficerów Policji 
Państwowej II RP - cichociemnych żoł-
nierzy Armii Krajowej. Wśród osób wy-
mienionych na tablicy pamiątkowej jest 
major Bolesław Kontrym ps. „Żmudzin”, 
oficer Policji Państwowej II RP. 

Jak co roku w tym miejscu, w dniu 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, w imieniu stołecznych po-
licjantów Komendant Stołeczny Policji 
oraz zastępcy ds. kryminalnych oraz 
logistyki złożyli kwiaty oraz zapalili znicz.  
W ten sposób policjanci oddali honor 
oraz przywołali pamięć o wielkich zasłu-
gach i dokonaniach cichociemnych dla 
niepodległej i wolnej Polski. 

Od 9 lutego 2011 r. Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świę-
tem państwowym.

Wartą honorową i złożeniem kwiatów przed tablicą pamiątkową  
usytuowaną na fasadzie Pałacu Mostowskich, stołeczni policjanci  
uczcili 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ich 
imieniu wieniec złożył i zapalił znicz nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant 
Stołeczny Policji wraz z zastępcami: mł. insp. Krzysztofem Smelą  
i Włodzimierzem Pietroniem.

Tekst: 
Ewelina Kucharska 
 
Foto: 
kom. Jarosław Florczak
podkom. Piotr Świstak 

Święto Pań w stołecznej 
komendzie

CZY ŚWIĘTO KOBIET TO RELIKT PRL-U?
Otóż nie, już w starożytnym Rzymie ob-
chodzono święto kobiet tzw. Matronalia. 
Czczono wówczas boginię płodności, 
patronkę dziewic i kobiet zamężnych  
– Junony. Tego dnia kobiety były trakto-
wane wyjątkowo: otrzymywały prezenty, 
otaczano je szczególną uwagą i miło-
ścią. Był to również czas, kiedy niewia-
sty udawały się  w uroczystej procesji do 
świątyni. Tam w podziękowaniu składały 

kwiaty swojej bogini i prosiły ją o opiekę  
i wstawiennictwo. 

Wraz ze zmierzchem kultury starożyt-
nej wygasło święto kobiet. Kolejny roz-
kwit tego szczególnego dnia przypada 
na koniec XIX i początek XX wieku, kiedy 
w Stanach Zjednoczonych kobiety pro-
testowały przeciwko ich wyzyskiwaniu 
i domagały się skrócenia czasu pracy 
oraz równego traktowania kobiet i męż-
czyzn w zakresie wynagradzania. Pierw-

szy Narodowy Dzień Kobiet obchodzono  
w Stanach Zjednoczonych 28 lutego 
1909 roku. Natomiast Międzynarodo-
wy Dzień Kobiet ustanowiono w 1910 
roku w Kopenhadze. Nie ustalono wtedy 
konkretnej daty obchodów. W większo-
ści krajów święto kobiet celebruje się  
8 marca, 13 sierpnia święto to jest obcho-
dzone w Tunezji, natomiast Wietnamczy-
cy obdarowują swoje kobiety dwa razy  
w roku: 8 marca i 20 października.

– Dziękuję Wam za kobiece ciepło, za przysłowiowe łagodzenie obyczajów, 
za tak ważną dla mnie wrażliwość, wyrozumiałość i cierpliwość oraz za to, 
że nas wspieracie z zaangażowaniem – tymi słowami Komendant Stołeczny 
Policji zwrócił się do Pań w dniu ich święta. Uwieńczeniem uroczystości był 
koncert w wykonaniu Karola Kusa – solisty zespołu TARAKA. Ten szczególny 
dzień upłynął w wyjątkowo miłej i pogodnej atmosferze.



DZIEŃ KOBIET W STOŁECZNEJ KOMENDZIE
W Komendzie Stołecznej Policji od wie-
lu lat zgodnie z tradycją z okazji Dnia 
Kobiet organizowane są uroczyste 
spotkania, tak też było i w tym roku.  
W Białej Sali Pałacu Mostowskich ży-
czenia wszystkim kobietom pracującym  
w stołecznej komendzie złożył komen-
dant nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz  
z  zastępcami mł. insp. Krzysztofem 
Smelą i Włodzimierzem Pietroniem. Ge-

nerał podziękował Paniom za codzienną 
służbę i pracę, a także za ciepło, umie-
jętność łagodzenia obyczajów oraz za 
okazywane z zaangażowaniem wspar-
cie. Do życzeń oraz podziękowań do-
łączył się Kapelan Komendy Stołecznej 
Policji ks. Józef Jachimczak.

W trakcie uroczystości każda z przy-
byłych Pań została obdarowana przez 
komendantów kwiatami. Spotkanie 
uwieńczył swoim występem Karol Kus 

– solista zespołu TARAKA, kompozytor, 
producent i autor tekstów przebojów: 
„Nie kłam, że kochasz mnie”, „Barwy 
Szczęścia” i wielu innych. Zespół TARA-
KA to stylistycznie słowiańska muzyka, 
która łączy elementy żydowskie i cy-
gańskie w nowoczesnych aranżacjach. 
Wyjątkowe podejście do muzyki ujęło za 
serca uczestników spotkania. 
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W trosce o bezpieczeństwo uczestników 
konferencji, mieszkańców Warszawy 
oraz osób, które w tym czasie odwiedziły 
stolicę, stołeczni policjanci ściśle współ-
pracowali m. in. z funkcjonariuszami Służ-
by Ochrony Państwa, Straży Granicznej, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
a także z przedstawicielami miasta. Pod-
czas operacji w Komendzie Stołecznej 
Policji działał policyjny sztab, do którego 
na bieżąco trafiały meldunki od dowód-
ców poszczególnych odcinków.

Wzmożonym nadzorem zostało ob-
jęte warszawskie Lotnisko Chopina, 
gdzie lądowały i skąd odlatywały dele-
gacje państwowe. Sprawny pilotaż za-
granicznych gości zapewnili policjanci 
ruchu drogowego. W ciągłej gotowości 
pozostawali funkcjonariusze jednostek 
antyterrorystycznych, którzy dbali o bez-
pieczeństwo również pod względem za-
bezpieczenia pirotechnicznego tras prze-
jazdów delegacji, hoteli i miejsc spotkań.
O bezpieczeństwo mieszkańców i gości 
stolicy podczas konferencji dbali poli-
cjanci wszystkich pionów, między inny-

mi funkcjonariusze jednostek specjali-
stycznych takich jak Komisariat Rzeczny 
Policji. Zwiększoną liczbę patroli można 
było spotkać m.in. na stacjach metrach, 
dworcach PKP czy w rejonie Starego 

Miasta. Pod ochroną Policji były hotele, 
w których zatrzymali się uczestnicy kon-
ferencji oraz Stadion Narodowy, na któ-
rym spotkali się przedstawiciele 62 kra-
jów, a wśród nich Wiceprezydent USA 
Mike Pence.

W ramach podoperacji zabezpieczo-
no również zgromadzenia publiczne, któ-
re w tym czasie odbywały się na terenie 
stolicy. W trakcie działań nie odnotowano 
żadnych incydentów. Za profesjonalne 
zabezpieczenie konferencji oraz wszyst-
kich przedsięwzięć z nią związanych 
Komendantowi Stołecznemu Policji nad-
insp. Pawłowi Dobrodziejowi podzięko-
wał Wiceprezydent Stanów Zjednoczo-
nych Mike Pence.

Na terenie Warszawy od poniedziałku 
11 lutego, od godz. 0.00 do piątku 15 
lutego, do godz. 23:59 obowiązywał sto-
pień alarmowy ALFA, oznaczający m. in. 
prowadzenie wzmożonej kontroli miejsc 
użyteczności publicznej i dużych skupisk 
ludzi. Służby odpowiedzialne za bezpie-
czeństwo sprawdzały informacje doty-
czące wszystkich nietypowych sytuacji.

Tekst: 
podinsp. Magdalena Bieniak 
 
Foto: 
kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz

Podsumowanie zabezpieczenia 
konferencji dotyczącej 
Bliskiego Wschodu
Stołeczni policjanci wspierani przez kolegów z innych garnizonów 
zabezpieczali konferencję w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa 
na Bliskim Wschodzie, która w dniach 13 i 14 lutego br. odbywała się  
w Warszawie. Funkcjonariusze ochraniali Stadion Narodowy, gdzie trwały 
obrady, trasy przejazdów kolumn specjalnych oraz miejsca pobytu gości,  
a także dbali o bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie miasta.
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W tegorocznych rozgrywkach wzięło 
udział ponad 100  drużyn z kilkunastu 
krajów,  w sumie około 1400 piłkarek  
i piłkarzy z kraju i za granicy Z roku na rok 
liczba uczestników się zwiększa. Wśród 
pań najlepsza okazała się ponownie re-
prezentacja polskiej Policji. Po najwyższe 
trofeum wśród panów w kategorii open 
sięgnęła drużyna  Dinamo z Mołdawii,  
a w nowej kategorii 35+ reprezentacja 
IPA ze Lwowa.

Turniej ma na celu upamiętnienie 
bohaterstwa podkom. Andrzeja Struja. 
Dla środowiska policyjnego to istotne 
wydarzenie, kształtujące kulturę organi-
zacyjną formacji. Zawody poświęcone 
pamięci tragicznie zmarłego funkcjo-
nariusza Policji otwierają cykl spotkań 

sportowo-rekreacyjnych w 2019 roku 
organizowanych z okazji 100. rocznicy 
powstania Policji Państwowej. Turniej 
popularyzuje sport, a w szczególności 
piłkę nożną, która cieszy się niewątpliwie 
największym zainteresowaniem w śro-
dowisku policyjnym oraz wśród innych 
służb mundurowych. Poza aspektem 
sportowym spotkanie miało także na 
celu zacieśnienie kontaktów międzyna-
rodowych pomiędzy reprezentacjami 
oraz integrację formacji mundurowych.

Mecze eliminacyjne odbywały się  
w halach sportowych w Warszawie:

•	 Hala Sportowa Ośrodka Sportu  
i Rekreacji Dzielnicy Targówek, 
ul. Ossowskiego 25,

•	 Hala Sportowa Ośrodka Sportu 

i Rekreacji Dzielnicy Praga Połu-
dnie, ul. Siennicka 40,

•	 Hala Sportowa Dzielnicowe-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Dzielnicy Praga Północ, ul. Sza-
najcy 17/19,

•	 Hala Sportowa Białołęckiego 
Ośrodka Sportu, ul. Strumyko-
wa 21,

•	 Hala Sportowa Centrum Rekre-
acyjno – Sportowego Dzielnicy 
Bielany, ul. Lindego 20,

•	 Hala Sportowa Liceum Ogólno-
kształcącego nr 122 im. I. Do-
meyki, ul. Staffa 3/5,

•	 Hala Sportowa Ośrodka Sportu  
i Rekreacji Dzielnicy Śródmie-
ście, ul. Polna 7a,

Tekst i foto: 
podkom. Piotr Świstak 
 

Turniej  
im.  podkom. Andrzeja Struja
W dniach od 13 do 15 lutego, na dziesięciu obiektach sportowych  
w Warszawie, policjanci z kraju i zagranicy wraz z partnerskimi służbami 
ratowniczymi wzięli udział w charytatywnych rozgrywkach piłkarskich. 
Celem spotkania była między innymi integracja środowiska służb 
mundurowych. W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. 
Jarosława Szymczyka puchary, statuetki, medale oraz nagrody wręczył 
Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Dyrektor 
Gabinetu KGP insp. Sławomir Litwin.
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•	 Hala Sportowa przy Szkole Pod-
stawowej nr 388 im. Jana Pawła 
II w Warszawie, ul. Deotymy 25/ 
33,

•	 Hala Sportowa przy Szkole Pod-
stawowej nr 202 im. 34 Puł-
ku Strzelców Budziszyńskich  
w Warszawie, ul. Jana Bytnara 
„Rudego” 19.

Wśród kibiców ogromną sympatię zdo-
była Reprezentacja Przyjaciół Andrzeja 
Struja. Koledzy w sposób szczególny 
oddają hołd Andrzejowi, o czym świad-
czy ich waleczność i sportowa rywaliza-
cja zgodnie z zasadami fair play. Turniej 
objęli honorowym patronatem: Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mi-
nister Sportu i Turystyki, Prezes Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego oraz Prezes 
Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Rozgrywkom towarzyszyły duże 
emocje. Na uroczystym zakończeniu nie 
zabrakło organizatorów i patronów tego 
przedsięwzięcia.

Oprócz współzawodnictwa sporto-
wego niemal wszystkie imprezy połączy-
ła pomoc na rzecz innych. Zgromadzo-
ne środki w całości przekazano na rzecz 
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom 
po Poległych Policjantach.



ODZNACZENIA RESORTOWE
W obecności kadry kierowniczej sto-
łecznej Policji nadinsp. Paweł Dobro-
dziej wręczył: Zastępcy Komendanta 
Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. 
bryg. Robertowi Jędrychowskiemu, Ko-
mendantowi Mazowieckiego Oddziału 
Żandarmerii Wojskowej płk. Hubertowi 
Iwole oraz Dyrektorowi Okręgowej Służ-
by Więziennej w Warszawie płk. Zbignie-
wowi Brzostkowi srebrne medale „Za 
zasługi dla Policji”.

NAGRODY OD KOMENDANTA GŁÓWNEGO 
POLICJI
W trakcie uroczystości wyróżniono  
4 funkcjonariuszy nagrodami motywa-
cyjnymi przyznanymi przez Komen-
danta Głównego Policji za szczególne 
zaangażowanie i wysiłek w zatrzyma-
niu sprawców wprowadzenia na rynek 
znacznej ilości środków odurzających  
i psychotropowych oraz za profesjonalną 
i skuteczną akcję reanimacyjną wobec 
nieprzytomnego mężczyzny. Docenieni 
funkcjonariusze otrzymali z rąk nadinsp. 
Pawła Dobrodzieja listy gratulacyjne od 
komendanta głównego.

UHONOROWANI PRZEZ KOMENDANTA  
STOŁECZNEGO POLICJI
Komendant stołeczny wyróżnił 50 poli-
cjantów i pracowników cywilnych nagro-
dami i listami gratulacyjnymi za wzorowe 
sumienne wykonywanie obowiązków 
służbowych. Wśród nagrodzonych byli 
funkcjonariusze z komend rejonowych, 
powiatowych i komórek organizacyjnych 
KSP oraz pracownicy stołecznej Policji. 
Funkcjonariusze uhonorowani zostali 
między innymi za zatrzymanie osób po-
szukiwanych, nietrzeźwych kierowców 
oraz sprawców: kradzieży kieszonko-
wych, oszustw metodą „na policjanta”, 
pobicia, a także kradzieży z włamaniem 
do samochodu i mieszkania. Nagro-
dzeni zostali również policjanci, któ-
rzy ryzykując własnym życiem wynieśli  
z płonącego budynku dwie kobiety i za-
trzymali sprawcę podpalenia. Ponadto 
komendant wyróżnił policjanta, który za-
pobiegł popełnieniu samobójstwa przez 

mężczyznę.
Za sumienne wykonywanie obowiąz-

ków służbowych związanych z zakoń-
czeniem roku budżetowego, a także za 
zaangażowanie w trakcie przygotowania 
postępowań przetargowych w ramach 
środków unijnych oraz profesjonalizm  
i wyjątkowo skuteczne wykonywanie 
zadań związanych z odsłonięciem ta-
blicy pamiątkowej patrona KSP, w tym 
organizacji wystawy okolicznościowej  
o podinsp. Marianie Stefanie Kozielew-
skim zostali nagrodzeni pracownicy cy-
wilni komendy stołecznej.

PODZIĘKOWANIA ZA ODDANĄ PRACĘ  
I SŁUŻBĘ
Generał pogratulował przedstawicielom 
żandarmerii wojskowej i służby więzien-
nej, odznaczonym srebrnymi medalami 
i podziękował im za owocną współpra-
cę realizowaną prawie każdego dnia na 
różnych płaszczyznach:  prewencyjnej  
i kryminalnej. Zaznaczył, że może na 
nich „polegać jak na Zawiszy”, bo 
wspólne działania formacji munduro-
wych opierają się na odpowiedzialności  
i wzajemnym zaufaniu. Jako przykład 
komendant podał wydarzenia związane  
z obchodami 100-lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości, w tym marsz, 
który  się odbył 11 listopada 2018 r.  
z udziałem około 250 tys. osób. – To 
dzięki doskonałej współpracy marsz  
i wszystkie uroczystości przebiegły spo-
kojnie i bezpiecznie – dodał nadinsp. 
Paweł Dobrodziej. Komendant nawiązał 
również do obchodzonej w tym roku 
100. rocznicy powstania Policji: – uro-
czystości zapoczątkowaliśmy w stycz-
niu odsłaniając tablicę naszego patrona 
podinsp. Mariana Kozielewskiego - żoł-
nierza Legionów, doskonałego oficera 
Policji Państwowej. Jestem przekona-
ny, że osoba tego oficera, jego życie  
i wartości, mogą być przykładem dla nas 
wszystkich.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej mówił 
również o sile Komendy Stołecznej Po-
licji, którą są ludzie. – Jesteście najwięk-
szą i najlepszą wizytówką Komendy Sto-
łecznej Policji. To właśnie taką postawą 
przyczyniacie się do tego, że warszawia-
cy czują się bezpiecznie – tymi słowami 
generał podziękował odznaczonym poli-
cjantom oraz pracownikom cywilnym za 
ich codzienną służbę i pracę.

14

AKTUALNOŚCI

Tekst: 
Ewelina Kucharska 
 
Foto: 
kom. Jarosław Florczak

Siłą są ludzie
– Jesteście największą i najlepszą wizytówką Komendy Stołecznej Policji 
– tymi słowami nadinsp. Paweł Dobrodziej podziękował odznaczonym 
policjantom oraz pracownikom cywilnym za ich służbę i pracę. Podczas 
uroczystej zbiórki we foyer przed Białą Salą komendant stołeczny wręczył 
również odznaczenia „Za zasługi dla Policji” przedstawicielom żandarmerii 
wojskowej oraz służby więziennej.
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ŻYCIOWA DECYZJA
Młodsza oficer Barbara Heigl od 22 lat jest 
funkcjonariuszem żandarmerii i policjan-
tem. Przy podejmowaniu życiowej decyzji 
kierowała się radą wujka, który polecił jej 
pracę w szkolnictwie lub żandarmerii (do 
2005 roku Policja krajowa w Austrii była 
nazywana żandarmerią, Policja istniała tylko 
w Wiedniu i niektórych miastach). Wybra-
ła mundur, bo jak mówi : – to szanowany 
zawód i już podczas szkolenia otrzymy-
wałam wynagrodzenie. Obecnie studiuje 
w Akademii Bezpieczeństwa Federalnego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na 
co dzień pracuje w  powiatowym centrum 
kontroli w Mödling w Dolnej Austrii. Do jej 
głównych zadań należy: patrolowanie ulic, 
prowadzenie dochodzeń, obsługa połą-
czeń alarmowych i zarządzanie operacyj-
ne, kontrola służb, realizowanie programów 
prewencyjnych dla młodzieży oraz prowa-
dzenie zajęć w szkołach podstawowych,  
a także udzielanie pomocy osobom za-
grożonym przemocą. Posiada również do-
świadczenie w pracy z uchodźcami oraz 
ofiarami przestępstw seksualnych.  

WIZYTA W KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI
21 lutego br. policjantka z Austrii odwiedzi-
ła Komendę Stołeczną Policji w ramach 
praktyki zawodowej, którą realizuje w trak-
cie przygotowywania pracy dyplomowej 
na temat „Wpływu edukacji drogowej oraz 
projektu prewencyjnego – „Policja dla dzie-
ci” na wzorce zachowań dzieci ze szkół 
podstawowych”. 

Stołeczni policjanci zapoznali gościa ze 
strukturą i głównymi zadaniami KSP oraz 
pozaoperacyjną współpracą międzyna-
rodową. Funkcjonariusz ze Stołecznego 
Stanowiska Kierowania zaprezentował 
system monitoringu wizyjnego, który jest 
zintegrowany ze Stanowiskiem Wspo-
magania Dowodzenia oraz opowiedział 
o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa, będącej przykładem wzmocnienia 
aktywnej współpracy Policji z obywatelami. 
Duże zainteresowanie policjantki wzbudzi-
ły zagadnienia  dotyczące monitorowania 
sytuacji w mieście, zabezpieczania imprez 

masowych oraz zgromadzeń publicznych, 
a także organizacji i nadzoru nad pionem 
służb dyżurnych garnizonu stołecznego. 

OFICER W AUSTRIACKIEJ POLICJI
Wizyta policjantki była również okazją do 
wymiany informacji o systemie szkoleń, 
z których korzystają  austriaccy koledzy 
– Aby zostać oficerem w Austrii należy 
przejść szereg szkoleń – mówi młodsza 
oficer. – Po pierwsze egzamin wstępny do 
Policji, następnie szkolenie podstawowe, 
które trwa 2 lata. Kolejnym krokiem jest 
praca w terenie (doświadczenie zdobywa 
się przez co najmniej 2 lata). Po odbyciu 
stażu przystępuje się do egzaminu wstęp-
nego dla kierujących służbą funkcjonariu-
szy (szkolenie obecnie trwa 6 miesięcy). 
Dopiero po rocznej służbie na stanowisku 
zarządzającego policjantami można przy-
stąpić do egzaminu wstępnego na kurs 
oficerski, alternatywą są 3-letnie studia  
„Zarządzania Policją”, w tym dodatkowe 
moduły Ministra Spraw Wewnętrznych. Ja 
wybrałam ostatnią z opcji. Kierunek „Poli-
ce Management” jest bardzo wymagają-
cy, ukończenie studiów i uzyskanie tytułu  
licencjata wiąże się z wieloma wyrzeczenia-
mi. Dużo egzaminów i zadań domowych 
powoduje, że mam mało wolnego czasu. 

Ogrom zadań nie zniechęca jednak poli-
cjantki z Austrii, która zgodnie z przepisami 
ustawy pracować będzie w formacji do 65 
roku życia. Istnienie jednak pewna możli-
wość wcześniejszego zakończenia służby, 
z której korzystają austriaccy funkcjonariu-
sze. Mogą oni odejść na tzw. „emeryturę 
korytarzową”. Dotyczy to jednak policjan-
tów, którzy ukończyli 62 lata i przepracowali 
480 miesięcy (40 lat).

POLSKA POLICJA OCZAMI GOŚCIA
Barbara Heigl jest wdzięczna za możliwość 
przyjrzenia się w ciągu trzech tygodni pracy 
polskich funkcjonariuszy, w tym policjantów 
z KSP. Uważa, że różni się ona od obo-
wiązków realizowanych przez jej kolegów. 
Zwróciła uwagę na większą, niż w jej for-
macji liczbę wyspecjalizowanych komórek 
zajmujących się konkretną działalnością 
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. 
Zainteresowała się także programami roz-
woju osobowego, które polska Policja 
proponuje swoim policjantom. Szczególną 
ciekawość funkcjonariuszki, z uwagi na te-
matykę pracy dyplomowej, wzbudziły pro-
jekty prewencyjne, o których skuteczno-
ści sama się przekonała, zapewniając, że  
w Warszawie czuła się bardzo bezpiecznie.

Tekst: 
Ewelina Kucharska 
 
Foto: 
podkom. Piotr Świstak

Austriacka policjantka w KSP
Międzynarodowa współpraca policyjna prowadzona jest wielotorowo. 
Z jednej strony obejmuje tzw. działania operacyjne, w ramach których 
poszczególne kraje wymieniają się informacjami niezbędnymi w walce  
z różnorodnymi formami przestępczości, w tym zorganizowaną  
o charakterze międzynarodowym. Z drugiej - prace nad rozwiązaniami 
prawnymi obowiązującymi w różnych krajach oraz szkolenia i wizyty 
robocze. I właśnie w ramach praktyk zawodowych gościliśmy w stołecznej 
komendzie funkcjonariuszkę Policji austriackiej.
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Tekst: 
podinsp. Magdalena Bieniak 
 
Foto: 
archiwum KSP

Mocne uderzenie 
w przestępczość 
narkotykową
Blisko 3 tony przejętych narkotyków o wartości prawie 200 mln złotych 
to wynik dziesięcioletniej działalności stołecznych policjantów z wydziału 
do walki z przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze zabezpieczyli 
w tym czasie ćwierć tony dopalaczy o łącznej wartości około 5 mln 
złotych i zlikwidowali 23 laboratoria, w których trwała produkcja środków 
odurzających oraz substancji psychotropowych. W ich ręce trafiło prawie 
tysiąc osób podejrzewanych o przestępstwa narkotykowe. 

Wydział do walki z przestępczością 
narkotykową funkcjonuje w Komen-
dzie Stołecznej Policji już 10 lat. Dzięki 
doskonałemu rozpoznaniu środowiska 
przestępczego, likwidacji laboratoriów  
i kanałów przerzutów oraz rozbijaniu ca-
łych grup, od organizatorów i chemików 
do pojedynczych dilerów, policjanci sku-
tecznie walczą z przestępczością narko-
tykową. 

ZLIKWIDOWANIE NAJWIĘKSZEJ FABRYKI 
AMFETAMINY W POLSCE
Policjanci wielokrotnie zapobiegli wpro-
wadzeniu na rynek znacznych ilości nar-
kotyków, które produkowano w specjal-
nych laboratoriach. W marcu 2014 roku 

funkcjonariusze zlikwidowali w gminie 
Czosnów największą fabrykę amfetami-
ny w Polsce. Laboratorium składało się  
z czterech nowoczesnych linii do pro-
dukcji BMK oraz dwóch działających 
linii do produkcji płynnej amfetaminy. 
Zabezpieczono wtedy prawie 20 kg am-
fetaminy o czarnorynkowej wartości 600 
tys. złotych oraz 1000 litrów BMK – pół-
produktu służącego do produkcji amfe-
taminy, z którego można uzyskać około 
700 kg czystego narkotyku. Na gorą-
cym uczynku przestępstwa zatrzymano 
dwóch mężczyzn, którym przedstawio-
no zarzuty m.in. posiadania i produkcji 
narkotyków.

WALKA Z NIELEGALNYMI PLANTACJAMI 
KONOPI
Policjanci skutecznie walczą z grupami 
przestępczymi, które na terenie woje-
wództwa mazowieckiego zakładają plan-
tacje marihuany. W październiku 2016 
roku w powiecie płockim zostali zatrzy-
mani dwaj obywatele Wietnamu, którzy 
uprawiali rośliny mogące dostarczyć 
znaczną ilość środków odurzających. 
Jeden z nich był poszukiwany Europej-
skim Nakazem Aresztowania. Funkcjo-
nariusze zlikwidowali wtedy blisko 900 
krzewów konopi oraz zabezpieczyli po-
nad 20 kg marihuany. 

Kilka miesięcy później na terenie 
warszawskiej Ochoty policjanci odkry-
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li plantację, na której rosło blisko 1200 
krzewów konopi indyjskich. Z tej ilości 
roślin można wytworzyć ponad 25 kilo-
gramów środków odurzających. Oprócz 
krzewów zabezpieczono także 28 kilo-
gramów wysuszonych konopi. Za upra-
wę zarzuty usłyszało dwóch mężczyzn. 

W powiecie legionowskim zlikwido-
wano z kolei plantację, a na niej prawie 
2,5 kg gotowego suszu oraz 18,5 kg 
suszących się krzewów. W pojazdach 
służących jako narkotykowe magazyny 
znaleziono natomiast ponad 5 kg koka-
iny oraz blisko 4 kg heroiny. 

ZATRZYMANIA OSÓB HANDLUJĄCYCH 
NARKOTYKAMI
Na przełomie 2016 i 2017 roku policjan-
ci przeprowadzili jedną z największych 
realizacji wymierzonych w handlarzy 
narkotykami. W sprawie prowadzonej 
wspólnie z Prokuraturą Krajową w War-
szawie zatrzymano 23 osoby, a wobec 
19 podejrzanych o udział w obrocie 
znacznymi ilościami środków odurza-
jących i substancji psychotropowych 
sąd zastosował tymczasowy areszt. Na 
poczet przyszłych kar grożących podej-
rzanym zabezpieczono mienie o łącznej 
wartości blisko 1,3 mln złotych. Jak usta-
lili funkcjonariusze, od lipca 2015 roku 
osoby te wprowadzały do obrotu środki 
odurzające i substancje psychotropowe 
na terenie województwa mazowieckie-
go. Przez półtora roku do klientów trafiło 
co najmniej 700 kg narkotyków, głównie 
marihuany, ale także amfetaminy, haszy-
szu i kokainy. Czarnorynkową wartość 
tych środków oszacowano na ponad 30 
mln złotych. 

AKCJE WYMIERZONE W RYNEK DOPALA-
CZY
Dopalacze to preparaty zawierające 
substancje psychoaktywne, które za-
grażają życiu i zdrowiu. Powodują one  
w szybki i nieodwracalny sposób zmiany 
w organizmie człowieka.  Rynek dopala-
czy stanowi bardzo niebezpieczne zjawi-
sko. W jego eliminacji najskuteczniejsza 
jest współpraca policjantów z różnymi 
podmiotami. Jednak nawet skrupulatna 
praca funkcjonariuszy i inspektorów sa-
nitarnych nie uchroni nieodpowiedzial-
nych osób przed zagrożeniem, jeżeli 
same będą ryzykować własnym życiem 
To właśnie zażycie tych środków było 
przyczyną śmierci 16-letniego miesz-
kańca Warszawy we wrześniu 2017 
roku. Stołeczni policjanci, którzy zajęli 
się wyjaśnianiem okoliczności tego tra-
gicznego zdarzenia, doprowadzili do 
zatrzymania kilkunastu osób trudniących 
się wprowadzaniem dopalaczy na rynek 

krajowy i zagraniczny. W ich ręce tra-
fił również organizator tego procederu. 
Funkcjonariusze, jako pierwsi w kraju, 
doprowadzili do zlikwidowania dwóch, 
prawdopodobnie największych polskich 
sklepów internetowych oferujących do 
sprzedaży dopalacze, których bazy 
znajdowały się na serwerach jednego  
z krajów azjatyckich. 

UDAREMNIANIE PRZEMYTU NARKOTYKÓW 
Policjanci wielokrotnie udaremnili prze-
myt takich narkotyków jak: kokaina, he-
roina, haszysz czy marihuana. Współ-
pracują w tym zakresie z amerykańską 
agencją narkotykową DEA oraz nie-
miecką i hiszpańską Policją. Odbiorca-
mi narkotyków są zorganizowane grupy 
przestępcze działające nie tylko w War-
szawie, które następnie poprzez całą 
sieć dilerów dostarczają do klienta pro-
dukt detaliczny, czyli tzw. działkę. 

W 2017 roku funkcjonariusze uda-
remnili jeden z największych przemy-
tów - ponad 57 kilogramów marihuany 
o czarnorynkowej wartości 2 milionów 
800 tysięcy złotych. Została ona prze-

Dzięki	doskonałemu	rozpozna-
niu	środowiska	przestępczego,	
likwidacji	laboratoriów	i	kanałów	
przerzutów	oraz	rozbijaniu	całych	

grup,	od	organizatorów		
i	chemików	do	pojedynczych	dile-
rów,	policjanci	skutecznie	walczą		
z	przestępczością	narkotykową.	

	

ˮ	
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wieziona na terytorium RP z Hiszpanii 
w specjalnie skonstruowanej skrytce  
w zbiorniku paliwa. Dzięki policjantom 
narkotyki nie trafiły na warszawski rynek, 
a organizator tego procederu oraz kurier 
usłyszeli w prokuraturze zarzuty. 

Natomiast w marcu 2018 roku funk-
cjonariusze wpadli na trop grup prze-
stępczej, która przemycała narkotyki 
głównie z krajów Europy Zachodniej, 
a następnie rozprowadzała na terenie 
całej Polski, zajmując się jednocześnie 
ich produkcją. Jak ustalono, przykryw-
ką dla przestępczego procederu była 
firma transportowa i inne firmy służące 
m.in. do „prania brudnych pieniędzy” 
uzyskiwanych z handlu narkotykami. 
Policjanci zlikwidowali magazyn, w któ-
rym przechowywano środki odurzające. 
W miejscu tym znaleziono również kilka 
jednostek broni palnej, w tym broń dłu-
gą, kilkaset sztuk amunicji, odznaki poli-
cyjne oraz kamizelki z napisem „Policja”. 
Przejęto około 220 kg marihuany, 48 
kg amfetaminy, ok. 90 litrów amfetami-
ny płynnej, z której można wyproduko-
wać około 400 kg tego narkotyku, 4,5 
kg kokainy oraz ponad tonę substancji 
chemicznych wykorzystywanych w pro-
dukcji narkotyków. Zlikwidowano także 
linię produkcyjną amfetaminy, która mie-
ściła się w piwnicy na terenie warszaw-
skiego Wawra. W budynku znajdował 
się metalowy reaktor o pojemności 750  

litrów oraz ukryty był magazyn narkotyko-
wych prekursorów. Zabezpieczono tam 
między innymi 675 litrów BMK, 400 kg 
formamidu, szkło laboratoryjne i czasze 
grzewcze, kwas solny, mrówkowy, inne 
odczynniki chemiczne oraz 2 pojemniki 
o pojemności 1000 litrów wypełnione 
częściowo odpadami poreakcyjnymi. 
Ilość tych substancji oraz pojemność re-
aktora świadczą o produkcji narkotyków 
na ogromną skalę. Do chwili obecnej 

zatrzymano 7 osób, w sprawie zarzu-
ty przedstawiono 4 osobom, a wobec  
3 sąd zastosował tymczasowy areszt. 
Na poczet przyszłych kar grożących po-
dejrzanym zabezpieczono mienie o łącz-
nej wartości blisko 2 mln złotych. 

ROZBIJANIE GRUP ZAJMUJĄCYCH SIĘ 
PRODUKCJĄ I PRZEMYTEM NARKOTYKÓW
Walka ze zorganizowanymi grupami prze-
stępczymi, które zajmują się produkcją  
i wprowadzaniem na rynek znacznych 
ilości narkotyków, to jedno z prioryteto-
wych zadań policjantów. W 2018 roku 
została rozbita jedna z największych 
grup, która rozprowadzała środki odurza-
jącej i substancje psychotropowe głów-
nie na terenie powiatu piaseczyńskiego. 
Przez kilka miesięcy intensywnej pracy, 
funkcjonariusze zatrzymali 36 osób,  
z których 26 zostało tymczasowo aresz-
towanych, a 6 objęto policyjnym dozo-
rem. Poza wprowadzaniem do obrotu 
środków odurzających, grupa miała na 
swoim koncie wymuszenia rozbójnicze 
oraz inne przestępstwa. Dzięki funkcjo-
nariuszom w areszcie znalazł się także 
37-letni Artur A. ps. „Snajper” podejrza-
ny o kierowanie grupą oraz postrzelenie 
mężczyzny, a na rynek nie trafiły narkoty-
ki o czarnorynkowej wartości ponad 115 
tysięcy złotych. 

Działania policjantów z wydziału do 
walki z przestępczością narkotykową 
stale przynoszą kolejne efekty. W tym 
roku funkcjonariusze zabezpieczyli już 
prawie 100 kg narkotyków, a w ich ręce 
trafiło 39 osób podejrzanych o przestęp-
stwa określone w Ustawie o przeciw-
działaniu narkomanii, wobec 35 z nich 
zastosowano tymczasowy areszt. 

Z ŻYCIA GARNIZONU
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Celem konkursu jest upowszechnianie  
i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji 
i etosie polskiej Policji, a także kształto-
wanie pozytywnych postaw niezbęd-
nych w integracji społeczności policyjnej 
poprzez uczestnictwo w wydarzeniach 
artystycznych.

Ogólne zasady, warunki i przebieg 
konkursu reguluje Regulamin Konkursu 
Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, 
Literackich, Filmowych i Malarskich 
,,100 lat Policji”.
Regulamin wraz z załącznikami dostęp-
ny jest na stronie internetowej KSP  
w plikach do pobrania.

Konkurs przeznaczony jest dla ama-
torów i ma na celu wyłonienie najlepszej 
pracy w kategorii: scenicznej, literackiej, 

audiowizualnej i plastycznej. Eliminacje 
wojewódzkie w garnizonie stołecznym 
zostaną przeprowadzone przez Ko-
mendę Stołeczną Policji. Organizatorem 
finału ogólnopolskiego konkursu jest Ko-
menda Główna Policji.

Zgłoszenia (prace konkursowe)  
z dopiskiem KONKURS ,,100 lat Policji”, 
można złożyć osobiście lub przesłać do 
Gabinetu Komendanta Stołecznego Po-
licji do dnia 15.04.2019 roku:

•	 w Punkcie Obsługi Interesanta 
Komendy Stołecznej Policji przy  
ul. Nowolipie 2 w Warszawie  
(w godz. 7.00-17.00),

•	 przesyłką pocztową na adres:  
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa 

(decyduje data stempla pocztowe-
go).

Ogłoszenie wyników eliminacji woje-
wódzkich konkursu zostanie umiesz-
czone na stronie internetowej Komendy 
Stołecznej Policji oraz tablicy ogłoszeń  
w dniu 25.04.2019 r.

Najlepsze prace wyłonione w ramach 
eliminacji wojewódzkich wezmą udział  
w Finale Ogólnopolskim zgodnie z Regu-
laminem konkursu. Dodatkową nagrodą 
dla zwycięzców eliminacji wojewódzkich 
będą eleganckie wieczne pióra.

Życzymy ciekawych pomysłów oraz 
sukcesów artystycznych!

Konkurs „100 lat Policji”
Komendant Stołeczny Policji zaprasza do udziału w konkursie pn. 
Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych  
i Malarskich ,,100 lat Policji”, którego organizatorem jest Biuro Komunikacji 
Społecznej oraz Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji.

Do dyspozycji funkcjonariuszy  
i pracowników cywilnych zostaną 
oddane trzy strefy:
•	 ogólnodostępna, obejmująca 

wiatrołap i poczekalnię oraz 
sanitariat przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych,

•	 ograniczonego dostępu, którą 
stanowią, m.in.: pokój przyjęć 
interesantów, pokoje biurowe, 
szatnia z węzłem sanitarnym, 
sanitariat dla kobiet i męż-
czyzn oraz aneks socjalny,

•	 zamkniętą, z pomieszczeniem 
serwerowni i magazynem 
podręcznym.

Dzięki nowej siedzibie nie tylko 
policjanci będą mieli lepsze wa-
runki pracy. Podniesiony zostanie 
również poziom obsługi interesan-
tów, także tych z niepełnospraw-

nością ruchową.
Nowoczesny obiekt będzie 

spełniał standardy techniczne 
obowiązujące w obiektach służ-
bowych Policji m.in. odpowiednie 
rozwiązania funkcjonalno-użytko-
we. Ponadto powstaną warunki 
właściwej obsługi interesantów. 
Nowa siedziba policjantów z Ża-
biej Woli będzie kosztowała blisko 
3 miliony złotych. Prawie 120 ty-
sięcy przekazała na inwestycję 
gmina Żabia Wola.

W budynku o powierzchni 211  
m² docelowo służbę będzie pełniło 
10 policjantów. Do ich dyspozycji 
zaprojektowano również budynek 
garażowy o wielkości 34 m² na  
2 samochody służbowe oraz par-
king z trzema miejscami postojo-
wymi.

W Żabiej Woli powstaje 
nowy posterunek Policji
Policjanci z Żabiej Woli w IV kwartale 2019 roku rozpoczną służbę w nowej 
siedzibie. W 2018 roku w ramach Programu Modernizacji Policji Komenda 
Stołeczna Policji rozpoczęła budowę Posterunku Policji przy ul. Głównej 11a. 
Inwestycja pochłonie prawie 3 miliony złotych, z czego prawie 120 tysięcy 
przekazała gmina Żabia Wola.

Tekst: 
Edyta Adamus 
 
Foto: 
kom. Jarosław Florczak
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Tekst: 
podinsp. Agata Malinowska
 
Foto:
Straż Graniczna 
UN Photo/ Manuel Elias 
A. Roik/ CC DORSZ

Kobiety - Pokój  
- Bezpieczeństwo
W dniu 22 października 2018 roku Rada Ministrów przyjęła Plan Działa-
nia na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpie-
czeństwa na lata 2018 – 2021. Polska i polska Policja dołączyła do grona 
blisko 80 państw, które dysponują planami działania na rzecz realizacji 
postanowień zawartych w Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 
z 2000 roku.

Rezolucja ta jest pierwszą Rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa, która poświęco-
na jest wpływowi konfliktów zbrojnych 
na sytuację kobiet. To kamień węgiel-
ny w działaniach wszelkich ruchów  
i organizacji na rzecz równości, a także 
wysiłkach włączania doświadczenia ko-
biet w kontekście konfliktów zbrojnych. 

Wdrożenie powyższej Rezolucji jest ści-
śle powiązane z postanowieniami Kon-
wencji w sprawie likwidacji wszelkich 
form dyskryminacji kobiet, która zosta-
ła przyjęta przez Zgromadzenie ONZ  
w dniu 18 grudnia 1979 roku oraz jej 
Protokołem Dodatkowym z 1999 roku.  
W powyższej tematyce od 2000 roku 

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła 
jeszcze kolejne siedem Rezolucji: 1820 
(2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 
1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) 
oraz 2242 (2015), w których m.in. po-
stulowano o zwiększenie udziału kobiet 
w procesach pokojowych, w misjach  
i operacjach decyzyjnych związanych  
z zapewnieniem pokoju. 

Jednym z dokumentów wyjściowych 
dla powstania Agendy kobiet, pokoju  
i bezpieczeństwa była Platforma Dzia-
łania (Platform for Action) stworzona  
w 1995 roku, podczas odbywającej się 
w Pekinie, pod auspicjami ONZ, IV Kon-
ferencji Kobiet (Fourth World Conferen-
ce on Women). W przyjętym wówczas 
dokumencie podkreślono m.in. potrze-
bę integralnego podejścia do pokoju  
i bezpieczeństwa, jak również rów-
nego dostępu oraz udziału kobiet  
w strukturach władzy. Zwrócono uwagę 
na konieczność zaangażowania kobiet  
w wysiłki na rzecz zapobiegania i roz-
wiązywania konfliktów zbrojnych jako 
elementu niezbędnego do utrzymania 
pokoju i bezpieczeństwa międzynarodo-
wego. Podkreślono w nim, że jeśli ko-
biety mają pełnić równą w stosunku do 
mężczyzn rolę w przywracaniu i utrzymy-
waniu pokoju, powinny one posiadać 
tożsame uprawnienia politycznie oraz 
gospodarcze, jak również być odpo-
wiednio reprezentowane na wszystkich 
szczeblach decyzyjnych.

Agenda kobiet, pokoju i bezpieczeństwa 
(The Women, Peace, and Security Agen-
da, WPS) wyznacza cztery priorytetowe 
obszary:

Zapobieganie (Prevention) - obszar 
ten obejmuje zapobieganie konfliktom  
i wszelkim formom przemocy wobec 
kobiet i dzieci, zarówno podczas konflik-
tu, jak i po jego zakończeniu. Obejmuje 
również środki zapobiegania przemocy 
seksualnej w konfliktach zbrojnych po-
przez zwalczanie bezkarności i poprawę 
ścigania ich sprawców, a także zwalcza-
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nie dyskryminujących postaw i zacho-
wań.

Udział (Participation) - celem tego ob-
szaru jest promocja równości płci oraz 
zapewnienie udziału kobiet na równi  
z mężczyznami w procesach decyzyj-
nych dotyczących pokoju i bezpieczeń-
stwa na poziomie krajowym, lokalnym 
oraz międzynarodowym. Jego realizacja 
wiąże się ze zwiększeniem liczby kobiet 
pełniących funkcje negocjatorów, me-
diatorów, członków sił pokojowych oraz 
personelu humanitarnego.

Ochrona (Protection) - dotyczy ochrony 
osób, w tym kobiet i dzieci, które najbar-
dziej narażone są na przemoc w czasie 
konfliktów i kryzysów humanitarnych, 
włączając w to przemoc seksualną. 

Wsparcie i Odbudowa (Relief and Recove-
ry) - celem tego obszaru jest potrzeba 
szczególnego zwrócenia uwagi na po-
trzeby kobiet i dzieci w środowiskach 
pokonfliktowych i wsparcie kobiet dzia-
łających na rzecz udzielania pomocy 
podczas konfliktu oraz środowiskach 
pokonfliktowych.

Realizacja Agendy kobiet, pokoju i bez-
pieczeństwa w sposób bezpośred-
ni związana jest z polityką rozwojową,  
a w tym z Celami Zrównoważonego 
Rozwoju Agendy 2030 (Sustainable De-
velopment Goals), które zostały przyjęte 
Rezolucją Zgromadzenia ONZ nr 70/1  
z dnia 25 września 2015 roku. Wdraża-
nie Agendy przez Polskę w szczególno-
ści wpisuje się w realizację Celu 5. doty-
czącego równości płci, jak również Celu 
16, odnoszącego się do pokoju, spra-
wiedliwości oraz silnej instytucji. Jest on 
zasadniczy dla zapewnienia kobietom 
dostępu do organów wymiaru sprawie-
dliwości oraz budowy inkluzywnych in-
stytucji państwowych.

Przyjęty przez Polskę Krajowy Plan 
działania na rzecz realizacji Agendy ONZ 
dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeń-
stwa na lata 2018 - 2021 jest rezultatem 
współpracy Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, Ministerstwa Obrony Narodo-
wej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Pełnomocnika Rządu 
ds. Równego Traktowania, w tym przed-
stawicieli Policji. Wyznacza on ramy kon-
cepcyjne dla realizacji przez Polskę po-
stanowień zawartych we wspomnianych 
wcześniej ośmiu Rezolucjach Rady Bez-
pieczeństwa ONZ dotyczących kobiet, 
pokoju i bezpieczeństwa. Przesłanką 
do podjęcia prac nad polskim Planem 
Działania dotyczącym realizacji Agendy 

kobiet, pokoju i bezpieczeństwa było 
członkostwo Polski w sieci punktów kon-
taktowych (The WPS Focal Points Ne-
twork), do której RP przystąpiła w dniu jej 
ustanowienia tj. 23 września 2016 roku. 
Natomiast przed przyjęciem Krajowego 
Planu Działania, Polska wspierała po-
wstanie i rozwój Agendy kobiet, pokoju  
i bezpieczeństwa jako aktywny uczestnik 
misji ONZ, OBWE, NATO i Unii Europej-
skiej oraz realizowała jej postanowienia 
w znacznej mierze w ramach polityk 
dotyczących: równego traktowania, po-
mocy humanitarnej i rozwojowej. Wśród 
niedawnych osiągnięć w dziedzinie po-
lityki równego traktowania przez służby 
mundurowe należy nadmienić wdroże-
nie przez Policję w 2016 roku, doku-
mentu planistycznego systematyzujące-
go prace Policji na rzecz ochrony praw 
człowieka „Główne kierunki działalności 
edukacyjno-informacyjnej w zakresie 
ochrony praw i wolności człowieka oraz 
strategii równych szans w Policji na lata 
2016 - 2018. Powyższe kierunki zosta-
ły utrzymane w ramach Priorytetów Ko-
mendanta Głównego Policji ustalonych 
na lata 2016 - 2018 i przedłużone na 
lata 2019 - 2020. 

Zgodnie z postanowieniami Karty 
Narodów Zjednoczonych, rozwiązywa-
nie sporów z wykorzystaniem pokojo-
wych środków jest fundamentalne dla 
utrzymania międzynarodowego pokoju  
i bezpieczeństwa. Skuteczne działania 
na rzecz zapobiegania wybuchowi kon-
fliktu najczęściej oznaczają ocalenie od 
śmierci, przemocy oraz konieczności 
ucieczki ludności cywilnej, w tym kobiet 
i dzieci. Stąd ich istotne znaczenie dla 
Agendy kobiet, pokoju i bezpieczeń-
stwa. W tym celu Rząd RP będzie reali-
zował działania w zakresie zapobieganiu 
konfliktom, reagowaniu na konflikty oraz 
utrzymywanie pokoju poprzez zwiększe-
nie liczby kobiet w misjach i operacjach 
ONZ, OBWE, NATO i UE, w służbie poza 
granicami państwa oraz stosowaniu 
przez polskie instytucje regulacji praw-
nych dotyczących równego traktowania. 

Ponadto z przyjętego Krajowego Pla-
nu Działania na rzecz realizacji Agendy 
ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpie-
czeństwa na lata 2018-2021 wynika, że 
Polska będzie dążyła m.in. do: 

•	 wzmocnienia pozycji kobiet w służ-
bach mundurowych poprzez zwięk-
szenie reprezentacji kobiet w struk-
turach dowodzenia i kierowania, 
włącznie z obejmowaniem przez nie 
stanowisk dowódczych i kierowni-
czych,

•	 zwiększeniem udziału kobiet pod 

względem ilościowym oraz pod 
względem zajmowanych stanowisk 
oraz pełnionych funkcji w opera-
cjach i misjach zagranicznych,

•	 wsparcia udziału kobiet w media-
cjach,

•	 realizacji Agendy WPS jako elemen-
tu wsparcia procesów pokojowych 
przez misje i operacje zagraniczne,

•	 ochrony i wsparcia ofiar przemocy 
seksualnej w konfliktach zbrojnych 
oraz przeciwdziałania tego typu na-
ruszeniom,

•	 szkolenia osób przygotowujących 
się do wyjazdu do misji i operacji 
pokojowych, jak również osób zain-
teresowanych w nich udziałem,

•	 uwzględnienia Agendy kobiet, poko-
ju i bezpieczeństwa w sprawozdaw-
czości z przestrzegania międzyna-
rodowych konwencji, dotyczących 
praw człowieka oraz równego trak-
towania. 

W świetle powyższego przedsięwzięcia 
należy dodać, że przedmiotowy doku-
ment nie dotyczy tylko polityki zagranicz-
nej, ale odnosi się również m.in. do po-
stępów realizacji przez polskie instytucje 
ratyfikowanej przez Polskę w dniu 18 lip-
ca 1980 roku Konwencji ONZ w sprawie  
likwidacji wszelkich form dyskrymina-
cji kobiet (CEDAW) oraz ratyfikowanej 
w 2015 roku Konwencji Rady Europy  
o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej, spo-
rządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 
roku.

Następny artykuł poświęcony proble-
matyce zaangażowania kobiet w proce-
sie budowania pokoju i bezpieczeństwa 
oraz historii pracy kobiet w służbach 
mundurowych ukaże się w III kwartale br. 

Z	przyjętego	Krajowego	Planu	
Działania	na	rzecz	realizacji	

Agendy	ONZ	dotyczącej	kobiet,	
pokoju	i	bezpieczeństwa	na	lata	
2018-2021	wynika,	że	Polska	

będzie	dążyła	m.in.	do:	
wzmocnienia	pozycji	kobiet		
w	służbach	mundurowych	

poprzez	zwiększenie	reprezentacji	
kobiet	w	strukturach	dowodzenia	

	i	kierowania,	włącznie		
z	obejmowaniem	przez	nie	
stanowisk	dowódczych		

i	kierowniczych.

ˮ	
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ZABURZENIA PSYCHICZNE

OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 
mogą mieć czasami trudności z ra-
dzeniem sobie z zadaniami i kontakta-
mi codziennego życia. Ich zaburzenia 
mogą zakłócać ich zdolność odczuwa-
nia, myślenia lub współżycia z innymi. 
Większość osób z zaburzeniami psy-
chiatrycznymi nie jest agresywna. Jedną  
z głównych przeszkód, jakie napotykają 
jest nastawienie osób w swoim otocze-
niu. W związku z tym, że zaburzenia te 
mają charakter ukryty, może zdarzyć się, 
że nawet nie zorientujesz się, że dana 
osoba ma problemy związane ze sta-
nem umysłowym.

•	 Stres może wpływać na zdolność 
funkcjonowania takiej osoby. Spró-
buj ograniczyć do minimum napię-
cie towarzyszące danej sytuacji. 

•	 Osoby z zaburzeniami psychiczny-
mi mają różne osobowości i różne 
sposoby radzenia sobie ze swo-
ją niepełnosprawnością. Niektórzy 
mogą mieć trudności z rozumie-
niem znaków społecznych, pod-
czas gdy inni mogą być nadwraż-
liwi. Jedna osoba może być pełna 
energii, a inna może wydawać się 
niemrawa. Traktuj każdą osobę 
jako indywidualną jednostkę. Za-
pytaj, co sprawi, że poczuje się 

swobodnie i w możliwie jak najwięk-
szym zakresie szanuj jej potrzeby. 

•	 W sytuacji kryzysowej zachowaj 
spokój i udziel wsparcia w taki sam 
sposób, jak w przypadku każdej 
innej osoby. Zapytaj, jak możesz 
pomóc i dowiedz się, czy osoba ta 
posiada swojego asystenta, po któ-
rego można posłać. Jeżeli sytuacja 
tego wymaga, możesz zapytać, czy 
osoba ta ma ze sobą lekarstwa, któ-
re musi zażyć.

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 potrzebują. 
Dzięki przychylności autorów i wielu instytucji publikujemy cykl krótkich 
porad, które nam to ułatwią. (red.)

Autor: 
Judy Cohen
ACCESS RESOURCES
Ilustracje Yvette Silver
Publikacja United Spinal Association
Tłumaczenie na zlecenie Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej
Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych
Adaptacja Biuro Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

	25 lutego 2019 r.: 
- nadkom. Wiesław Czechowski, naczelnik Wydziału Kryminalnego KSP, został zwolniony z Policji. Pełnienie obowiązków służbo-
wych na tym stanowisku powierzono kom. Przemysławowi Zającowi, kierownikowi sekcji operacyjno-rozpoznawczej Wydziału do 
walki z Przestępczością Narkotykową KSP.
- podkom. Michał Szczerba, zastępca naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KSP, został zwolniony  
z Policji.

	1 marca 2019 r.:
- podinsp. Daniel Sidwa, ekspert zespołu dochodzeniowo-śledczego Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KSP 
objął powierzone obowiązki na stanowisku zastępcy naczelnika tego samego wydziału.
- podinsp. Agnieszka Tatara-Miśkiewicz, kierownik sekcji biologii i osmologii LK KSP czasowo objęła powierzone obowiązki na 
stanowisku zastępcy naczelnika tego samego wydziału.
- podkom. Jakub Mierzejwski, kierownik sekcji operacji policyjnych SSK KSP czasowo objął powierzone obowiązki na stanowisku 
zastępcy naczelnika tego samego wydziału.
- Pani Renata Makarewicz została zatrudniona na stanowisku zastępcy zaczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KSP.

	8 marca 2019 r.:
- nadkom. Paweł Krauz został powołany na stanowisko I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie.

	11 marca 2019 r.:
- nadkom Wojciech Zozula został powołany na stanowisko zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII.

Zmiany w kadrze

WARTO WIEDZIEĆ
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Chcesz sprawdzić swoją spostrzegawczość? Interesuje Cię historia polskiej Policji? 
Jesteś gotowy na zabawę z nami? Jeżeli tak, to zaczynamy! W najbliższych numerach 
Stołecznego Magazynu Policyjnego będziemy publikować, w formie obrazkowej, za-
gadki nawiązujące do 100-letniej historii stołecznej Policji. 

W marcowym numerze prezentujemy fragment architektury. Jeżeli wiesz, gdzie stał 
przed wojną, gdzie stoi obecnie i kto go zaprojektował, napisz do nas na adres e-mail: 
redakcja@ksp.policja.gov.pl. Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wybie-
rzemy jedną osobę, która otrzyma nagrodę w postaci książki.

Do naszej zabawy włączyło się również kierownictwo. Zwyciężczynią styczniowego 
konkursu została Naczelnik Gabinetu Komendanta Stołecznego Policji Małgorzata 
Dusiewicz. Natomiast w lutowym numerze zwyciężył Zastępca Naczelnika Gabinetu  
Komendanta Stołecznego podinsp. Mikołaj Linda.

Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałych Państwa zachęcamy do udziału w kolejnych 
konkursach.

Historyczna stopklatka

Czy wiesz, że...

Dnia 26 lutego minęły 94 lata od chwili powołania 
policji kobiecej. Na czele 18 nieumundurowanych 
funkcjonariuszek brygady sanitarno-obyczajowej 

stanęła wówczas Stanisława Filipina Paleolog. Ich głów-
nym zadaniem było zwalczanie przestępstw przeciwko 
kobietom: handlu ludźmi, stręczycielstwa, sutenerstwa 
czy przestępstw popełnianych na tle seksualnym. Zajmo-
wały się także przestępstwami przeciwko rodzinie i opiece 
oraz przestępstwami nieletnich. Nie każda kobieta mogła 
jednak zostać policjantką. Należało sprostać wielu wymo-
gom. Do służby przyjmowano wyłącznie panny lub bez-
dzietne wdowy w wieku od 25 do 45 lat. Kandydatki mu-
siały odznaczać się nienaganną opinią i zobowiązać się, 
że w ciągu najbliższych dziesięciu lat nie wyjdą za mąż. 
Wymogiem do wstąpienia do służby były także dobry stan 
zdrowia, krótkie włosy oraz co najmniej 164 cm wzrostu. 

Trwa 12. edycja ogólnopolskiego konkursu „Poli-
cjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdro-
wia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Edycja 
ta objęta jest honorowym patronatem Komendanta 
Głównego Policji. Kandydatów można zgłaszać do 31 
maja 2019 r. Zgodnie z regulaminem konkursu, zgło-
szenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, 
instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkur-
su (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą 
pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich 
trzech edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Pre-
wencji KGP. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać 
na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na 
adres: „Niebieska  Linia”,  02-121 Warszawa, ul. Ko-
rotyńskiego 13. Formularz i regulamin konkursu można 
pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl.

Jak informuje agencja informacyjna RBK, moskiew-
ska policja już niebawem otrzyma okulary z funkcją 
rozpoznawania twarzy. Będą wówczas drugim, po 

Chinach państwem, w którym służby zostały zobligo-
wane do korzystania z tej nowoczesnej technologii. 
Urządzenie posiada wbudowaną aplikację analizującą 
zdjęcia osób podejrzanych. Umożliwia ona dostęp do 
bazy danych, która informuje o tym, czy podejrzany 
jest poszukiwany przez policję. Chińscy policjanci ko-
rzystają z aplikacji np. w ruchliwych miejscach, takich 
jak dworce. Posiadając taką technologię, policja może 
niemalże natychmiast otrzymać wszystkie dane oso-
bowe zarejestrowanego człowieka. Od imienia i nazwi-
ska po adres i pochodzenie.

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierujące-
go w Szwajcarii wynosi… 0,0 promila! Warto o tym 
pamiętać planując podróż do tego kraju lub przejeż-

dżając przez Szwajcarię tranzytem. Ale to nie jedyne waż-
ne przepisy ruchu drogowego, o których należy pamiętać. 
Większość z nich obowiązuję także w Polsce. Podróżu-
jący autem zobligowani są np. do zapinania pasów bez-
pieczeństwa. Telefonowanie podczas jazdy dozwolone 
jest tylko przy korzystaniu z zestawu głośnomówiącego. 
Przewożenie samochodem dzieci poniżej 12 roku życia 
lub mniejszych niż 1,50 m możliwe jest jedynie w specjal-
nych fotelikach, a parkowanie dozwolone jest wyłącznie 
zgodnie z kierunkiem jazdy.

WARTO WIEDZIEĆ




