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Komendant Stołeczny Policji

nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ
 

Szanowne Policjantki, 
Szanowni Policjanci,
Drodzy Pracownicy Policji,

Z okazji wyjątkowego w tym roku Święta Policji w 100. rocznicę powstania 
Policji Państwowej mam ogromny przywilej złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia 
pomyślności oraz wytrwałości w służbie na rzecz wspólnego i odpowiedzialnego 
budowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy i okolic.

To zadanie stołeczna Policja nieprzerwanie wypełnia dokładnie od stu lat, 
czyli łącznie przez 36 525 dni. Jesteśmy w gotowości każdego dnia przez 24 godziny, 
wypełniając nasze główne powołanie.

Pragnę podziękować Wam za to oddanie, wysiłek i codzienne zaangażowanie  
w rozwiązywanie ludzkich spraw. Jesteśmy często świadkami dramatycznych wydarzeń, 
nieprzewidzianych wypadków, aktów przemocy i różnego rodzaju przestępstw. Nie 
jest to obojętne dla naszych uczuć, ale potrafimy zachować równowagę i skupienie, 
aby skrupulatnie dociekać prawdy. 

Dziękując zatem za każdą godzinę oddanej służby, reagowanie w czasie wolnym, 
życzę Wam zawodowej satysfakcji, awansów oraz przekonania, że możemy na 
sobie polegać. Natomiast w życiu osobistym życzę pomyślności, zdrowia i realizacji 
wszystkich zamierzeń. 

Szczególne słowa podziękowania kieruję do pracowników Policji, 
których zaangażowanie i praca jest nieodzowna. Życzę wszystkim zadowolenia  
z wykonywanych zadań, poczucia spełnienia oraz przekonania, że stanowicie trwały 
element formacji policyjnej.

Mam również nadzieję, że ten piękny jubileusz będziecie wszyscy radośnie 
świętować ze swoimi najbliższymi, którzy stanowią nieetatową część naszej wielkiej 
policyjnej rodziny. Oni najlepiej znają blaski i cienie służby, dlatego też korzystając 
z okazji, proszę o przekazanie Im serdecznych podziękowań za wyrozumiałość  
i wsparcie.

Życzę Wam – Policjantki i Policjanci oraz Pracownicy Policji, aby 24 lipca 
2019 roku był symboliczną datą, kiedy stawiając czoła nowym wyzwaniom,  
z nowymi nadziejami, rozpoczniemy kolejny rozdział w historii Komendy Stołecznej 
Policji.



Święto Policji to szczególna okazja, by podziękować Funkcjonariuszkom, 
Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym za służbę na rzecz bezpieczeństwa 
oraz dbanie o ład i porządek w naszych małych Ojczyznach. 

Tegoroczne Święto przypada w setną rocznicę powołania Policji Państwowej, 
która po latach zaborów stała się symbolem wolnej Polski. Policjanci zapisali piękne 
karty historii naszego narodu, wielokrotnie dając wyraz ofiarności i patriotyzmu. 
Pamiętajcie o tym dziedzictwie i poświęceniu poprzednich pokoleń w walce o wolność 
oraz niepodległość Polski. 

Garnizon stołeczny, w którym pełnicie służbę, zawsze miał dla naszego kraju duże 
znaczenie. To na terenie Warszawy usytuowane są siedziby najważniejszych organów 
państwowych oraz przedstawicielstw dyplomatycznych. W stolicy organizowanych 
jest również najwięcej imprez masowych, których zabezpieczenie wymaga pełnego 
zaangażowania wielu osób. 

Dziś realizujecie swoje powołanie, często narażając zdrowie i życie oraz działając 
w niebezpiecznych warunkach. Służba policyjna jest bowiem trudna i bardzo 
odpowiedzialna. Dzięki sumiennemu wypełnianiu przez Was swoich obowiązków,  
89 procent Polaków uważa Polskę za kraj bezpieczny. Zdecydowana większość 
społeczeństwa, bo aż 75 procent dobrze ocenia pracę Policji. To dorobek, o który 
musicie dbać. 

Funkcjonariusze, służący w garnizonie stołecznym, są świetnie wyszkoleni, 
profesjonalnie wyposażeni i zarządzani. Wszyscy jednak mamy świadomość, że 
potrzebne są ciągłe starania o utrzymanie wysokich standardów służby. Chcę 
zapewnić, że jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jestem i będę Waszym 
sojusznikiem.  

Składam Wam wyrazy szacunku i dziękuję za gotowość do bezkompromisowej 
wierności rocie ślubowania. Choć Wasza służba niesie za sobą wiele trudności  
i wyrzeczeń, z najwyższą starannością troszczycie się o bezpieczeństwo mieszkańców 
stolicy i sąsiednich powiatów. Dziękuję także Waszym Rodzinom za zrozumienie 
Waszego powołania i wspieranie Was w codziennych wyzwaniach. 

Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym Komendy 
Stołecznej Policji życzę satysfakcji z pełnienia tej odpowiedzialnej służby oraz wielu 
sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.



4  

AKTUALNOŚCI

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
24 lipca to wyjątkowa data dla każdego policjanta i pracownika Policji. Tegoroczne obchody Święta Policji 
będą szczególne z uwagi na piękny jubileusz 100-lecia utworzenia Policji Państwowej. Stołeczna Policja, 
jak zawsze, włączy się więc w centralne uroczystości. Ale nie może też zabraknąć stołecznych obchodów 
policyjnego święta. Zaplanowano je na 17 lipca w Łazienkach Królewskich – miejscu niezwykle ważnym 
dla wszystkich warszawiaków. Oficjalnej ceremonii wręczenia awansów i odznaczeń towarzyszyć będzie 
piknik policyjny. Będzie się działo! Zapraszamy wszystkich serdecznie. Relacje z tych wydarzeń znajdą się 
już w najbliższym numerze czasopisma.
100-lecie powstania Policji Państwowej to również wspaniała okazja dla naszej redakcji, by przybli-
żyć Wam, Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy, przedwojenną historię Komendy Stołecznej Policji.  
W Wasze ręce oddajemy więc nie tylko lipcowy numer miesięcznika, ale także wydanie specjalne SMP,  
w całości poświęcone międzywojennym losom stołecznej Policji. Znajdują się w nim m.in. niezwykłe histo-
rie postaci związanych z jednostką oraz wiele oryginalnych grafik i zdjęć z tego okresu. Zachęcamy do lektury.
Z tej wyjątkowej okazji wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom naszej jednostki życzę wielu sukcesów zawodowych  
i wytrwałości podczas realizacji codziennych zadań. Niech spełnią się wszystkie Wasze plany i zamierzenia, a Wasza służba niech 
będzie cieszyć się społecznym szacunkiem i zrozumieniem. Pragnę też życzyć Wam, by zawsze praca w tej formacji była dla Was 
źródłem dumy i satysfakcji zawodowej.
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Organizatorem jubileuszowej zbiórki jest Klub Honorowych 
Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, działający aktyw-
nie od ponad 4 lat przy Komendzie Stołecznej Policji. Znaczna 
ilość krwi oddawanej podczas dotychczasowych cyklicznych 
zbiórek wykorzystywana była do leczenia funkcjonariuszy, pra-
cowników Policji i ich rodzin. Nie inaczej będzie tym razem. 

W ciągu 8 godzin przed Komendą Stołeczną Policji oraz  
w jednej z sal budynku, do dyspozycji wszystkich chętnych do 
oddania krwi były punkty przygotowane do poboru. 

W jubileuszowej akcji udział wzięło wielu policjantów 
i pracowników Policji stołecznego garnizonu, którzy do-
skonale rozumieją, że dzielenie się krwią nic nie kosztuje,  
a każda jej kropla jest na wagę złota. Trafia do chorych, któ-
rzy wymagają skomplikowanych operacji oraz do rannych np.  
w wypadkach drogowych lub podczas wykonywania czynno-
ści służbowych.  

Dawcą krwi mogła zostać każda osoba, która nie ma żadnych 
dyskwalifikujących chorób, mieszcząca się w określonej grupie 
wiekowej i wagowej, czyli między 18 a 65 rokiem życia, ważąca 
nie mniej niż 50 kg.

W akcję włączył się I Zastępca Komendanta Stołecznego 
Policji mł. insp. Krzysztof Smela. Wśród dawców byli zarówno 
ci, którzy regularnie oddają krew, jak i osoby, które zrobiły to po 
raz pierwszy z tej szczególnej okazji. Wszyscy zgodnie pod-
kreślali, że chętnie wezmą udział w kolejnych zbiórkach, aby 
również w ten sposób pomagać potrzebującym.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Stołecznej 
Policji serdecznie zaprasza do bezinteresownego wspierania  po-
trzebujących najcenniejszym lekiem jakim jest krew, a także do 
przyłączenia się do grona Honorowych Dawców Krwi. Na stronie 
internetowej KSP znajdą Państwo podstronę poświęconą nasze-
mu stołecznemu klubowi krwiodawców.
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Tekst: 
asp. sztab. Katarzyna Zych
 
Foto: 
Marek Szałajski 

100 litrów krwi 
na 100-lecie Policji
Wśród przedsięwzięć zaplanowanych z okazji obchodów 100. 
rocznicy powstania Policji Państwowej znalazła się akcja zbiórki krwi 
zorganizowana 5 lipca przed gmachem Komendy Stołecznej Policji.  
W ciągu 8 godzin w ambulansach i przy stanowiskach przygotowanych  
w budynku, tym bezcennym darem dzielili się policjanci i pracownicy 
Policji garnizonu stołecznego. Podczas zbiórki zebrano ponad 100 litrów 
krwi, ale na tym nie koniec.  Akcja ta będzie kontynuowana. Ten życiodajny 
płyn zostanie wykorzystany do ratowania życia potrzebujących.
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Tegoroczny II etap XXVI  Zawodów Po-
licjantów Prewencji Turniej Par Patro-
lowych „Patrol Roku 2019” odbył się  
w Komendzie Stołecznej Policji w dniach 
6-7 czerwca br. W turnieju udział wzięło 
45 policjantów i jedna policjantka. Pół-
finałowe 23 patrole zostały wyłonione 
spośród zespołów startujących w za-
wodach rozgrywanych w komendach  
i komisariatach garnizonu. 

Funkcjonariusze rywalizowali między 
sobą w różnych konkurencjach. Pierw-
szego dnia zmierzyli się w strzelaniu sy-
tuacyjnym, udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej, przeprowadzaniu in-
terwencji policyjnych. Natomiast drugie-
go dnia rozwiązywali test wiedzy zawo-
dowej, współzawodniczyli w stosowaniu 
technik obezwładniania osób oraz na 
policyjnym torze przeszkód.

Zawody rozgrywano pod czujnym 
okiem komisji, których łącznie było  
6 – każda z nich oceniała poszczególne 
zadania, a ich prace koordynował sędzia 
główny zawodów – nadkom. Krzysztof 
Raczyński.

W poszczególnych konkurencjach 
zwyciężyli:

•	 strzelanie sytuacyjne – policjanci 
z KRP VI,

•	 pierwsza pomoc – drużyna  

z KRP III,
•	 interwencje policyjne – patrol  

z KRP IV,
•	 test wiedzy zawodowej – zespół 

z KKP,
•	 techniki obezwładniania osób  

– funkcjonariusze z KP Metra 
Warszawskiego,

•	 tor przeszkód – mundurowi  
z WWP KSP.  

Po zsumowaniu punktów uzyskanych 

we wszystkich konkurencjach, najlep-
sza okazała się para z Komisariatu Policji 
Metra Warszawskiego – sierż. Daniel Ję-
drys i st. post. Mateusz Antosz.

Drugie miejsce zajęła drużyna z Ko-
mendy Rejonowej Policji Warszawa IV  
– sierż. Paweł Zięba i post. Tomasz Tur-
ski. Na trzecim miejscu uplasowali się 
policjanci z Komendy Rejonowej Poli-
cji Warszawa VII – sierż. sztab. Łukasz 
Usowski i sierż. Paweł Bednarek.

Niezmiennie od 26 lat funkcjonariu-
sze, którzy biorą udział w stołecznych eli-
minacjach muszą wykazywać się wielo-
ma umiejętnościami m.in.: sprawnością 
w posługiwaniu się bronią palną, szybką 
i trafną analizą sytuacyjną, właściwym 
zachowaniem taktycznym i technicz-
nym. Ważna jest także skuteczność, 
dynamika i dobra kondycja fizyczna oraz 
specjalistyczna wiedza z wielu obszarów 
np.: legitymowania i zatrzymania osób, 
przeprowadzania przeszukań, konwo-
jowania i doprowadzania podejrzanych, 
kwalifikacji zdarzeń i postępowania w sy-
tuacji ich zaistnienia. 

Kolejne emocje już jesienią podczas 
finału turnieju, który odbędzie się w Szko-
le Policji w Słupsku. Stołeczną komen-
dę będą reprezentować drużyny, które  
w półfinale zajęły dwa pierwsze miejsca.

Tekst: 
Ewelina Kucharska
 
Foto: 
kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz 

Najlepsi stołeczni 
patrolowcy
Policjanci z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego okazali się 
najlepsi w stołecznych eliminacjach „Patrol Roku 2019”. Na drugim 
miejscu uplasowali się funkcjonariusze z KRP Warszawa IV na kolejnym 
– mundurowi z KRP Warszawa VII. Rywalizacje trwały dwa dni – od  
6 do 7 czerwca 2019 r. Finał odbędzie się we wrześniu w Szkole Policji  
w Słupsku.
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Stołeczne eliminacje do XII Ogólnopol-
skich Zawodów Policjantów Dzielnico-
wych „Dzielnicowy Roku” odbyły się  
w dniach 10-11 czerwca 2019 r. Wcze-
śniej funkcjonariusze rywalizowali o naj-
wyższą liczbę punktów, rozwiązując test 
wiedzy zawodowej w macierzystych 
jednostkach. Do II etapu zostało zakwa-
lifikowanych dwóch najlepszych dziel-
nicowych z komend rejonowych i po-
wiatowych. III ostatnia część zawodów 
odbędzie się w Szkole Policji w Katowi-
cach od 22 do 25 października 2019 r.

PIERWSZY DZIEŃ ZMAGAŃ 
W konkurencjach rozegranych w sto-
łecznym konkursie udział wzięli nie tyl-
ko dzielnicowi, lecz także ich bezpo-
średni przełożeni. I tak pierwszego dnia  
w szranki stanęli kierownicy dzielnico-
wych, którzy po rozwiązaniu testu skła-
dającego się z 60 pytań przystąpili do 
kolejnej części – analizy dokumentacji 
służbowej. Komisja sędziowska, w skład 
której weszli przedstawiciele Wydziału 
Prewencji i Wydziału Doskonalenia Za-
wodowego KSP, oceniła poprawność 
udzielonych odpowiedzi oraz umiejęt-
ność wyodrębnienia błędów formalnych 
i merytorycznych w dokumentacji służ-
bowej specjalnie opracowanej na po-
trzeby konkursu.

Tego samego dnia w tym samym 
czasie na strzelnicy przy ul. Iwickiej dziel-
nicowi wzięli udział w konkurencji strze-
leckiej. Kolejnym ich zadaniem było pra-
widłowe udzielenie pierwszej pomocy 
w zainscenizowanej sytuacji zagrożenia 
życia np. zawał mięśnia sercowego, na-
pad drgawkowy, porażenie prądem.

KOLEJNE KONKURENCJE
Następny dzień rywalizacji także obfito-
wał w emocje. Tym razem test wiedzy 
rozwiązywali dzielnicowi, którzy również 
musieli odpowiedzieć na 60 pytań w 60 
minut. Komisja sprawdziła ich umiejęt-
ności z zakresu prewencji, prawa i psy-

chologii podczas kolejnej, jednocześnie 
ostatniej, konkurencji – symulacji przyję-
cia interesanta. 

KLASYFIKACJA 
Nad prawidłowym przebiegiem sto-
łecznych zawodów czuwały komisje.  
Sędzią głównym zawodów był podinsp. 
Jacek Urbaniak.

W tegorocznym konkursie wzięło 
udział 29 dzielnicowych i 41 kierowni-
ków. Po rozegraniu 6 konkurencji komi-
sja wyłoniła najlepszych.
Wśród dzielnicowych laureatami zostali: 

•	 I miejsce – sierż. sztab. Bartłomiej 
Budnicki z Komendy Powiatowej 
Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z siedzibą w Starych 
Babicach, 

•	 II miejsce – sierż. sztab. Zbigniew 
Bednarski z Komendy Powiatowej 
Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego z siedzibą w Starych 
Babicach,

•	 III miejsce – mł. asp. Piotr Alwas  
z Komendy Powiatowej Policji  
w Mińsku Mazowieckim.

W rywalizacji kierowników rewirów dziel-
nicowych:
•	 I miejsce – asp. sztab. Justyna Wi-

lamowska z Komendy Rejonowej 
Policji Warszawa V, 

•	 II miejsce – asp. sztab. Dariusz Po-
powicz z Komendy Rejonowej Policji 
Warszawa V, 

•	 III miejsce – asp. sztab. Anetta Cze-
szewska z  Komendy Rejonowej 
Policji Warszawa I.

O tytuł „Dzielnicowego Roku” walczyć 
będą w SP w Katowicach dzielnico-
wi, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca  
w stołecznych zawodach i kierownik, 
który odniósł zwycięstwo.

Finalistom zawodów „Dzielnicowy 
Roku” serdecznie gratulujemy i trzyma-
my kciuki podczas październikowych 
zmagań.

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
asp. sztab.Tomasz Oleszczuk

„Dzielnicowy Roku” 
wyłoniony
Dzielnicowi w swojej codziennej służbie muszą wykazywać się 
umiejętnością trafnego rozpoznawania potrzeb i oczekiwań społeczności 
lokalnej. Niezwykle ważne w ich pracy jest również budowanie atmosfery 
dialogu. Wszystko po to, by wspólnie z mieszkańcami ustalić przyczyny 
problemów i opracować skuteczne sposoby ich rozwiązania. Wymienione 
zdolności są bardzo ważne, a ich poziom jest stale weryfikowany podczas 
zawodów „Dzielnicowy Roku”. Kto tym razem będzie reprezentował 
stołeczną komendę podczas finału?
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Dobiegła końca rywalizacja stołecznych 
policjantów ruchu drogowego w elimina-
cjach do ogólnopolskiego konkursu „Po-
licjant Ruchu Drogowego” – edycja 2019.  
Najlepsi policjanci z powiatów i wydziału 
ruchu drogowego KSP toczyli zmagania 
w różnych konkurencjach. Sprawdzali 
swoją wiedzę zawodową podczas testu, 
kierowali ruchem drogowym na jednym 
z bardzo newralgicznych skrzyżowań  
w Warszawie przy zbiegu ulic Belweder-
skiej i Gagarina podczas wyłączonej sy-
gnalizacji świetlnej. 

Pokazali też swoje umiejętności  
z udzielania pomocy poszkodowanym  
w wypadkach komunikacyjnych, strzelali  
z broni służbowej, a na zakończenie 
rywalizowali w jeździe sprawnościowej 
motocyklem oraz jeździe sprawnościo-
wo-szybkościowej pojazdem służbo-
wym.

Podczas uroczystej gali, która odby-
ła się 26 czerwca w Białej Sali Pałacu 
Mostowskich, poznaliśmy laureatów 
stołecznego finału. Spośród 25 zawod-
ników biorących udział w konkursie naj-
wyższe miejsce na podium zajął sierż. 
szt. Krzysztof Gajo. Drugie miejsce przy-

padło st. sierż. Mateuszowi Ból. Trzecie 
natomiast zajął st. asp. Tomasz Wiącek. 
Pierwszych dwóch funkcjonariuszy, któ-
rzy zdobyli najwięcej punktów, reprezen-
tować będzie Komendę Stołeczną Policji 
podczas finału krajowego XXXII konkursu 
„Policjant Ruchu Drogowego”.

Poniżej prezentujemy też ostateczną 
klasyfikację w poszczególnych konku-
rencjach stołecznego finału:

•	 Konkurencja: znajomość przepisów  
– mł. asp. Bogdan Libuszowski;

•	 Konkurencja: udzielanie pomocy 
przedmedycznej – sierż. szt. Krzysz-
tof Gajo;

•	 Konkurencja: kierowanie ruchem 
drogowym na skrzyżowaniu ulic Bel-
wederskiej i Gagarina w Warszawie  
– st. sierż. Mateusz Ból;

•	 Konkurencja: strzelanie z broni służ-
bowej – st. sierż. Łukasz Lenart;

•	 Konkurencja jazda sprawnościowa 
motocyklem służbowym – st. asp. 
Dariusz Sobota;

•	 Konkurencja: jazda sprawnościo-
wa samochodem osobowym po 
wyznaczonym torze oraz prze-

biegnięcie wyznaczonego od-
cinka – st. asp. Dariusz Sobota. 

Podczas uroczystego spotkania w Białej 
Sali Zastępca Komendanta Stołeczne-
go Policji mł. insp. Marek Chodakowski 
pogratulował wszystkim uczestnikom 
zmagającym się w konkursie na naj-
lepszego policjanta ruchu drogowego  
w KSP. Wręczył również puchary i na-
grody najlepszym w klasyfikacji gene-
ralnej oraz zwycięzcom poszczególnych 
konkurencji.

Nagrody dla najlepszych oraz gra-
tulacje policjantom ruchu drogowego  
z osiągniętych wyników podczas stołecz-
nych eliminacji przekazywali również: Mar-
cin Wojdat - Sekretarz m.st. Warszawy,  
Tomasz Matuszewski - Zastępca Dy-
rektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Warszawie, Jacek Zalew-
ski - Prezes Zarządu Fundacji „Krajowe 
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego, Andrzej Maciążek - Wiceprezes 
Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska 
podkom. Paweł Przestrzelski

Foto:
podkom. Piotr Świstak

Sierż. sztab. Krzysztof Gajo
najlepszym policjantem 
stołecznej „drogówki”
25 zawodników, reprezentujących stołeczny wydział ruchu drogowego 
oraz powiaty okołowarszawskie, przez cztery dni – od 11 do 14 czerwca  
- rywalizowało o tytuł najlepszego policjanta ruchu drogowego w garnizonie. 
Uczestnicy zmierzyli się w 6 konkurencjach sprawdzających ich wiedzę  
i umiejętności zawodowe. Zwycięzcą został sierż. szt. Krzysztof Gajo z WRD 
KSP. 26 czerwca w Białej Sali KSP odbyło się uroczyste wręczenie nagród  
i pucharów dla zwycięzców.
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„Policjant i Ja” to konkurs plastyczny 
przeznaczony dla dzieci w wieku przed-
szkolnym, który zorganizowali stołecz-
ni policjanci w I kwartale br., w ramach 
programu „Z Borsukiem bezpieczniej” 
oraz obchodów 100-lecia powstania 
Policji Państwowej. Laureatów konkursu 
poznaliśmy 27 marca podczas uroczy-
stego wręczenia nagród. Przypomnijmy, 
pierwsze miejsce zajęła grupa „Szkolnia-
ki” z Przedszkola Nr 294 w Warszawie, 
drugie – grupa „Jeżyki” z Przedszkola Nr 
286 w Warszawie, trzecie – grupa „Ja-
gódki” z Przedszkola Nr 103 w Warsza-
wie. 

Poziom prac był bardzo wysoki, dla-
tego też komisja postanowiła wyróżnić 
dodatkowo trzy grupy:  grupę „Kubusie”  
z Przedszkola Nr 100 w Warszawie, 
grupę III z Przedszkola z oddziałami inte-
gracyjnymi Nr 102 w Warszawie i grupę 
„Kubusie” z Przedszkola Nr 174 w War-
szawie.

Każdy z gości został wówczas na-
grodzony, ale tylko zwycięska drużyna 
otrzymała wyjątkową niespodziankę  
– wizytę w komendzie stołecznej z moż-
liwością „podglądania” policjantów pod-
czas służby.

Do takiego spotkania doszło 12 
czerwca br. Tego dnia tuż przed wej-
ściem do Komendy Stołecznej Policji 

na dzieci czekała policyjna maskotka. 
W  towarzystwie sierż. Borsuka goście 
zwiedzili budynek i zajrzeli do wielu cie-
kawych miejsc, do których dostęp mają 
tylko wybrani pracownicy ze specjalnymi 
uprawnieniami.

Jednym z takich pomieszczeń jest 
Laboratorium Kryminalistyczne, w któ-
rym dzieci uczyły się  prawidłowo za-
bezpieczać ślady. Pod czujnym okiem 
technika kryminalistyki, młodzi goście 
odciskali swoje paluszki na wspólnym 

arkuszu papieru. Owoc pracy zespoło-
wej zabrali ze sobą na pamiątkę. 

Dzieci odwiedziły też SSK KSP, jed-
no z najbardziej chronionych miejsc  
w komendzie. Dowiedziały się, że do 
zadań policjantów pracujących w szta-
bie należy m.in. zabezpieczenie imprez 
masowych i zgromadzeń publicznych 
organizowanych w stolicy oraz monito-
rowanie sytuacji w mieście przez całą 
dobę. Mundurowym w trakcie służby 
„przyglądały się” przedszkolaki. 

Atrakcją dla najmłodszych było  rów-
nież spotkanie z antyterrorystami. Dzieci 
wręcz zasypywały policjantów pytaniami 
o każdy szczegół nietypowego umundu-
rowania oraz używanego sprzętu.

Natomiast przed stołeczną komendą 
policjanci z WWP wraz ze swoimi pod-
opiecznymi: Ditem i Jarą przygotowali 
dla dzieci kolejną niespodziankę. Pokaz 
umiejętności czworonogów wprawił naj-
młodszych w zachwyt i zdziwienie. Nie 
wiedziały, że policyjne psy są bardzo 
zdyscyplinowane, a ich umiejętności 
różnorodne i wysoko specjalistyczne. 
Młodzi goście nie tylko zobaczyli tresu-
rę posłuszeństwa psa służbowego, lecz 
także dowiedzieli się, co należy zrobić  
w sytuacji ataku agresywnego zwierzę-
cia. Wiedza ta może im się przydać już 
podczas wakacji.

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
Marek Szałajski

Przedszkolaki z wizytą w KSP
Grupa „Szkolniaki” z Przedszkola nr 294, jako zwycięska drużyna  
w konkursie plastycznym „Policjant i Ja” odwiedziła stołeczną komendę. 
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji: pokaz specjalistycznego sprzętu, 
zajęcia z technikami kryminalistyki, spotkanie z antyterrorystami oraz 
przewodnikami psów policyjnych. Na pamiątkę każdy z gości otrzymał 
drobny upominek – przypinkę w formie znaczka z nazwą konkursu.
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Pod koniec maja br. w Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dziel-
nicy Wawer zostały rozegrane pierwsze 
mecze eliminacyjne w dwóch grupach,  
w systemie „każdy z każdym”. Udział  
w nich wzięło 14 drużyn z komend rejo-
nowych, powiatowych i komórek organi-
zacyjnych KSP oraz reprezentacja gości. 

SKŁAD GRUP 
Do grupy A weszły drużyny:
•	 OPP Warszawa,
•	 Wydział Konwojowy,
•	 KRP Warszawa VI,
•	 KP Żoliborz,
•	 KPP Grodzisk Mazowiecki,
•	 reprezentacja Urzędu Miasta i Gmi-

ny Góra Kalwaria,
•	 KPP Piaseczno.

W grupie B rywalizowały drużyny:
•	 KRP Warszawa II,
•	 Wydział ds. Zwalczania Przestęp-

czości Pseudokibiców,
•	 Wydział Ruchu Drogowego,
•	 Wydział Ochrony Placówek Dyplo-

matycznych,
•	 KPP Otwock,
•	 KPP Wołomin,
•	 KPP Pruszków.

OBSADA SĘDZIOWSKA
Nad prawidłowym przebiegiem rywali-
zacji czuwał arbiter turnieju – kom. Zbi-
gniew Osiński wraz z sędziami pomoc-
niczymi: kom. Piotrem Bąkiem i mł. asp. 
Radosławem Staszkiewiczem.

OSTATECZNE ROZGRYWKI 
Kolejne etapy rozgrywek odbyły się  
11 czerwca 2019 r. na stadionie PGE 
Narodowy w Warszawie.  Do  ćwierćfi-
nałów awansowały 4 drużyny z każdej 
grupy. Efekt rywalizacji 1/4 turnieju był 
następujący:
•	 OPP Warszawa – KPP Pruszków po 

rzutach karnych 1:2
•	 KPP Piaseczno – Wydział Ochrony 

Placówek Dyplomatycznych KSP  
4:1

•	 KP Żoliborz – Wydział dw. z Prze-
stępczością Pseudokibiców  1:0

•	 KRP VI – KRP II  0:1 

W finale spotkały się drużyny KPP Pia-
seczno i KP Żoliborz. Po emocjonującej 
i zaciętej walce, zwycięstwo (z wynikiem 
3:0) odnieśli piłkarze z KPP Piaseczno  
(w składzie: nadkom Rafał Patdyna, 
nadkom. Jacek Dobrowolski, kom. Mar-
cin Kwiatkowski, podkom. Sylwester 
Stępień, asp. sztab. Robert Oleksiak,  
asp. sztab. Piotr Grzesik, asp. sztab.  
Tomasz Hrab, mł. asp. Grzegorz Dą-
browski, st. sierż. Ernest Książek, sierż. 
Jarosław Jamrozik, sierż. Cezary Dobro-
wolski). Trzecie miejsce zajęła drużyna  
z KRP II, która pokonała zespół z KPP  
w Pruszkowie (2:0).

MECZE TOWARZYSKIE
Podczas ostatniej fazy turnieju odbyły 
się dwa mecze towarzyskie. Jeden zo-
stał rozegrany między kobiecymi druży-
nami – policjantki z Komendy Stołecznej 
Policji pokonały funkcjonariuszki z  Nad-
wiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 
(2:0).

W drugim meczu zespół z Komendy 
Głównej Policji wygrał ze stołeczną dru-

żyną, w skład której wchodzili najlepsi 
sportowcy tegorocznego turnieju (3:0). 

UHONOROWANIE ZWYCIĘZCÓW 
Po zakończeniu rywalizacji nastąpiła ce-
remonia wręczenia Pucharów Komen-
danta Stołecznego Policji drużynom, 
które zajęły miejsca od 1 do 4. Trofea 
wręczył Zastępca Naczelnika Wydziału 
Doskonalenia Zawodowego podinsp.  
dr Łukasz Świerczewski.

W trakcie uroczystości nagrodzony 
został również najlepszy zawodnik tur-
nieju – sierż. Jarosław Jamrozik z KPP 
Piaseczno. Natomiast statuetkę najlep-
szego bramkarza otrzymał st. sierż. Ra-
dosław Wasiewicz z KP Żoliborz. Ponad-
to piłkarze pierwszych 6 drużyn otrzymali 
pamiątkowe dyplomy. 

Spotkanie na PGE Narodowym było 
szczególne także dla funkcjonariuszy, 
którzy od wielu lat są związani ze sto-
łeczną policyjną drużyną: mł. insp. Syl-
westra Winka, asp. sztab. Jarosława 
Janiaka, asp. sztab. Jarosława Torbicza, 
asp. sztab. Radosława Pakuły. Pod-
insp. dr Łukasz Świerczewski w imieniu  
Komendanta Stołecznego Policji po-
dziękował wyróżnionym policjantom za 
wybitne osiągnięcia sportowe na arenie 

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
asp. sztab. Tomasz Oleszczuk

Policyjni piłkarze walczyli 
o Puchar Komendanta
Na co dzień pracują w różnych jednostkach i komórkach organizacyjnych 
stołecznej komendy. Specjalizują się w rozmaitych obszarach pracy 
zawodowej. A co ich łączy? Gra w piłkę nożną, której poświęcają wolny 
czas. Pasją tą dzielili się z innymi podczas X Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Komendanta Stołecznego Policji. Przedsięwzięcie uświetniło obchody 100. 
rocznicy powstania Policji Państwowej.
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krajowej oraz międzynarodowej i wręczył 
grawertony okolicznościowe ufundowa-
ne przez komendanta. Wśród wyróżnio-
nych był również kom. Zbigniew Osiński, 
wieloletni organizator wydarzeń promują-
cych rozwój sportu w KSP. Dzięki takim 
osobom jak on przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane na wysokim poziomie. 

Wszystkim piłkarzom turnieju dzię-
kujemy za grę fair play, natomiast kibi-
com za ich gorący doping motywujący 
do sportowej walki. Gratulujemy również 
wyróżnionym zawodnikom tegorocznego 
turnieju i wieloletnim reprezentantom sto-
łecznej drużyny piłkarskiej. 

Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA 
ufundowała stroje sportowe oraz piłki 
drużynie KSP, która reprezentuje naszą 
formację podczas meczów rozgrywa-
nych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Od 6 lat policjanci, żołnierze oraz funkcjo-
nariusze innych formacji, a od roku także 
weterani, rywalizują podczas ligi strze-
leckiej, która rozgrywana jest na strzel-
nicy KGP przy ul. Iwickiej w Warszawie. 
Zawody składają się z trzech etapów. 
Pierwszy odbył się 6 czerwca 2019 r., 
drugi będzie miał miejsce 19 września, 
a ostatni podsumowujący – 28 listopada 
br. Każdy etap jest organizowany przez 
inną instytucję. Za pierwszy, jak co roku, 
odpowiadała Komenda Główna Policji, 
za kolejne – Komenda Główna Straży 
Granicznej i Służba Ochrony Państwa. 
Współorganizatorami przedsięwzię-
cia są: Centralne Biuro Śledcze Policji, 
Komenda Stołeczna Policji, Stołeczna 
Grupa Wojewódzka Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA, Region Cen-
tralne Biuro Śledcze Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA. Niezmiennie 
patronat nad ligą objął Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

KONKURENCJE 
Uczestnicy VI Ogólnopolskiej Ligi 
Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy  
iWeteranów rywalizowali o „Puchar Ko-
mendanta Głównego Policji – 2019”  
w dwóch konkurencjach. Na początku 

przeprowadzono strzelanie dokładne, 
które polegało na oddaniu 10 strzałów 
w 60 sekund (z wymianą magazynka po 
5 strzałach) do tarczy TS-2 z odległości 
25 metrów.

Następnie odbyło się  strzelanie dy-
namiczne. Tym razem każdy z zawod-
ników musiał oddać 12 strzałów w 30 
sekund (wraz ze zmianą magazynka) do 
tarczy sylwetkowej tzw. „francuza”  – TS-
10, która także była oddalona o 25 me-
trów). 

SKŁAD STOŁECZNEJ DRUŻYNY
Zgodnie z regulaminem skład drużyn 
zgłoszonych do I etapu nie może zostać 
zmieniony do końca zawodów. Stołeczny 
garnizon reprezentowało 13 policjantów  
i 3 policjantki, którzy stworzyli 5 zespo-
łów. Oto skład naszej kadry: podinsp. 
Piotr Grzywiński, nadkom. Agnieszka 
Szymanik, nadkom. Maciej Mikołajczuk, 
kom. Krzysztof Ogórek, kom. Inga Ko-
łodziej, kom. Daniel Grzyb, kom. Artur 
Pasztaleniec, asp. sztab. Dariusz Prza-
snek, asp. sztab. Łukasz Figura, asp. 
Marcin Sałbut, asp. Tomasz Wróbel, mł. 
asp. Radosław Duczek, mł. asp. Ma-
riusz Kata, mł. asp. Sylwia Leszczyńska, 
mł. asp. Łukasz Wołowski, sierż. sztab. 

Kamil Sułek.
Warto wspomnieć, że stołeczna dru-

żyna strzelecka składa się z 16 osób. Ra-
zem ćwiczą od 1 października 2018 roku, 
zgodnie z decyzją Komendanta Stołecz-
nego Policji. Trenują dwa razy w miesią-
cu pod czujnym okiem instruktora sierż. 
sztab. Kamila Sułka na strzelnicy przy  
ul. Jagiellońskiej. Na swoim koncie mają 
już wiele osiągnięć, w tym udane starty we 
wcześniejszej edycji Ogólnopolskiej Ligi 
Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy  
i Weteranów oraz w wielu innych zawo-
dach strzeleckich dla służb munduro-
wych. 

WYNIKI PO PIERWSZYM ETAPIE
Po zsumowaniu wszystkich punktów 
uzyskanych w dwóch konkurencjach 
wyłoniono najlepszych. W kategorii dru-
żynowej zwyciężyli strzelcy z Okręgowe-
go Inspektoratu SW w Katowicach, na 
drugim miejscu byli funkcjonariusze ze 
Służby Ochrony Państwa a na trzecim 
stołeczna drużyna (KSP I) w składzie: 
podinsp. Piotr Grzywiński, nadkom. Ma-
ciej Mikołajczuk, kom. Krzysztof Ogórek.

Najlepszymi strzelcami w kla-
syfikacji indywidualnej kobiet były: 
nadkom. Agnieszka Szymanik ze 

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
kom. Inga Kołodziej

Ruszyła Liga Strzelecka
Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy i Weteranów 
to nie tyko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim okazja do 
doskonalenia umiejętności strzeleckich, wymiany doświadczeń, integracji 
środowisk mundurowych oraz niesienia pomocy innym. Tradycją jest udział  
w zawodach stołecznych policjantów. 
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stołecznego Laboratorium Krymi-
nalistycznego (KSP III), na drugim  
– Izabela Krypciak z OISW w Katowicach, 
i trzecim – Aleksandra Rudnik z KMP  
w Bydgoszczy. 

W klasyfikacji indywidualnej OPEN 
zwyciężył Grzegorz Orłowski z SOP, na 
drugim – Grzegorz Hyra z Okręgowe-
go Inspektoratu SW w Katowicach, na 
trzecim – Dariusz Wacławski z WSPol  
w Szczytnie.

CHARYTATYWNIE DLA FUNDACJI
Liga strzelecka nie tylko propaguje dys-
cyplinę sportową, jaką jest strzelectwo, 
lecz także popularyzuje udzielanie pomo-
cy potrzebującym. W trakcie zawodów 
rozgrywany jest turniej charytatywny,  
w którym biorą udział przyjaciele służb, 
a zebrane podczas rywalizacji środki fi-
nansowe przekazywane są na rzecz 
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom 
po Poległych Policjantach. Podczas tego 
etapu zebrano 2.260 zł.

POZOSTAŁE OSIĄGNIĘCIA 
Na początku czerwca stołeczni policjan-
ci wzięli udział w XI Mistrzostwach Policji  
w Strzelaniu zorganizowanych w SP  
w Katowicach. Wzięło w nich udział 158 
zawodników, którzy startowali w kon-

kurencji indywidualnej oraz drużynowej 
– łącznie 39 reprezentacji. Stołeczna 
drużna zajęła drugie miejsce, pierwsze 
zdobyli przedstawiciele Stowarzyszenia 
Weteranów Działań Poza Granicami RP. 
Na trzecim miejscu uplasowali się go-
spodarze ze Szkoły Policji w Katowicach. 

W klasyfikacji indywidualnej, wśród 
pań, najlepszą zawodniczką mistrzostw 

była stołeczna policjantka, Agnieszka 
Szymanik. W kategorii mężczyzn zwy-
ciężył Grzegorz Orłowski z SOP. Drugie 
miejsce zajął Marcin Sałbut z Komendy 
Rejonowej Policji Warszawa I. Trzeci wy-
nik zdobył reprezentant OISW w Katowi-
cach Grzegorz Hyra.

Tekst: 
Edyta Adamus

Grafika:
z dokumentacji WIiR KSP

Nowy komisariat powstaje 
w Radzyminie
Policjanci z Radzymina czekają na nową siedzibę. W 2018 roku w ramach 
Programu Modernizacji Policji KSP rozpoczęto budowę Komisariatu Policji 
dla 40 policjantów. Inwestycja przy ul. Traugutta, o powierzchni 800 m2, 
pochłonie ponad 8 milionów złotych.

Do dyspozycji funkcjonariuszy i pracow-
ników cywilnych zostaną oddane: budy-
nek biurowy z zapleczem technicznym, 
magazynowym i socjalno-sanitarnym; 
garaż wolnostojący, czterostanowiskowy 
wraz z pomieszczeniem gospodarczym; 
wiata śmietnikowa; wyposażenie Komi-
sariatu Policji w urządzenia infrastruktury 
technicznej; zagospodarowanie terenu 
wraz z ogrodzeniem, bramami, szlaba-
nami wjazdowymi i furtkami.

Dzięki nowej inwestycji Policja będzie 
dysponować nowoczesnym obiektem, 
który spełni standardy techniczne obo-
wiązujące w obiektach służbowych Po-
licji oraz zapewni lepsze warunki pracy 
dla funkcjonariuszy, jak również podnie-
sie poziom obsługi interesantów.
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W listopadzie 1999 roku powołano do 
życia Zespół Psychologów KSP, pod-
legający bezpośrednio Komendantowi 
Stołecznemu Policji, który na samym 
początku funkcjonowania tworzyły 
trzy  funkcjonariuszki: Ewa Włodarska 
– kierownik zespołu, Anna Modrzejew-
ska i Magdalena Żaboklicka. Wkrótce 
dołączyli do nich kolejni psychologo-
wie – policjanci i pracownicy cywilni, 
znacznie powiększając skład zespołu,  
a tym samym wzmacniając możliwości 
jego działania. 

W 2003 roku Zespół przekształco-
no w Sekcję Psychologów KSP, która 
weszła w strukturę Wydziału Kadr KSP,  
a kierownikiem została Mariola Woło-
szyn-Siemion. Dwa lata później psycho-
logowie policyjni zmienili swoją siedzibę 
– z trzech małych pokoi i komputerowej 
sali badań, mieszczących się w Pała-
cu Mostowskich, na znacznie większą 
przestrzeń, czyli biura przy al. Solidar-
ności 126, gdzie również przeniesiono 
Sekcję ds. Doboru Wydziału Kadr KSP. 

W 2006 roku nastąpiły kolejne zmia-
ny, mianowicie stanowisko kierownika 
objęła Anna Modrzejewska, a Sekcja 
ponownie wróciła pod bezpośrednią 
zwierzchność Komendanta Stołecz-
nego Policji. Po trzech latach sekcję 
przekształcono w Wydział Psychologów 
KSP (m.in. dzięki włączeniu w jego skład 
psychologów pełniących służbę w OPP) 
podległy Komendantowi Stołecznemu 
Policji, którego naczelnikiem został An-
drzej Michałowicz. W 2012 roku funkcję 
naczelnika Wydziału Psychologów KSP 
objęła Beata Mazur i pełni ją do dziś.

STRUKTURA I OBSZARY DZIAŁANIA
Obecnie pracę psychologów policyj-
nych reguluje Zarządzenie nr 53 Ko-
mendanta Głównego Policji z dnia  
6 października 2014 roku w sprawie 
metod i form wykonywania niektórych 
zadań służbowych przez psychologów 
pełniących służbę lub zatrudnionych 

w jednostkach organizacyjnych Poli-
cji. Działalność psychologów Komen-
dy Stołecznej Policji oparta jest przede 
wszystkim na ich specjalistycznej wiedzy  
i bogatym doświadczeniu, a także wy-
korzystywaniu najnowszych metod  
i trendów z obszaru swojej dziedziny, aby  
w jak najbardziej profesjonalny sposób 
realizować zadania wynikające z zarzą-
dzenia i zakresu obowiązków służbo-
wych. 

Obecnie Wydział Psychologów KSP  
liczy siedemnastu psychologów (plus 
sekretarka) – funkcjonariuszy i członków 
korpusu służby cywilnej, wchodzących  
w skład trzech zespołów zadaniowych.

ZESPÓŁ DS. OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ  
I PSYCHOEDUKACJI
Zadaniem zespołu jest m.in. udzielanie 
pomocy psychologicznej policjantom  
i pracownikom cywilnym Policji w formie: 
porad, terapii, interwencji kryzysowej, 
udzielania pierwszej pomocy emocjonal-
nej w sytuacji wydarzenia nadzwyczajne-
go, sprawowanie opieki psychologicznej 
nad jednostkami garnizonu stołecznego, 
prowadzenie rozmów w ramach pro-
cedury wyjazdu na turnusy antystreso-
we, a także prowadzenie działalności  
psychoedukacyjnej – szkolenia, warsz-
taty, wykłady. 

ZESPÓŁ DS. PSYCHOLOGII ZARZĄDZANIA 
ZASOBAMI LUDZKIMI
Zajmuje się m.in. prowadzeniem badań 
psychologicznych w zakresie doboru ze-
wnętrznego i wewnętrznego, diagnozo-
waniem problemów organizacji i środowi-
ska służby/pracy w obszarze zarządzania 
zasobami ludzkimi. Psychologowie pro-
wadzą też szkolenia dla policjantów, pra-
cowników cywilnych i kadry kierowniczej  
w ramach doskonalenia zawodowego, 
a także rozmawiają z funkcjonariuszami 
zgłaszającymi chęć wyjazdu na misję 
pokojową do Kosowa.    

ZESPÓŁ DS. PSYCHOLOGII POLICYJNEJ 
STOSOWANEJ
Do głównych zadań tego zespołu należy: 
wspomaganie komórek organizacyjnych 
pionu kryminalnego w czynnościach 
dochodzeniowo-śledczych oraz opera-
cyjno-rozpoznawczych, a także pionu 
prewencji. Zespół PPS współpracuje  
w działaniach mających na celu za-
pobieganie przestępstwom i wy-
kroczeniom oraz zjawiskom pato-
logii społecznej. Psychologowie 
PPS biorą udział jako konsultanci  
w negocjacjach policyjnych.

NIEUSTANIE NIOSĄ POMOC
Poza zadaniami realizowanymi w swo-
ich zespołach, wszyscy psychologowie 
policyjni z wydziału pełnią całodobowy  
dyżur telefoniczny,który, jak sama nazwa 
wskazuje, służy do kontaktu z psycho-
logiem wyłącznie w nagłych wypadkach 
– po wydarzeniach nadzwyczajnych  
z udziałem policjantów bądź pracow-
ników Policji czy w sytuacji gdy osoba 
korzystająca z tego numeru faktycznie 
znalazła się w bardzo trudnej sytuacji ży-
ciowej i jest w złym stanie psychicznym.

Warto zauważyć, że psychologo-
wie KSP oprócz działań pomocowych 
skierowanych wobec policjantów i pra-
cowników Policji oraz ich rodzin, na po-
lecenie Komendanta Stołecznego Policji 
niejednokrotnie delegowani są również 
do udzielania wsparcia osobom spoza 
Policji („cywilom”), które przeżyły trauma-
tyczne zdarzenie bądź były jego świad-
kiem. Liczba tego typu sytuacji, podczas 
których stołeczni psychologowie poli-
cyjni udzielali wsparcia zarówno funk-
cjonariuszom, pracownikom Policji jak  
i „cywilom” jest bardzo duża i nie sposób 
podać konkretną liczbę. 

SPRAWY MEDIALNE
Oto kilka głośnych medialnie, a zarazem 
tragicznych wydarzeń z ostatnich lat, 
dotyczących zarówno policjantów, jak  

Tekst: 
Krzysztof Grunwald

Foto:
Marek Szałajski

Pomagają innym 
już od 20 lat
W tym roku mija 20 lat od decyzji Komendanta Głównego Policji  
o utworzeniu w strukturach Komendy Stołecznej Policji specjalistycznej 
komórki. Wydział Psychologów, bo to o nim mowa, tworzą funkcjonariusze 
i pracownicy cywilni z wykształceniem psychologicznym. Oprócz wiedzy, 
kompetencji i fachowości muszą posiadać także pewne predyspozycje 
psychiczne. Niesienie pomocy osobom, które przeżyły trudne lub tragiczne 
chwile, wymaga przede wszystkim wysokiej odporności na stres, dużej 
empatii, stanowczości i asertywności. 
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i osób nie związanych z Policją, w których 
niezbędna była interwencja psychologów 
KSP. Wszyscy pamiętamy strzelaninę  
w Magdalence (marzec 2003 r.), gdzie 
zginęło dwóch antyterrorystów, a 17 zo-
stało rannych czy też tragiczną śmierć 
dwojga policjantów Komisariatu Kole-
jowego Policji w wypadku samochodo-
wym podczas pełnienia służby (grudzień  
2006 r.). 

W pamięci mamy również dramatycz-
ny w skutkach wypadek, w wyniku które-
go poniosło śmierć małżeństwo policjan-
tów z garnizonu stołecznego (grudzień 
2010 r., przeżył tylko ich roczny synek) 
zabójstwo policjanta KRP IV, który zgi-
nął od pchnięcia nożem, gdy na urlopie 
podjął interwencję wobec dwóch męż-
czyzn dewastujących mienie publiczne 
(luty 2010 r.), czy samobójczą śmierć 
funkcjonariusza KSP, który ranił żonę 
nożem a następnie targnął się na swoje 
życie (styczeń 2013). 

To tylko nieliczne przykłady z dziesiąt-
ków historii, gdy psychologowie policyj-
ni m.in. powiadamiali o śmierci bliskich 
ofiar, wspierali ich w tym niezwykle trud-
nym czasie, a także służyli pomocą poli-
cjantom biorącym udział w zabezpiecza-
niu tych zdarzeń.  

WSPIERANIE „CYWILI”
Stołeczni psycholodzy pomagali również 
osobom spoza Policji w dramatycznych 
dla nich chwilach tj.: katastrofa budowla-
na na terenie Międzynarodowych Targów 
Katowickich (styczeń 2006 r.), gdzie zgi-

nęło 65 osób, a 170 było rannych; kata-
strofa samolotu prezydenckiego Tu-154 
pod Smoleńskiem (10 kwietnia 2010 r.), 
gdzie zginęło 96 osób, w tym prezydent 
RP; katastrofa drogowa pod Nowym 
Miastem nad Pilicą (październik 2010 r.), 
w której zginęło 18 osób, samobójcza 
śmieć dyrektora gabinetu premiera (gru-
dzień 2009 r.), zamach terrorystyczny  
w Tunezji (marzec 2015), gdzie zginęło  
3 obywateli Polski, a kilkunastu zostało 
rannych, a także ekshumacje smoleń-
skie (grudzień 2016 r., marzec-grudzień 
2017 r., styczeń-maj 2018 r.). 

Psychologowie policyjni z Komendy 
Stołecznej Policji we wszystkich tych sy-
tuacjach, gdy zaistniała taka potrzeba, 
udzielali bliskim ofiar zarówno wsparcia 
emocjonalnego, informacyjnego, jak  
i instrumentalnego oraz wspierali poli-
cjantów w ich czynnościach służbowych.

PIERWSZY ETAP PRACY PSYCHOLOGA
Dobry wieczór, tu oficer dyżurny KSP, 
czy rozmawiam z psychologiem? Tak,  
w czym mogę pomóc? Policjant pod-
czas interwencji użył broni ze skutkiem  
i chce rozmawiać z psychologiem. Wy-
syłam po Pana/Panią radiowóz (…); 
Dobry wieczór, tu oficer dyżurny KSP, 
czy rozmawiam z psychologiem? Tak,  
w czym mogę pomóc? Policjant zginął 
w wypadku, jest potrzeba, aby psy-
cholog był przy powiadamianiu żony  
o śmierci męża (…); Dobry wieczór, 
tu oficer dyżurny KSP, czy rozmawiam  
z psychologiem? Tak, w czym mogę po-

móc? Na moście Świętokrzyskim mamy 
potencjalnego samobójcę, potrzebne 
jest wsparcie psychologa dla negocja-
torów policyjnych (…). Zazwyczaj w ten 
sposób wygląda początek interwencji, 
na którą wysyłany jest psycholog poli-
cyjny, podczas swojego dyżuru. Dalsze 
etapy pracy psychologicznej zależą od 
wielu czynników: ciężaru gatunkowego 
samego wydarzenia, osób, które trzeba 
objąć pomocą psychologiczną, miejsca 
zdarzenia, etc. Interwencja zazwyczaj 
trwa od kilku do nawet kilkunastu godzin 
i czasem wymaga wsparcia innych służb 
np. pogotowia ratunkowego.

CZY KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ POLICYJNYM 
PSYCHOLOGIEM?
Psychologowie z Komendy Stołecz-
nej Policji oprócz wiedzy, kompetencji  
i fachowości, dysponują również bardzo 
istotnymi predyspozycjami psychicz-
nymi, niezbędnymi do profesjonalnego 
wykonywania swoich zadań, w tak spe-
cyficznej instytucji jaką jest Policja, czyli 
wysoką odpornością na stres, dużą em-
patią, ale również stanowczością i aser-
tywnością. Dlaczego jest to tak istotne? 
Odpowiedź wydaje się jasna: ponieważ 
w swojej pacy spotykają się na co dzień 
z trudnymi, traumatycznymi i nierzadko 
tragicznymi doświadczeniami osób, któ-
rym udzielają wsparcia. 

Muszą być wtedy opanowani, spo-
kojni, zrównoważeni i pomocni, nie 
mogą ulegać emocjom, rozczulać się 
nad rozmówcą, a tym bardziej nad sobą. 
Z drugiej strony powinni umieć wejść  
w zazwyczaj trudną sytuację osoby,  
z którą rozmawiają, dostosować się do 
jej nastroju i stanu emocjonalnego. 

Różnorodność problemów, z jakimi 
zgłaszają się funkcjonariusze i pracow-
nicy cywilni do psychologów policyjnych 
KSP jest ogromna – od spraw stricte 
osobistych (konfliktów rodzinnych, mał-
żeńskich, itp.) po uzależnienia i kwestie 
zawodowe, często dotyczące relacji  
z przełożonymi, kolegami, etc. 

Profesjonalna pomoc psychologicz-
na przy tak szerokim wachlarzu zgła-
szanych problemów, powodujących  
u pacjentów/klientów rozmaite schorze-
nia psychosomatyczne, od reakcji ada-
ptacyjnych po depresje i nerwice a nawet 
stany urojeniowe i psychotyczne, wyma-
ga to od stołecznych psychologów poli-
cyjnych rozległej wiedzy specjalistycznej, 
którą dysponują, między innymi dzięki 
szeroko rozumianemu samodoskonale-
niu oraz doświadczeniu klinicznemu zdo-
bytemu w poprzednich miejscach pracy 
lub/i w trakcie intensywnych praktyk na 
oddziałach ogólnopsychiatrycznych czy 



uzależnień.

TAJEMNICA ZAWODOWA 
W tym miejscu należy zaznaczyć, że 
psychologów (podobnie jak lekarzy) obo-
wiązuje tajemnica zawodowa. Tak więc 
treści, zawarte w rozmowach mających 
charakter porad czy też sesji terapeu-
tycznych, nie mogą być przekazywane 
osobom trzecim np. przełożonym tych, 
którzy zgłaszają się po wsparcie. 

Dobrze jest przypomnieć tę zasadę, 
ponieważ wątpliwości tego typu pojawia-
ją się u policjantów bądź pracowników 
cywilnych, którzy po raz pierwszy przy-
chodzą po pomoc do Wydziału Psycho-
logów KSP. 

Oczywiście jest kilka szczególnych 
wyjątków od tej reguły. Po pierwsze: gdy 
sytuacja, w której rozmówca z różnych 
powodów sam prosi o udostępnienie np. 
przełożonemu (bądź innej osobie) treści 
rozmowy, po drugie: gdy werbalizuje my-
śli i zamiary samobójcze (wymagana jest 
wtedy konsultacja psychiatry) i po trze-
cie: kiedy sąd bądź prokuratura zażądają 
wglądu do dokumentacji pacjenta. Poza 
tymi trzema przypadkami, to co powie-
dziano na spotkaniu z psychologiem, 
zostaje „w czterech ścianach gabinetu”.

PSYCHOLOG PODCZAS REKRUTACJI
Inną niezwykle istotną częścią pracy psy-
chologów KSP jest udział w procedurze 
rekrutacji do służby w Policji, czyli ba-
dania kandydatów – słynny MultiSelect.  
W ciągu tych 20 lat funkcjonowania psy-
chologów w strukturze Komendy Sto-
łecznej Policji przebadano ok. 40 tysięcy 
młodych ludzi chcących zostać policjan-
tami. Ta liczba pokazuje, jak ogromną 
pracę wykonują stołeczni psychologowie 
policyjni. Oczywiście narzędzia badania 
(czyli testy komputerowe) ulegały w tym 
czasie zmianom i modyfikacjom i dzisiaj 
kandydaci badani są niełatwym, czaso-
chłonnym i mocno selekcyjnym testem 
MultiSelect – R. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
bardzo ważnym zadaniem stołecznych 
psychologów policyjnych, jest również 
badanie, poprzez testy i wywiady psy-
chologiczne, policjantów będących 
już w służbie (w ramach wewnętrznych 
procedur) zgłaszających chęć zmiany 
stanowiska pracy. Dotyczy to funkcjona-
riuszy deklarujących zamiar przejścia do 
Wydziału Wywiadu Kryminalnego KSP  
(a konkretnie Sekcji ds. Analizy Krymi-
nalnej lub Sekcji Rozpoznania i Werbun-
ków) czy też starających się o wstąpienie  
w szeregi Nieetatowego Zespołu Nego-
cjatorów Policyjnych KSP lub Zespołu 
Antykonfliktowego Policji KSP (działają-

cych w ramach SSK KSP), a także po-
licjantów zgłaszających swój akces do 
pełnienia misji w Kosowie. 

PRACA W TERENIE
Kolejną bardzo ważną materią, którą 
zajmują się stołeczni psychologowie 
policyjni, dotyczącą optymalnego funk-
cjonowania warszawskiej Policji jest dia-
gnozowanie istniejących w niej proble-
mów odnośnie sfery zarządzania ludźmi 
i szeroko rozumianej komunikacji inter-
personalnej, a następnie sporządzanie 
odpowiednich analiz i szkoleń (również 
dla kadry kierowniczej) w celu ulepsze-
nia jakości służby. To niewątpliwie trud-
ny obszar, wymagający bardzo dużej 
skrupulatności, asertywności, pełnego 
obiektywizmu a czasem wręcz dyplo-
matycznych umiejętności, bo przecież  
w trakcie tego typu działań, psycholog 
pojawia się na terenie danej komendy, 
komisariatu, wydziału i jego praca nie 
może w jakikolwiek sposób wpływać de-
stabilizująco na ich funkcjonowanie.

WSPARCIE PIONÓW KRYMINALNYCH 
I PREWENCYJNYCH
Specjalistyczna wiedza stołecznych 
psychologów policyjnych wykorzysty-
wana jest również w  czynnościach do-
chodzeniowo-śledczych np. określaniu 
strategii śledczych, sporządzaniu psy-
chologicznych portretów nieznanych 
sprawców przestępstw, ale również  
w czynnościach operacyjno-rozpoznaw-
czych, czyli sporządzaniu portretów 
psychologicznych figurantów, opraco-
wywaniu taktyki rozmowy werbunkowej 
i wskazówek do prowadzenia źródła. 
Psychologowie z stołecznego wydziału 
pomagają także przy czynnościach pre-
wencyjnych poprzez sporządzanie por-
tretów psychologicznych osób wobec 
których prowadzone są działania poli-
cyjne. Biorą również udział w negocja-
cjach i konsultacjach dotyczących sytu-
acji kryzysowych, wspierają policjantów  
w działaniach związanych z uprowadze-
niami (zostają powołani do grupy opera-
cyjno-dochodzeniowej). 

Poza tym sporządzają analizy samo-
bójstw funkcjonariuszy i pracowników 
cywilnych KSP, ale również na polecenie 
Prokuratury czy Komendanta Stołecz-
nego Policji, wykonują podobne analizy 
wobec osób, które targnęły się na swoje 
życie, a nie były związane z Policją. 

DOSKONALENIE ZAWODOWE
Szkolenia w formie warsztatów i wykła-
dów to następna płaszczyzna działa-
nia psychologów policyjnych garnizo-
nu stołecznego. Należy w tym miejscu 

przypomnieć, że każdy z zespołów za-
daniowych funkcjonujących w ramach 
Wydziału Psychologów KSP specjalizuje 
się w konkretnym dla siebie obszarze, 
prowadząc szkolenia przede wszystkim 
z tematyki, która tego obszaru dotyczy. 
I tak na przykład Zespół ds. Opieki Psy-
chologicznej i Psychoedukacji skupia się 
na profilaktyce stresu, suicydalnej, uza-
leżnień, działaniem substancji psycho-
aktywnych, zaburzeniach psychicznych, 
powiadamianiem o śmierci, etc. 

Z kolei Zespół ds. Psychologii Zarzą-
dzania Zasobami Ludzkimi koncentruje 
się na zagadnieniach związanych z ko-
munikacją interpersonalną, mobbingiem, 
rozwiązywaniem konfliktów, wypaleniem 
zawodowym itp. 

Natomiast Zespół ds. Psycholo-
gii Policyjnej Stosowanej odnosi się do 
kwestii dotyczących negocjacji w sytu-
acjach kryzysowych, technik wywierania 
wpływu, postępowania z ofiarami prze-
stępstw (zwłaszcza na tle seksualnym), 
etc. Wymienione zagadnienia to jednak 
tylko część tematów będących w boga-
tej ofercie szkoleniowej Wydziału Psy-
chologów KSP. 

JAK PODOŁAĆ TAK LICZNYM WYZWANIOM?
Oprócz predyspozycji psychicznych,  
intelektualnych, wiedzy i doświadczenia, 
na pewno nie do przecenienia jest do-
bra i przyjazna atmosfera, która panuje  
w Wydziale Psychologów KSP. Wynika 
ona ze wzajemnego szacunku, wsparcia  
i zaufania. Pracujące w nim oso-
by wiedzą, że mogą na siebie liczyć,  
w każdej chwili porozmawiać i skonsulto-
wać trudniejsze sprawy. 

To wszystko daje stołecznym psy-
chologom policyjnym siłę i motywację do 
pracy na wysokim poziomie, czego rów-
nież życzą wszystkim funkcjonariuszom  
i pracownikom Komendy Stołecznej  
Policji.
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Wydział Psychologów  

Komendy Stołecznej Policji
al. Solidarności 126,  
01-195 Warszawa

Sekretariat 
tel.: (22) 60 388 11,  

(22) 60 324 41 
Telefon interwencyjny  

602 356 233 (całodobowo) 
– dla policjantów  

i pracowników Policji
psycholog@ksp.policja.gov.pl
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Zdobycie przez KSP potwierdzenia jakości 
takich form doskonalenia zawodowego, 
czyli uzyskanie „Karty jakości mobilności  
w obszarze kształcenia i szkolenia zawo-
dowego w programie Erasmus+”, stano-
wiło uznanie operacyjnej zdolności naszej 
jednostki do zarządzania wysokiej jakości 
projektami mobilności.  Poprzedziła to oce-
na szeregu dotychczasowych projektów, 
ale jednocześnie jest to długoterminowe 
zobowiązanie do ciągłego ulepszania efek-
tów wyjazdów studyjnych oraz strategicz-
nego podejście do włączania międzynaro-
dowej aktywności w działalność jednostek 
i komórek organizacyjnych naszego gar-
nizonu. Daje nam to możliwość i wspiera 
działania z zakresu umiędzynarodowienia 
w obszarze kształcenia i szkolenia zawodo-
wego, poprzez wykorzystanie możliwości, 
jakie gwarantuje program Erasmus+.

Według „Przewodnika po programie...”, 
job shadowing to „krótki pobyt w organizacji 
partnerskiej w innym kraju w celu przejścia 
szkolenia polegającego na towarzysze-
niu pracownikom w ich codziennej pracy 
w organizacji przyjmującej, a także w celu 
wymiany dobrych praktyk, zdobycia umie-
jętności i wiedzy lub stworzenia trwałych 
partnerstw poprzez aktywną obserwację”. 

Choć definicja ta jest dość ogólna,  

to w naszym policyjnym podejściu do za-
gadnienia, skoncentrowaliśmy się na bar-
dzo konkretnym określeniu wiodącego 
tematu wyjazdów studyjnych. Pozwoliło to 
na wykorzystanie dotychczasowych do-
świadczeń i kompetencji dla wypracowa-
nia projektu pod nazwą „Kontrola doku-
mentów jako kompleksowa ocena zespołu 
cech i zachowań osoby – psychologiczne 
aspekty weryfikacji tożsamości cudzoziem-
ców”. Stołeczni fachowcy konsekwentnie 
poszerzają swoją wiedzę w tym zakresie, 

wyniesioną z realizowanych wcześniej 
projektów i przedsięwzięć, zaś możliwość 
bezpośredniego kontaktu oraz obserwacji 
pracy zagranicznych funkcjonariuszy i pra-
cowników Policji, pozwala poznać praw-
dziwe problemy i podpatrzeć, przydatne, 
dobre praktyki. 

Job shadowing umożliwia obserwo-
wanie realnej pracy instytucji partnerskiej, 
rozmów z wieloma osobami pełniącymi 
różne funkcje, towarzyszenia „od środka” 
w trakcie realizacji zadań, poznania ludzi  
i ich opinii. Można doświadczyć tego, cze-
go nie usłyszymy na żadnej międzynaro-
dowej konferencji policyjnej czy kursie oraz 
zobaczyć to, co nie trafi do żadnej oficjalnej 
prezentacji. Podczas wyjazdu uczestnicy 
obserwują przy pracy innych profesjonali-
stów i poznają stosowane przez nich me-
tody, bo biorą udział w ich służbie. Jednak 
przede wszystkim mają z nimi bezpośred-
ni kontakt, jak „gliniarz” z „gliniarzem”, a to 
największa wartość tej formy zdobywania 
wiedzy i doświadczeń.

Dlatego warto doskonalić umiejętno-
ści językowe, dlatego warto poznawać 
naszych zagranicznych kolegów, dlatego 
warto aplikować do projektów realizowa-
nych w ramach programu  Erasmus+.

Tekst: 
insp. Sławomir Cisowski

Foto:  
sierż. sztab. Anna Pawłowska 
insp. Sławomir Cisowski

Job shadowing 
po policyjnemu
Podnoszenie kwalifikacji poprzez obserwację pracy innych zwykle kojarzy 
się z nabywaniem kompetencji przez młodych  pracowników. Tymczasem 
job shadowing u zagranicznych partnerów policyjnych może pomóc  
w rozwoju nawet doświadczonym fachowcom, a  program Erasmus + daje 
takie możliwości. Jednak Komenda Stołeczna Policji musiała sobie najpierw 
„zapracować na dobrą opinię”, umożliwiającą realizowanie przedsięwzięć 
szkoleniowych przy wsparciu programu.
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STUDIO NA WORONICZA
To tu w gmachu telewizji przy ul. Woroni-
cza 17 odbywają się nagrania do progra-
mu. Zanim jednak uczestnicy programu 
wejdą na plan, spotykają się w garde-
robie. Błyskawiczny make-up, łyk kawy  
w bufecie, ostatnie korekty w scenariu-
szu i można zaczynać. 

Prowadzący program prezentuje wi-
dzom niewyjaśnione dotychczas sprawy 
kryminalne. Przedstawia dopracowa-
ne do perfekcji rekonstrukcje zdarzeń. 
Rozmawia z zaproszonymi gośćmi. 
Wśród nich są zawsze policjanci, którzy  
w uzgodnieniu z prokuraturą, opowiada-
ją, co wiadomo w sprawie, kogo Policja 
szuka i w jaki sposób widzowie mogą 
pomóc. Na wizji można więc zobaczyć 
nieraz funcjonariuszy stołecznego garni-
zonu m.in. z Oddziału Prewencji Policji, 
Wydziału Ruchu Drogowego, komend 
rejonowych Policji oraz Komendy Głów-
nej Policji. 

Nic, co pojawia się w odcinku, nie 
dzieje się przypadkowo. Przed emisją 
wszystkie fakty, nawet pisownia nazw 
miejscowości czy dzielnic jest dokładnie 
sprawdzana. Lepiej czegoś nie dopo-
wiedzieć, aniżeli skłamać czy nadinter-
pretować fakty. Każdy drobiag ma zna-
czenie i może przybliżyć do wyjaśnienia 
kolejnej zagadki kryminalnej. 

SETKI WYJAŚNIONYCH SPRAW
Dzięki widzom oglądającym program 
niejedna sprawa została rozwiązana. 
Ktoś po latach zdecydował się opo-
wiedzieć o tym, co widział. W innym 
przypadku ktoś skojarzył fakty i podzielił 
się spostrzeżeniami z Policją. A w jesz-
cze innym ktoś rozpoznał poszukiwaną 
osobę. W ten sposób dzięki wieloletniej 
emisji programu zatrzymano około 300 
groźnych przestępców, w tym zabójców 
i członków zorganizowanych grup prze-
stępczych. 

Jedną z najgłośniejszych spraw pre-
zentowanych w programie „997“ była 
sprawa zabójstwa, do którego doszło 14 
października 2008 r. Policjanci z Augu-
stowa zostali powiadomieni przez przy-
padkowego przychodnia o zwłokach 
kobiety w rzece Netta w rejonie bulwa-
ru. Wezwani na miejsce funkcjonariusze 
wydobyli ciało 29-letniej mieszkanki Au-
gustowa. Kobieta miała liczne obrażenia 
świadczące o tym, że padła ofiarą bru-
talnego zabójstwa. Sprawa była bardzo 
trudna i skomplikowana. Mundurowi 
zwrócili się do Magazynu Kryminalnego 
997, prowadzonego wówczas przez Mi-
chała Fajbusiewicza, który w trakcie wie-
loletniej działalności na antenie Progra-
mu II niejednokrotnie pomagał rozwikłać 
sprawy z pozoru bez wyjścia. 

Na reakcję widzów nie trzeba było 
długo czekać. Po emisji programu pod-
laska Policja otrzymała wiele sygnałów, 
które rzuciły nowe światło na sprawę 
zagadkowego zabójstwa i przyczyniły 
się do rozwiązania sprawy. W rezultacie 
policjanci zatrzymali sprawców zbrod-
ni: dwóch braci w wieku 20 i 23 lat,  
a sąd podjął decyzję o ich tymczaso-
wym aresztowaniu. 

Inną sprawą, która swój finał zna-
lazła  w programie, była historia za-
bójstwa dziennikarza radia „BIS“.  
W 1995 r. w Warszawie podczas nagra-
nia rekonstrukcji wydarzeń do ekipy te-
lewizyjnej zgłosił się pewien mężczyzna, 
który chciał wcielić się w rolę sprawcy. 
Podejrzenia wzbudziło to, że mężczyzna 
wręcz pouczał reżysera, jak wygląda-
ło całe zdarzenie. Szybko okazało się, 
że nie bez powodu. Mężczyzna, który 
wszedł w rolę statysty sam był zabójcą. 
Został zatrzymany, a sąd skazał go na  
15 lat pozbawienia wolności. 

TELEFONY OD WIDZÓW
To oni są najważniejszą częścią pro-
gramu. To na ich telefony policjanci  
w studio oraz ich koledzy w całym kraju 
czekają w trakcie trwania programu oraz 
godzinę po jego zakończeniu. Po edycji 
kolejnego odcinka odbieramy kilkadzie-
siąt połączeń oraz przyjmujemy mnó-
stwo wiadomości na Facebooku lub na 
skrzynkę e-mail. Oczywiście dzwonią też 
osoby, które z zawiści kierują podejrze-
nia na swoich znajomych. Na szczęście 
jesteśmy w stanie szybko zweryfikować 
te informacje. 

Stałym uczestnikom programu utkwi-
ła w pamięci pewna rozmowa telefonicz-
na dotycząca niepublikowanej historii. 
Podczas emisji jednego z odcinków ma-
gazynu zadzwonił umierający już męż-
czyzna, któremu sumienie nakazywało 
wyjaśnić sprawę gwałtów z końca lat 80. 
Jak wynikało z rozmowy, przestępstw 
tych miał się dopuścić jego znajomy. 
Machina procesowa ruszyła ponownie. 
Badaniem sprawy zajęli się policjanci. 

Tekst: 
podkom. Piotr Świstak

Foto:
Marcjusz Włodarczyk

Na tropie zagadek sprzed lat
„Dobry wieczór, Dariusz Bohatkiewicz, magazyn kryminalny 997“ – tak wita 
widzów w czwartki tuż przed 23.00 gospodarz programu, emitowanego 
w telewizji polskiej z przerwami od lat 80. Mimo różnych zawirowań na 
przestrzeni kolejnych dekad magazyn od ponad roku ponownie jest na wizji, 
a producenci stawiają sobie za główny cel rozwiązanie, przy współpracy  
z Policją oraz pomocy widzów, niewyjaśnionych dotąd spraw kryminalnych. 
Wśród policyjnych ekspertów biorących udział w nagraniach są także 
funkcjonariusze z KSP.
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BRYTYJSKIE KORZENIE
Po raz pierwszy Magazyn Kryminalny 
„997” został wyemitowany w środę 15 
października 1986 r. Był trzecim tego 
typu programem na świecie. Inspiracją 
dla polskiej telewizji był brytyjski pro-
gram Crimewatch emitowany na antenie 
BBC One. O jego formule opowiedział 
producentom w kraju korespondent  
w Wielkiej Brytanii Bogusław Wołoszań-
ski. Natychmiast zaproponował stworze-
nie podobnego programu. Początkowo 
audycję prowadził Jan Płócienniczak. Już 
pierwsze emisje okazały się sukcesem  
i zyskały ogromną oglądalność. Zdarzało 
się, że program przyciągał przed telewi-
zory ponad 15 mln widzów. Ale na tym 
się nie kończyło. Co miesiąc dzięki infor-
macjom przekazywanym przez widzów 
po kolejnych odcinkach zatrzymywano 
nieuchwytnych dotąd przestępców. 

HISTORIA ZAWIROWAŃ
W latach 1986-1993 autorom progra-
mu jako studio służyło pomieszczenie 
stanowiska dowodzenia w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W 1990 r. 
zmienił się prowadzący. Jana Płócienni-
czaka zastąpił Michał Fajbusiewicz, który 
prowadził magazyn do 2017 r.

Na początku czerwca 1993 r. Maga-
zyn Kryminalny 997 został czasowo zdję-
ty z anteny na skutek krytycznych opinii 
o tym, że jest on rzekomym instruktażem 
dla przestępców. W jego miejsce rozpo-
częto emisję programu „Dajcie znak ży-
cia” o ludziach zaginionych. 

Magazyn Kryminalny 997 wznowił na-
tomiast emisję na ogólnopolskiej antenie 
25 września 1995 r. Nastąpiła wówczas 
gruntowna zmiana jego oprawy graficz-
nej i utworzono studio programu, ze 
scenografią przypominającą biuro detek-
tywistyczne. Formuła programu „Dajcie 
znak życia” z kolei została kontynuowana 
w programie „Ktokolwiek widział, ktokol-

wiek wie”.
Od 3 października 2009 r. do  

9 stycznia 2010 r. program był emitowany  
w TVP Info, w każdą sobotę o godz. 
23:30. 4 marca 2010 r. „997” powró-
cił do ramówki TVP2 (czwartki godz. 
22:45). 2 grudnia 2010 r. wyemitowano 
ostatnie, przed blisko 7-letnią przerwą, 
wydanie Magazynu Kryminalnego 997. 
Jesienią 2013 r. rozpoczęto realizację 
programu o tej samej tematyce, „997”. 
Fajbusiewicz na tropie”, który emitowano 
na Polsat Play. W 2017 r. zakończono 
jego realizację na tym kanale.

5 października 2017 r., po blisko 
siedmiu latach przerwy, TVP2 wyemi-
towała premierowy odcinek Magazynu 
Kryminalnego 997. Po jego emisji, pro-
gram znów zdjęto z anteny. Rok później 
program pojawił się w wiosennej ramów-
ce TVP1, a premierowy odcinek wyemi-
towano 8 marca. Gospodarzem nowego 
magazynu został Dariusz Bohatkiewicz, 
dziennikarz Telewizji Polskiej.  Obecnie 
nie tylko w trakcie programu, ale także 
przez godzinę po jego zakończeniu przy 
telefonach dyżurują policyjni eksperci 
(zawsze do ok. 0:40 w nocy).

ŚLEDCZE TRIO 
Policyjne ustalenia oraz zaangażowa-
nie widzów, którzy swoją spostrzegaw-
czością i umiejętnością kojarzenia fak-
tów pomagają Policji, sprawiają, że na 
jaw wychodzą nowe, nieznane dotąd 
szczegóły. Rozwiązywane przez lata  
w ten sposób sprawy skłaniają twórców 
programu do stworzenia odcinka spe-
cjalnego poświęconego niewyjaśnionym 
dotąd historiom kryminalnym. Być może 
już niedługo zobaczymy pierwszy taki 
odcinek z serii. Zarówno śledczym, jak 
i realizatorom telewizyjnego programu 
przyświeca wszak jeden cel: rozszyfro-
wać niewyjaśnione dotąd zagadki krymi-
nalne i sprawić, by żaden przestępca nie 
czuł się bezkarny.

Dzięki widzom oglądającym 
program niejedna sprawa została 
rozwiązana. Ktoś po latach zdecy-
dował się opowiedzieć o tym, co 
widział. W innym przypadku ktoś 
skojarzył fakty i podzielił się spo-
strzeżeniami z Policją. A w jeszcze 
innym ktoś rozpoznał poszukiwaną 
osobę. W ten sposób dzięki wielo-
letniej emisji programu zatrzymano 
około 300 groźnych przestępców, 
w tym zabójców i członków zorga-
nizowanych grup przestępczych.

ˮ
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Kickboxing i karate to bez wątpienia dwie 
największe miłości funkcjonariusza z Ko-
mendy Rejonowej Policji Warszawa VI. 
St. sierż. Mateusz Kaczyński może po-
chwalić się ogromnymi sukcesami w tych 
dyscyplinach. Funkcjonariusz z Pragi Pół-
noc ma na swoim koncie wiele osiągnięć  
w karate tradycyjnym, jednak jego ukocha-
nym i źródłowym stylem jest kickboxing. To 
właśnie w tej sztuce walki, którą uprawia 
od kilkunastu lat, zdobył najwyższy stopień 
uczniowski – 1 Kyu. I nie zamierza osiąść 
na laurach. – Mam wszystkie stopnie 
uczniowskie, jestem też instruktorem kick-
-boxingu. Chcę teraz pójść o krok dalej. 
Moim celem na najbliższy czas jest zdoby-
cie pierwszego pasa mistrzowskiego Dan 
– podkreśla Mateusz. 

To jednak nie wszystkie umiejętności 
policjanta z „szóstki”. Oprócz tego, posia-
da on uprawnienia do nauczania lekkiej 
atletyki oraz piłki ręcznej. Niedawno został 
także trenerem personalnym i instrukto-
rem siłowni. – Dojście do tego momentu 
mojej kariery sportowej wymagało ode 
mnie mnóstwa wyrzeczeń, ogromnej 
pracy i wielu lat ciężkiej „harówki”. Osią-
gnąłem taki sukces głównie dzięki temu, 
że na treningach wylewałem prawdzi-
wą krew, prawdziwy pot i prawdziwe łzy  
– mówi Mateusz. I jak twierdzi, jego początki  
w sporcie wcale nie należały do łatwych. 
– Gdy w wieku 15 lat zacząłem trenować 
kickboxing, miałem do dyspozycji tylko 
stary strych z gołymi ścianami i rozwala-
jącą się podłogą. Powiesiłem sobie więc 
na nim mały worek, w który kopałem 
po lekcjach. Inne techniki doskonaliłem  
w lesie, między innymi z moim przyja-
cielem, który siadał mi na plecach, że-
bym mógł robić pompki z obciążeniem  
– opowiada z sentymentem.

Policjant, mimo ciężkich treningów  
i wielu starań, na początku przegrywał jed-
nak zawody. Na trofea i podium przyszedł 
czas dopiero po kilku latach. – Dzięki temu 
nauczyłem się przegrywać. Moim zdaniem 
to bardzo ważna cecha charakteru – mówi 
st. sierż. Kaczyński.  Nie tylko takie umie-
jętności wyrobiło w Mateuszu uprawianie 

sztuk walki. – Sport obudził we mnie na 
pewno ducha walki, dał mi też bardzo 
pozytywne podejście do życia, łatwość 
rozwiązywania wielu trudnych spraw,  
a także wytrzymałość fizyczną i psychiczną 
– wymienia policjant. Fakt, że wyczynowe 
czy nawet amatorskie uprawianie różnych 
dyscyplin sportowych hartuje ciało i umysł, 
potwierdza instruktor technik interwencji 
i wieloletni trener Judo policyjnego klubu 
„Gwardia Warszawa” podinsp. Tomasz 
Tuszyński z Wydziału Doskonalenia Zawo-
dowego KSP: – Sport kształtuje charak-
ter i uczy cierpliwości, jak również poko-
ry, koncentracji czy odporności na stres.  
To cechy, które powinien posiadać każdy 
policjant. 

Zgodnie z tym, sierżant Kaczyński 
wzorowo przenosi swoją sportową pasję 
na zawodowe życie. Funkcjonariusz „do-
chodzeniówki” namówił do uprawiania 
sportu już wielu funkcjonariuszy, nie tylko 
z KRP VI. W zeszłym roku został też koor-
dynatorem ds. kształtowania sprawności 
fizycznej policjantów. Na podstawie de-
cyzji nr 565/17 Komendanta Stołecznego 
Policji, w każdej jednostce ma być osoba 
posiadająca kompetencje do prowadze-
nia zajęć sportowych dla pracowników 
cywilnych i policjantów. – Mnie do tej funk-
cji wyznaczył nasz zastępca komendanta 
rejonowego mł. insp. Sylwester Winek.  

I tak, od 2018 roku, regularnie dwa razy  
w miesiącu „zabijam lenia” w naszych ko-
legach i koleżankach – mówi z uśmiechem 
sierżant Kaczyński. 

Do uczestniczenia w programie za-
inicjowanym przez Komendę Stołeczną 
Policji i Wydział Doskonalenia Zawodowe-
go zachęcają podczas odpraw do służby 
w KRP VI również komendanci rejonowi 
oraz naczelnicy. Na policyjnych trenin-
gach można przede wszystkim zadbać  
o sprawność fizyczną, ale też nabyć nowe 
umiejętności techniczne, takie jak: rów-
nowaga, kontrola nad własnym ciałem, 
prawidłowe poruszanie się czy też wypro-
wadzanie ciosów i kopnięć. Jak twierdzi  
st. sierż. Kaczyński, liczba osób, które 
chcą brać udział w tego rodzaju zajęciach 
nie jest jednak dla niego satysfakcjonu-
jąca. – Uważam, że wykonujemy specy-
ficzny zawód,  który wymaga od nas du-
żej sprawności fizycznej. Chciałbym, by 
policyjne hale i siłownie pękały w szwach. 
Zapraszam więc wszystkich funkcjona-
riuszy i funkcjonariuszki, z całej Polski, do 
uprawiania sportu – apeluje st. sierż. Ka-
czyński. – Bycie policjantem zobowiązuje, 
a bycie sportowcem po prostu cieszy. Po-
łączmy to, a na pewno będziemy zdrowsi, 
sprawniejsi i szczęśliwsi – dodaje instruk-
tor technik interwencji podinsp. Tomasz 
Tuszyński. 

Tekst: 
post. Beata Czyszczoń

Foto:
prywatne archiwum 
st. sierż. Mateusza Kaczyńskiego

Policja i sport – to się łączy! 
Złoty medal na mistrzostwach Polski, złoto na mistrzostwach Europy 
w Niemczech, złoto na Międzynarodowym Pucharze Węgier – sportowe 
sukcesy tego policjanta można wymieniać godzinami. St. sierż. Mateusz 
Kaczyński z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Rejonowej 
Policji Warszawa VI to prawdziwy twardy zawodnik.  Podczas służby 
dzielnie ściga przestępców, a po godzinach poświęca się swojej życiowej 
pasji – sztukom walki. – Jestem policjantem, ale również sportowcem.   
I jestem z tego dumny  – mówi st. sierż. Kaczyński.
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Z ŻYCIA GARNIZONU

W zawodach sportowych o Puchar  
Komendanta Służby Ochrony Państwa 
oprócz funkcjonariuszy SOP udział wzięli 
reprezentanci Policji, ABW, CBA, Stra-
ży Granicznej, SKW, KAS oraz żołnierze  
z 9 Brygady Obrony Terytorialnej. Łącz-
nie w zawodach uczestniczyło ponad 80 
osób i 20 zespołów. Zawodnicy oprócz 
biegu musieli wykazać się dużymi umiejęt-
nościami na strzelnicy. Najlepsze rezultaty 
osiągnęli więc tacy, którzy potrafili połączyć 
te dwie, bardzo różne konkurencje.

W klasyfikacji indywidualnej mężczyzn 
nasz policjant z OPP zajął drugie miej-
sce. Lepszy okazał się jedynie plut. SOP  
Łukasz Nowakowski, a na trzecim miejscu 
uplasował się szer. SOP Damian Marci-
niak. Wśród kobiet najlepsza była plut. 
SOP Ewelina Pańczyk, a drugie miejsce 
wywalczyła szer. SOP Karolina Chłope-
niuk. Drużynowo najlepiej wypadły zespoły 
z SOP, które pokonały w tej zaciętej rywali-
zacji drużynę z ABW.  

Zawodnicy oprócz strzelania dokład-
nego zweryfikowali także swoje możliwości 
podczas wyczerpujących ćwiczeń fizycz-
nych. W tej rywalizacji zwyciężył asp. Kamil 
Lubowiecki z Oddziału Prewencji Policji  
w Warszawie, drugie miejsce zajął kpr. 
SOP Paweł Ekiel. Na trzecim miejscu upla-
sował się plut. SOP Łukasz Nowakowski.

To nie jedyny duży sukces naszego 
policjanta. W marcu asp. Kamil Lubowiec-
ki okazał się bezkonkurencyjny w 9. Pabia-
nickim Półmaratonie w ramach klasyfikacji 
„Najlepszy Policjant, Pracownik Policji”. 
Odcinek około 21 km pokonał w czasie 
01:18:11.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
prywatne archiwum 
asp. Kamila Lubowieckiego

Kamil ponownie na podium
II miejsce w klasyfikacji indywidualnej mężczyzn podczas Zawodów  
w Dwuboju o Puchar Komendanta SOP oraz I miejsce w kategorii specjalnej 
zajął Kamil Lubowiecki, policjant Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. 
Kilka miesięcy wcześniej ten sam funkcjonariusz z KSP był też najlepszy 
wśród rywalizujących biegaczy w Półmaratonie w Pabianicach.

Aspirant Kamil Lubowiecki od 11 lat służy w Policji. Po zakończeniu służby kandydackiej zaczął pracę w OPP w Warszawie, 
przez pierwszych 7 lat w kompanii w pododdziale alarmowym, a od 4 lat pełni służbę w Zespole Szkolenia. Prowadzi 
zajęcia strzeleckie, z taktyki i techniki interwencji oraz wychowania fizycznego z elementami cross fitu i ćwiczeniami 

na siłowni. Bierze udział w kursach specjalistycznych, doskonalących umiejętności posługiwania się bronią palną. Jest też 
ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Razem z policjantami OPP bierze udział w policyjnych zabezpieczeniach 
zgromadzeń oraz meczów piłkarskich oraz ćwiczeniach dowódczo-sztabowych, organizowanych na terenie garnizonu.
Ze sportem związany jest od najmłodszych lat. Jako dziecko grał w piłkę nożną w lidze okręgowej. Od 6 lat uprawia bieganie. 
Należy do Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Kondycja” w Piasecznie, gdzie pod okiem trenera trenuje 4 razy  
w tygodniu. Dobre przygotowanie daje efekty. Podczas zawodów osiąga sukcesy.
Na początku września ub.r. w zawodach Otwartego Międzynarodowego Pucharu Policji w Półmaratonie, organizowanego 
w ramach Półmaratonu PHILIPS’a przy współpracy Szkoły Policji w Pile był najlepszym zawodnikiem wśród policjantów  
w kategorii indywidualnej mężczyzn.
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Najbezpieczniejsze miejsce na świecie  
– rodzinny dom, staje się miejscem, do 
którego wtargnął przestępca; chodził po 
pokoju dziecka, dotykał prywatnych rzeczy 
domowników i… pozostawił trwały ślad  
w ich świadomości.

SKALA PRZESTĘPSTW
Przestępczość kradzieży z włamaniem 
od lat pozostaje poważną chorobą spo-
łeczną, która ma negatywny wpływ na 
setki tysięcy osób w całej Polsce. Tylko  
w 2018 roku włamywacze dokonali  
69 058 włamań (to wzrost o 5,4% w sto-
sunku do roku poprzedniego). Co ozna-
cza, że średnio każdego dnia dochodzi 
w Polsce do 189 włamań, aż 8 w każdej 
godzinie!

WŁAMANIE OCZAMI OFIARY
(…) to jest najgorsze, ten strach, że ktoś 
tu był, ta świadomość, co widział…, co 
zabrał...uhh aż mam ciarki… (Agata)

Kradzież z włamaniem to jedno  
z 7 przestępstw uznawanych za najbar-
dziej szkodliwe społecznie. Skala zjawi-
ska plasuje je w czołówce przestępstw 
w Polsce. Straty spowodowane przez 
złodziei można liczyć w setkach milionów 
złotych każdego roku. Tylko w 2018 roku 
w aglomeracji warszawskiej, straty szaco-
wane były na ponad 34 mln złotych. Jed-
nak skutki działania złodziei nie obejmują 
tylko utraty w wymiarze materialnym, ale 
przede wszystkim straty emocjonalne, 
których nie da się wycenić. Jak wycenić 
stratę rodzinnego albumu ze zdjęciami; 
zegarka, którego otrzymało się na pierw-
szą komunię; czy zachowaną pierwszą 
laurkę na Dzień Matki? Jak wycenić trwa-
łą utratę poczucia bezpieczeństwa całej 
rodziny? Jak podkreśla ppor. Magdalena 
Pusz, psycholog penitencjarny ze Służby 
Więziennej: – Stres wywołany przez wła-
manie przypomina zespół stresu poura-
zowego, którego objawami są: napięcie 

lękowe, uczucie wyczerpania, poczucie 
bezradności, smutek, przerażenie, stany 
lękowe i obniżenie poczucia własnej war-
tości.

SKUTKI PSYCHOLOGICZNE
(…) W pierwszej chwili poczułem wście-
kłość i bezradność. Jak to? Ktoś obcy był 
w moim domu? Dotykał naszych rzeczy? 
Być może oglądał zdjęcia mojej córki? 
(Piotr)

Do pierwszych emocji, które pojawia-
ją się zaraz po włamaniu należą strach 
(73%), przygnębienie (70%), poczucie 
osamotnienia (40%) i długotrwały niepo-
kój.
Najczęściej towarzyszące emocje to 
uczucie niepokoju lub niepewności  
i tendencja do wracania myślami do wła-
mania. Nawet po kilku miesiącach co 
czwarta ofiara stwierdza, że nadal jest 
przerażona i przestraszona wchodząc na 
teren posesji lub niektórych pomieszczeń 
i boi się być sama w domu po zmroku. 
Dla ponad połowy ofiar stres jest tak sil-
ny, że zmienia lub myśli o zmianie miejsca 
zamieszkania.

Włamanie może mieć negatywny 

wpływ na samopoczucie i poczucie wła-
snej wartości ofiary; porównanie ofiar 
włamania i osób nie będących ofiarami 
wykazało, że ofiary odnotowały znacz-
nie niższe samopoczucie niż osoby nie 
będące ofiarami, od pięciu do siedmiu 
tygodni po przestępstwie. Nawet rok po 
włamaniu 41% osób nadal wskazywało 
wysoki poziom objawów stresu pourazo-
wego.

JAK WRÓCIĆ DO SIEBIE PO WŁAMANIU?
Osoby, które padły ofiarą włamania tracą 
poczucie bezpieczeństwa. Często mó-
wią o traumie, o gwałcie na ich prywat-
ności. Silne emocje dodatkowo potęguje 
lęk przed ponownym włamaniem, Aby 
wrócić do siebie po włamaniu, niezbędne 
jest wsparcie bliskich i przekonanie, że 
nie warto utrzymywać się w roli ofiary zbyt 
długo. Lepiej skoncentrować swoje wysił-
ki na zabezpieczeniu domu i współpracy 
z policją w odnalezieniu sprawcy. To zło-
dzieje powinni się bać, nie my! – podkre-
śla Magdalena Pusz.

Jeśli po powrocie do domu zauważy-
my uszkodzone okno lub drzwi, bałagan 
w mieszkaniu lub inną niepokojącą rzecz, 

Tekst: 
podinsp. Magdalena Bieniak
na podstawie Programu Dom 
Bezpieczny

Foto:
podkom. Szymon Koźniewski

#ŚladWłamania  
– Jak wrócić do siebie  
po kradzieży z włamaniem?
Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie odbyła się konferencja 
prasowa #ŚladWłamania. To wspólna inicjatywa Komendy Stołecznej 
Policji, programu Dom Bezpieczny oraz Służby Więziennej, której celem 
jest zwrócenie uwagi na psychologiczne skutki włamania. Włamywacze 
pozostawiają po sobie wiele śladów: odciski palców, uszkodzone okna 
i drzwi, bałagan w domu, ale przede wszystkim trwały ślad w psychice 
swoich ofiar. 
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Procedury ewakuacji w sytuacji awaryjnej

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE muszą zostać 
uwzględnione we wszystkich planach 
ewakuacji z obiektu. 

•	 Przygotuj nieobowiązkową listę osób 
z różnymi rodzajami niepełnospraw-
ności, które regularnie przebywają  
w twoim obiekcie, na przykład pra-
cownicy, studenci lub mieszkańcy. 
Przygotowując taką listę, powiadom 
te osoby o tym, że chociaż mogą one 
nie uważać się za „niepełnosprawne”, 
powinny zostać w niej uwzględnione 
w przypadku, gdyby potrzebowały po-
mocy w sytuacji awaryjnej. Taka sytu-

acja może dotyczyć na przykład osoby,  
u której stres lub dym może wywołać 
astmę. Regularnie uaktualniaj tę listę  
w celu uwzględnienia w niej osób, któ-
re tymczasowo nie są w pełni spraw-
ne, na przykład kobieta w ciąży lub 
osoba ze złamaną nogą.

•	 Porozmawiaj z każdą osobą z listy, 
aby zaplanować najbardziej efek-
tywny sposób udzielenia jej pomocy  
w sytuacji awaryjnej. Na przykład, oso-
ba z zaburzeniami poznawczymi może 
być zdezorientowana i potrzebować 
pomocy, aby postępować zgodnie ze 
wskazówkami. W sytuacji awaryjnej 
ktoś będzie musiał towarzyszyć oso-
bie niewidomej, nawet jeżeli zna ona 

drogę na terenie obiektu, w szczegól-
ności, jeżeli dana sytuacja dotyczy du-
żej liczby osób.

•	 Opracuj również plan uwzględniający 
nieobowiązkowe wpisy na wypadek 
sytuacji awaryjnej, która może doty-
czyć osób niezwiązanych z obiektem, 
na przykład klientów, widzów teatru, 
pacjentów lub innych członków spo-
łeczeństwa.

•	 Przećwicz procedury ewakuacji i regu-
larnie uaktualniaj swoje plany.

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 
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należy niezwłocznie zawiadomić policję, 
dzwoniąc pod numer alarmowy 112. 
Trzeba pamiętać, aby nie zacierać śla-
dów, nie dotykać przedmiotów – najlepiej 
zaczekać w jednym miejscu, do czasu 
przybycia na miejsce Policji. – informuje 
kom. Sylwester Marczak, rzecznik praso-
wy Komendy Stołecznej Policji.

Dla skuteczności śledztwa ważna jest 
ścisła współpraca z Policją, polegająca 
na przekazaniu niezbędnych informacji  
o skradzionym mieniu oraz okoliczno-
ściach zdarzenia. Jeśli grupa techników 
policyjnych, zabezpieczająca ślady popro-
si nas o materiał porównawczy do badań  
w postaci śladów daktyloskopijnych, pró-
bek biologicznych itp., warto wyrazić na 
to zgodę.

Pobieranie śladów do eliminacji jest 
bezbolesne i nie powoduje zarejestro-
wania w policyjnych bazach danych,  
a w znaczący sposób ułatwia i przyspie-
sza postępowanie wyjaśniające – podkre-
śla Sylwester Marczak.

Aby umożliwić odnalezienie mienia, 
warto wcześniej sporządzić i na bieżąco 
aktualizować listę cennych przedmiotów, 

w której umieścimy zdjęcia, numery seryj-
ne czy cechy charakterystyczne danego 
przedmiotu. To ważne, zwłaszcza chwilę 
po włamaniu, gdy silne emocje uniemoż-
liwiają nam przekazanie ekipie dochodze-
niowej prostego opisu skradzionej rzeczy 
– dodaje Sylwester Marczak.

Gdy mamy ubezpieczony dom lub 

mieszkanie, trzeba pamiętać o zgłosze-
niu szkody do ubezpieczyciela. Można to 
zrobić telefonicznie lub za pośrednictwem 
strony internetowej towarzystwa ubez-
pieczeniowego – wspomina Karol Klos,  
inicjator Programu Dom Bezpieczny.
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	17 czerwca 2019 r.:
- kom. Krzysztof Funkiendorf został powołany na stanowisko Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji 
w Warszawie. Natomiast 1 lipca podkom. Michałowi Kapyś asystentowi Sekcji Minersko-Pirotechnicznej II powierzono pełnienie 
obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dowódcy.
	18 czerwca 2019 r.:
- podinsp. Sławomir Piklikiewicz został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP, a 30 czerwca z Panią 
Elżbietą Graf-Duchnowską Zastępcą Naczelnika wydziału została rozwiązana umowa o pracę.
	1 lipca 2019 r.:
- podinsp. Mirosław Wasil pozostający w dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji, po odwołaniu ze stanowiska I Zastępcy 
Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV, został zwolniony ze służby w Policji. Jego funkcję pełni podinsp. Marcin Marczyński 
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa I. Nadkom. Markowi Żyra Komendantowi Komisariatu Policji 
Warszawa Bemowo powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta tej jednostki. Szefem wolskiej 
komendy został natomiast mł. insp. Tomasz Znajdek dotychczasowy I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I;
- kom. Przemysław Zając został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego KSP;
- nadkom. Markowi Łempickiemu Kierownikowi Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego III KSP powierzono pełnienie obowiązków służ-
bowych na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KSP;
- kom. Mariusz Trojanowski Kierownik Sekcji do spraw Pozwoleń na Broń WPA KSP został mianowany na stanowisko Zastępcy 
Naczelnika WPA KSP;
- nadkom. Pawłowi Strzeleckiemu Naczelnikowi Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KPP w Wołominie 
powierzono pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia 
KSP.

Zmiany w kadrze

WARTO WIEDZIEĆ

Od kilku miesięcy w Stołecznym Magazynie Policyjnym  
publikujemy, w formie obrazkowej, zagadki nawiązujące do 
100-letniej historii stołecznej Policji. 

W lipcowym numerze pytamy, gdzie odbywały się central-
ne obchody święta Policji w okresie międzywojennym. Jeżeli 
wiesz, o które dokładnie miejsce w Warszawie nam chodzi, 
napisz do nas na adres e-mail: redakcja@ksp.policja.gov.pl. 
Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wybierzemy 
jedną osobę, która otrzyma nagrodę w postaci książki.

Zwycięzcą czerwcowego konkursu została Izabela Ciuraj. 
Serdecznie gratulujemy, a pozostałych Państwa zachęcamy 
do udziału w kolejnych konkursach.

Historyczna stopklatka

Czy wiesz, że...

Na budynku Komendy Stołecznej Policji umieszczono tablicę pamiątkową patrona Komendy Stołecznej Policji, który 
został wybrany w związku z tegorocznym jubileuszem 100-lecia Policji Państwowej. Fundatorem jest Warszawskie 
Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku. Tablica jest opatrzona kodem QR, który pozwala błyskawicznie uzyskać 

informacje o patronie podinsp. Marianie Stefanie Kozielewskim. Tablica pamiątkowa została umieszczona po lewej stronie 
od głównego wejścia do siedziby Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2. Zgodę na jej przymocowanie do Pałacu 
Mostowskich wydał Stołeczny Konserwator Zabytków. Szklana tablica zawiera wizerunek patrona podinsp. Mariana Stefana 
Kozielewskiego, jego krótką notę biograficzną oraz trzy znaki: symbol Polskiego Państwa Podziemnego, kod QR oraz logo 
Komendy Stołecznej Policji. Kod QR ma formę kwadratu z biało-czarnymi pikselami. Ten trójwymiarowy kod pozwala za 
pomocą smartfona z zainstalowaną aplikacją do odczytywania tego rodzaju znaków, uzyskać szczegółowe dane o podinsp. 
Marianie Stefanie Kozielewskim wraz z fotografiami oraz filmem. 
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