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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Główne uroczystości związane z tegorocznym Świętem Policji i wyjątkowym jubileuszem 100-lecia po-
wstania Policji Państwowej za nami. Tradycja tego święta sięga początków tworzenia się policyjnej formacji. 
Już w okresie międzywojennym przykładano olbrzymie znaczenie do kultywowania tradycji. Szczególnym 
uznaniem zarówno kadry kierowniczej, jak i szeregowych funkcjonariuszy cieszyły się więc rocznicowe 
święta. 
Na początku organizowane zaledwie w 5 dni, jak to było 24 lipca 1921 r., a mimo to uroczystość miała 
charakter centralny, w której udział wzięli m.in. kierownictwo Policji, wojewoda, przedstawiciele sądow-
nictwa, prokuratury czy naczelnik Straży Ogniowej. Przegląd pododdziałów pieszych i konnych, nabo-
żeństwo w kościele garnizonowym z udziałem orkiestry policyjnej, defilada oddziałów konnych i pieszych,  
a popołudniu zawody policyjne – to główne punkty tych pierwszych policyjnych świąt. 
Po pięciu latach rozkazem ówczesnego ministra spraw wewnętrznych ustanowiono Święto Policyjne  
w dniu 11 listopada – Dniu Niepodległości. Dzień pozostał oficjalnym świętem policyjnym do wybuchu II wojny światowej. Program 
jego obchodów nie uległ w tym czasie zasadniczym zmianom. Nadal miał bardzo patriotyczny charakter, dzięki kultywowaniu po-
licyjnych tradycji, czczeniu pamięci o funkcjonariuszach - „bohaterach obowiązku” i celebrowaniu zasad ceremoniału policyjnego. 
Po transformacji ustrojowej, przez sześć kolejnych lat Policja nie miała swego oficjalnego święta. Awanse i ważniejsze wyróżnienia 
wręczano policjantom nadal w Dniu Niepodległości. Nowelą ustawy policyjnej przywrócono „Święto Policji” w historycznym dniu  
24 lipca, w rocznicę uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy o Policji Państwowej w 1919 roku.
Zachęcamy do lektury miesięcznika w dużej części poświęconej tegorocznym uroczystym obchodom 100-lecia powstania Policji 
Państwowej.
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Po zakończeniu uroczystej Mszy Świętej 
w Bazylice Świętego Krzyża w Warsza-
wie, odprawionej w intencji stołecznych 
policjantów i pracowników Policji rozpo-
częły się główne uroczystości w ramach 
obchodów policyjnego święta. Z uwagi 
na jubileusz 100-lecia utworzenia Policji 
Państwowej, zaplanowano je w miejscu 
wyjątkowym zarówno dla warszawiaków, 
jak i gości, dla których Łazienki Królew-
skie to punkt must visit podczas zwiedza-
nia miasta. Nazywane „najszczęśliwszym 
miejscem w Warszawie”, były niegdyś let-
nią rezydencją króla Stanisława Augusta. 
Tworzą ją klasycystyczne zabytki i histo-
ryczne ogrody, w których można znaleźć  
wytchnienie od wielkomiejskiego ruchu. 

Przed jednym z najcenniejszych pol-

skich zabytków w tym miejscu – Pałacem 
na Wyspie – 17 lipca w samo południe 
odbył się uroczysty apel z okazji 100. 
rocznicy powstania Policji Państwowej. 
Wzięli w nim udział m.in.: Sekretarz Stanu 
w MSWiA Jarosław Zieliński, Zastępca 
Komendanta Głównego Policji nadinsp. 
Kamil Bracha, Komendant Stołeczny 
Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz  
z zastępcami, kierownictwo stołecznej 
Policji, przedstawiciele władz wojewódz-
kich, miejskich i samorządowych, wymiaru 
sprawiedliwości, instytucji współpracu-
jących w obszarze bezpieczeństwa ze 
stołeczną Policją, instytucji kulturalnych 
i duchowieństwa. Wśród zaproszonych 
gości byli również byli komendanci sto-
łeczni Policji oraz  przedstawiciele forma-

cji mundurowych krajów zaprzyjaźnio-
nych i oficerowie łącznikowi stacjonujący  
w Polsce. Obchody honorowym patrona-
tem objęła Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji Elżbieta Witek.

Dowódca uroczystości nadkom. Ra-
dosław Gos złożył Komendantowi Głów-
nemu Policji meldunek o gotowości do 
rozpoczęcia uroczystego apelu. Po prze-
glądzie pododdziałów podniesiono flagę 
na maszt i odegrano Hymn RP. 

Szacownych gości powitał następ-
nie Komendant Stołeczny Policji nadinsp. 
Paweł Dobrodziej. – Serdecznie witam 
wszystkich na uroczystości Święta Policji 
garnizonu stołecznego. Jest to rok szcze-
gólny, rok jubileuszu 100-lecia powsta-
nia Policji Państwowej. Rangę naszemu 

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska
 
Foto: 
kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz
podkom. Piotr Świstak 

Stołeczna Policja świętuje 
100-lecie powstania Policji 
Państwowej
W jednym z najpiękniejszych parków w Warszawie odbyły się stołeczne 
obchody 100-lecia powstania Policji Państwowej. Podczas uroczystości na 
tarasie przed Pałacem na Wyspie w Łazienkach Królewskich, z udziałem 
Sekretarza Stanu w MSWiA, kierownictwa Policji i zaproszonych gości, 
w tym delegacji zagranicznych, odznaczenia państwowe i resortowe, 
awanse na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia wręczono 
kilkudziesięciu policjantom i pracownikom Komendy Stołecznej Policji.
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świętowaniu na pewno podnosi miejsce,  
w którym się znajdujemy – historycz-
ne, dostojne, przepiękne Łazienki Kró-
lewskie. To miejsce szczególne na ma-
pie Warszawy i mapie Polski. Dziękuję  
dr Antoniemu Sobczakowi, Zastępcy Dy-
rektora Muzeum Łazienki Królewskie za to, 
że możemy dziś w tak pięknym miejscu 
świętować. Jubileusz 100-lecia nakazuje 
nam zatrzymać się i spojrzeć wstecz, do-
cenić i pokłonić się tradycji oraz osobom, 
które historię Policji w garnizonie stołecz-
nym tworzyli. Niewątpliwie taką osobą jest 
nasz patron podinsp. Marian Kozielewski, 
o którym podczas zakończonej kilkadzie-
siąt minut wcześniej Mszy Św. tak pięknie 
mówił bp. Józef Guzdek. (…) To przy-
kład na którym powinniśmy się wzorować  
i którego powinniśmy naśladować. Ale  
i w obecnych czasach Komenda Stołecz-
na Policji ma cały szereg bohaterów. Takim 
policjantem był np. asp. Piotr Gąsiorek, 
który jadąc do służby, ratując czyjeś ży-
cie, zginął tragicznie. (…) W Gazecie Policji 
Państwowej z 1920 r. znalazł się zapis, ze 
doskonałość Policji może być tylko wtedy, 
kiedy Policja współpracuje ze społeczeń-
stwem, a społeczeństwo współpracuje 
z Policją. Staramy się być jak najbliżej tej 
tezy. Podczas ostatnich badań poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców przepro-
wadzonych przez Instytut Wymiaru Spra-
wiedliwości 90% badanych warszawia-
ków stwierdziło, że czuje się bezpiecznie 
w okolicy swojego miejsca zamieszkania. 
85% nie boi się spacerować samotnie po 
zmroku. 74% warszawiaków ocenia pracę 
stołecznych policjantów jako skuteczną. 
Jestem dumny, że mogę Państwa poin-
formować o takim uznaniu. To uznanie za-
wdzięczamy pracy wszystkich policjantów 
garnizonu stołecznego, a praca w stolicy  
w każdym państwie i w Europie i na świecie 
jest najtrudniejsza. To tutaj są największe  
i najpoważniejsze wyzwania. (…) Zawód 
policjanta to zawód szczególny. Każdego 
dnia jesteśmy narażeni na utratę zdrowia,  
a nawet życia, to zawód szczególny, bo 
musimy łączyć odwagę, twardość i sku-
teczność z wrażliwością i  empatią do dru-
giego człowieka. (…) Z okazji Święta Policji 
życzę wszystkim policjantom i pracowni-
kom pomyślności, kolejnych awansów  
i determinacji w podnoszeniu poziomu bez-
pieczeństwa mieszkańców naszego garni-
zonu. 

Obchodzone co roku Święto Policji 
jest zawsze doskonałą okazją do uhono-
rowania policjantów i pracowników Poli-
cji za wzorowe i sumienne wykonywanie 
obowiązków służbowych. W tym roku, 
wyjątkowym z uwagi na jubileusz 100-le-
cia powstania Policji Państwowej, podczas 
uroczystości w Łazienkach Królewskich 

Medalem za Długoletnią Służbę w Policji 
wyróżniono 10 funkcjonariuszy stołecz-
nego garnizonu, 10 kolejnych otrzymało 
odznakę „Zasłużony Policjant”, a 7 osób 
uhonorowano Medalem za Zasługi dla 
Policji. Akty mianowania na wyższe stop-
nie odebrało natomiast 20 policjantów,  
w tym: 15 w korpusie oficerów Policji,  
3 w korpusie aspirantów Policji i 2 w korpu-
sie podoficerów Policji.

Łącznie w całym garnizonie stołecznym 
z okazji policyjnego święta 60 funkcjonariu-
szy i pracowników cywilnych zostało od-
znaczonych Medalem za Długoletnią Służ-
bę, 84 funkcjonariuszy otrzymało odznakę 
„Zasłużony Policjant”, a 11 osób współpra-
cujących z KSP wyróżniono Medalem za 
Zasługi dla Policji. Z kolei akty mianowania 
na wyższe stopnie policyjne wręczono po-
nad 2 tys. funkcjonariuszy: 184 policjan-
tom w korpusie oficerów, 880 - w korpusie 
aspirantów i 1313 - w korpusie podofice-
rów i szeregowych Policji.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków 
służbowych nagrodą motywacyjną  Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
uhonorowano 10 policjantów, nagrodą 
Komendanta Głównego Policji - 549 po-
licjantów oraz 94 pracowników Policji,  
a wyróżnienie Komendanta Stołecznego 
Policji otrzymało 6139 policjantów oraz 
1498 pracowników KSP.

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń 
państwowych i resortowych, aktów mia-
nowania oraz wyróżnień odczytano list 
honorowego patrona tegorocznych ob-
chodów Święta Policji Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety 
Witek. – Policjantkom. Policjantom oraz 
pracownikom cywilnym Komendy Sto-
łecznej Policji składam wyrazy szacunku za 
profesjonalne i sprawne działania na rzecz 
bezpieczeństwa oraz porządku publiczne-
go. Służba w garnizonie stołecznym ma 
wyjątkowy charakter i wymaga odpowied-
nich predyspozycji oraz doświadczenia. 
Swoje zadania wykonujecie na najwyż-
szym poziomie, co doceniają mieszkań-
cy Warszawy i okolic oraz liczni turyści. 
Zaangażowanie policjantek i policjantów  
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z garnizonu stołecznego pokazują poszu-
kiwania 5-letniego Dawida. Dziękuję, że 
nie ustajecie w poszukiwaniach chłopca. 
To największa tego typu akcja w historii 
polskiej Policji. O waszej determinacji naj-
lepiej świadczy fakt, że niektórzy z Was 
rezygnują z dni wolnych, aby pomóc  
w poszukiwaniach dziecka. Jestem dum-
na z tak pojmowanej służby na rzecz spo-
łeczeństwa. Takie działanie wpisuje się  
w etos służby, który narodził się wraz  
z utworzeniem Policji Państwowej i mimo 
zmieniających się czasów pozostaje aktu-
alny. Chcę podkreślić, że z najnowszych 
badań wynika, że aż 75% Polaków dobrze 
ocenia pracę Policji. Tak dobra ocena wyni-
ka z profesjonalnego i pełnego pasji podej-
ścia do zadań służbowych. Nie byłoby to 
możliwe bez nowoczesnego sprzętu i od-
powiedniej infrastruktury. Na finansowanie 
tych inwestycji pozwala Program Moderni-
zacji Służb Mundurowych, którego realiza-
cja zakończy się w 2020 r. Na kolejne lata 
opracowany zostanie Program Rozwoju, 
który będzie skupiał się na inwestowaniu  
w kapitał ludzki. Z okazji Święta Policji ży-
czę wszystkim osobom zaangażowanym 

w służbę na rzecz bezpieczeństwa oby-
wateli satysfakcji z wykonywanych zadań.  
W życiu prywatnym i zawodowym niech nie 
zabraknie Państwu sił oraz motywacji, które 
niezbędne są do realizacji marzeń. Życzę 
bezpiecznej i spokojnej służby – czytamy  
w liście skierowanym do policjantek, poli-
cjantów i pracowników stołecznego gar-
nizonu na ręce Komendanta Stołecznego 
Policji.

Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu 
w MSWiA Jarosław Zieliński: – chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować wszyst-
kim polskim policjantom za codzienną 
służbę, za profesjonalizm, ofiarność i patrio-
tyzm. Dzięki Waszym postawom i cechom 
Polska jest dziś bezpieczna a obywatele 
mogą normalnie żyć i czuć się bezpiecznie. 
Szczególnie dziękuję policjantom i pracow-
nikom garnizonu stołecznego, dzięki którym 
mamy tak wysokie wskaźniki. 

Gratulacje odznaczonym i awanso-
wanym złożył również Zastępca Komen-

danta Głównego Policji nadinsp. Kamil  
Bracha. Nawiązał do wyjątkowego jubile-
uszu oraz rodzącej się 100 lat temu po-
trzeby utworzenia formacji, której zadaniem 
było zapewnienie porządku i bezpieczeń-
stwa mieszkańcom. Ten cel nadal przy-
świeca współczesnym mundurowym. 

Życzenia z okazji policyjnego święta 
wszystkim wyróżnionym przekazał także 
Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. 
Podziękował także za profesjonalną współ-
pracę stołecznej Policji z urzędem mazo-
wieckim, samorządami i innymi służbami, 
odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa 
w garnizonie.

W imieniu wyróżnionych głos zabrał   
I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji 
insp. Krzysztof Smela: – te wyróżnienia są 
dla nas ogromnym zaszczytem, powodem 
do dumy i satysfakcji, ale także wielkim 
zobowiązaniem. Zaszczytem dlatego, że 
otrzymaliśmy je właśnie z rąk Pana ministra, 
Panów generałów i w 100. rocznicę powo-
łania Policji Państwowej, w obecności tak 
wielu znamienitych gości. Bardzo dzięku-

jemy za ciepłe słowa skierowane pod na-
szym adresem i wyrazy uznania. 

W imieniu Dyrektora Muzeum Łazien-
ki Królewskie prof. Zbigniewa Wawra jego 
Zastępca dr Antoni Krzysztof Sobczak  
z okazji 100. rocznicy powstania Policji 
Państwowej wręczył komendantowi sto-
łecznemu replikę pierwszego medalu, który 
w XVIII wieku otrzymał Tadeusz Kościuszko, 
za bitwę pod Zieleńcami: – niech to będzie 
wyraz naszej wdzięczności dla Policji za 
zadania, które realizuje i  bezpieczeństwo, 
które nam zapewnia – powiedział dyrektor.

Uroczystość z udziałem pocztu sztan-
darowego, Kompanii Reprezentacyjnej 
Komendy Stołecznej Policji oraz wielu za-
proszonych gości, w tym zagranicznych, 
zakończył pokaz musztry paradnej w wy-
konaniu policjantów Kompanii Reprezenta-
cyjnej Komendy Stołecznej Policji, funkcjo-
nującej w strukturach Oddziału Prewencji 
Policji oraz mini-koncert Orkiestry Repre-
zentacyjnej Policji.

Zawód policjanta to zawód 
szczególny. Każdego dnia jesteśmy 
narażeni na utratę zdrowia, a nawet 
życia, to zawód szczególny, bo mu-
simy łączyć odwagę, twardość i sku-
teczność z wrażliwością i  empatią do 
drugiego człowieka.

ˮ
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Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie 
jest szczególnym obiektem religijnym, 
bogatym w dziedzictwo kulturowe. To 
tutaj odbywały się wydarzenia historycz-
ne ważne w życiu kraju, stolicy i Poli-
cji. Właśnie w bazylice, przez wiele lat,  
z okazji największych uroczystości poli-
cyjnych odprawiano Msze św. w intencji 
policjantów i pracowników Policji. Tak też 
było podczas 100. rocznicy powstania 
Policji Państwowej.

Mszy św. przewodniczył biskup po-
lowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef 
Guzdek, współkoncelebrantami byli m.in. 
policyjni kapelani: ks. Józef Jachimczak  
i ks. Jan Kot. W liturgii uczestniczyli także: 
Komendant Stołeczny Policji wraz z za-
stępcami, Komendant Wojewódzki Poli-
cji w Radomiu oraz kierownicy jednostek 
i komórek organizacyjnych stołecznego 
garnizonu. Wśród zaproszonych gości 
byli: przedstawiciele władz państwo-
wych i lokalnych, instytucji naukowych 
i kulturalnych, duchowieństwa, funda-
cji i stowarzyszeń współpracujących 
na co dzień z Policją, a także formacji 
mundurowych krajów zaprzyjaźnionych 

oraz oficerowie łącznikowi stacjonujący  
w Polsce.

Po liturgii słowa kazanie wygłosił bp 
gen. bryg. Józef Guzdek, który przybliżył 
sylwetkę podinsp. P.P. Mariana Stefana 
Kozielewskiego – Patrona stołecznej Po-
licji: – od najmłodszych lat zaangażowa-
ny był w walkę o odzyskanie ojczystego 
domu. (...) Przelewał krew, zmagał się, 

by odzyskać ojczysty dom. Rozumiał, że 
wolność nie była mu dana za darmo, ale 
była okupiona krwią i śmiercią wielu na-
szych rodaków. Dlatego niemal natych-
miast po utworzeniu Policji Państwowej, 
w czwartym dniu, wstąpił w jej szeregi. 
Tę drogę służbie Ojczyźnie wybrali także 
jego dwaj  bracia. (…) Rozumiał, że trze-
ba zabezpieczyć ten wielki skarb, jakim 
jest ojczysty dom. 

Jego Ekscelencja podziękował 
także stołecznym policjantom za bu-
dowanie poczucia bezpieczeństwa  
w mieszkańcach stolicy i turystach, któ-
rzy coraz liczniej odwiedzają nasz kraj: 
– dostrzegając ten dar, jakim jest bez-
pieczeństwo i ład, należy koniecznie do-
strzec także dawców daru. To właśnie 
Wy jesteście dawcami tego daru. Na 
wielki szacunek, uznanie i wdzięczność 
zasługują kobiety i mężczyźni, noszący 
policyjne mundury, którzy świadomie  
i zgodnie z rotą ślubowania decydują się 
„służyć wiernie Narodowi, chronić usta-
nowiony Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej porządek prawny, strzec bez-
pieczeństwa Państwa i jego obywateli, 

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

Msza św. w intencji 
policjantów i pracowników 
stołecznej Policji
Uroczystą Mszą św. funkcjonariusze rozpoczęli stołeczne obchody Święta 
Policji, w tym roku wyjątkowe z uwagi na jubileusz 100. rocznicy powołania 
Policji Państwowej. W liturgii koncelebrowanej przez biskupa polowego 
Wojska Polskiego wzięło udział kierownictwo Komendy Stołecznej Policji, 
kadra kierownicza jednostek i komórek organizacyjnych, policjanci  
i pracownicy garnizonu stołecznego, a także zaproszeni goście z Komendy 
Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.



nawet z narażeniem życia”. (…) Wspo-
mniany podinsp. Policji Państwowej Ma-
rian Kozielewski, Patron Waszej komen-
dy stołecznej, jest dla Was wzorem do 
naśladowania. (…) Bezwzględnie Wasz 
Patron zachęca by odkryć, że służba w 
skali bezpieczeństwa państwa nie może 
być jedynie pracą, ale musi być życio-
wym powołaniem. Koniecznie muszą jej 
towarzyszyć pasja i poświęcenie, wyni-
ki będą tego konsekwencją. (…) Oby 
Wasze oczy potrafiły w porę dostrzec 
rodzące się niebezpieczeństwo. Niech 

Wam zawsze starcza sił i determinacji, 
aby skutecznie przeciwdziałać i zwalczać 
każdy przejaw zła i niesprawiedliwości.

Pod koniec Mszy św. bp gen. bryg. 
Józef Guzdek  podziękował za chwilę 
wspólnej refleksji, modlitwy oraz za skła-
dany, każdego dnia, przez stołecznych 
policjantów dar bezpieczeństwa.

Uroczysty charakter liturgii podkreślił 
występ sygnalistów Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Policji i Chóru Komendy Stołecz-
nej Policji pod dyrekcją Sylwii Krzywdy. 
Wartę honorową przed ołtarzem pełniły 

poczty sztandarowe: Komendy Stołecz-
nej Policji i jednostek organizacyjnych.

Po zakończeniu uroczystej Mszy św. 
uczestnicy przyjechali do Łazienek Kró-
lewskich, by na tarasie przed Pałacem 
na Wyspie wziąć udział w uroczystym 
apelu z okazji Święta Policji.

Tegoroczne uroczystości związane 
z 100. rocznicą powstania Policji Pań-
stwowej obchodzone są pod honoro-
wym patronatem Elżbiety Witek, Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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Policyjny piknik  
w Łazienkach Królewskich
Oprócz oficjalnych uroczystości związanych z 100. rocznicą powstania 
Policji Państwowej stołeczni policjanci przygotowali dla mieszkańców 
Warszawy, zaproszonych gości oraz turystów specjalny piknik policyjny  
w Łazienkach Królewskich. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji, 
w tym:  pokazy umiejętności policyjnych jeźdźców, sprzętu służbowego, 
stanowisko laboratorium kryminalistycznego czy Mobilne Miasteczko 
Ruchu Drogowego. Podczas licznych konkursów z nagrodami uczestnikom 
towarzyszyły maskotki policyjne: Borsuk i Kapitan Wyderka.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz

Piknik rozpoczął się tuż po zakończeniu 
głównych uroczystości przed Pałacem 
na Wyspie. Na parkowym hipodromie 
przygotowano specjalne pokazy umie-
jętności jeździeckich, połączone z po-
kazem szyków policyjnych na koniach. 
Sześciu jeźdźców co kilkadziesiąt mi-
nut prezentowało poziom wyszkolenia 
naszych koni. Nie zabrakło pokazów 
posłuszeństwa i tresury psów służbo-
wych. Jak zwykle dużym zainteresowa-
niem gości pikniku cieszyły się pokazy 
technik interwencji, policyjnego sprzętu 
minersko-pirotechnicznego oraz technik 
neutralizacji paczki niewiadomego po-
chodzenia przy wykorzystaniu sprzętu 
policjantów Samodzielnego Pododdzia-
łu Kontrterrorystycznego Policji, w tym 
robotów IBIS i GRYF do neutralizacji nie-
bezpiecznych urządzeń.

Chętni mogli też zajrzeć do radiowo-
zów oznakowanych i nieoznakowanych, 
usiąść na policyjnym motocyklu, a wkła-
dając alkogogle przekonać się, jaki ob-
raz widzi kierowca po spożyciu alkoholu. 
Funkcjonariusze pokazywali również: 
sprzęt wyposażenia indywidualnego, 
którym posługują się w czasie służ-
by, stanowisko laboratorium kryminali-
stycznego i ambulans kryminalistyczny. 
Szczególnym zainteresowaniem uczest-
ników cieszyło się daktyloskopowanie 

osób i ujawnianie śladów biologicznych. 
Chętni mogli też przyjrzeć się policyjnej 
łodzi typu Sportis i przypomnieć sobie 
zasady bezpiecznego zachowania nad 
wodą.

W trakcie pikniku pokazano także, 
jak radzić sobie w sytuacji, kiedy zoba-
czymy osobę, która potrzebuje pomocy. 
Nasi eksperci zaprezentowali sprzęt do 
nauki resuscytacji krążeniowo-oddecho-
wej oraz służyli fachową poradą. Każdy 
mógł zweryfikować swoje umiejętności 

w tym obszarze.
Młodsi uczestnicy pikniku sprawdzali 

się z kolei w Mobilnym Miasteczku Ru-
chu Drogowego. Posiadający niezbędne 
kwalifikacje i wymagany wiek mogli np. 
przystąpić do egzaminu na kartę rowe-
rową. Podczas policyjnego pikniku naj-
młodszym towarzyszyły, doskonale zna-
ne, policyjne maskotki: Borsuk i Kapitan 
Wyderka. 

Pracownicy Sekcji ds. Doboru Wy-
działu Kadr stołecznej Policji promowali 
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natomiast zawód policjanta. Opowiadali 
o swojej służbie, zaletach tej profesji oraz 
procedurach rekrutacji. Tłumaczyli do-
kładnie, jakie kryteria i wymogi formalne 
powinien spełniać kandydat i odpowia-
dali na wszystkie pytania osób zaintere-
sowanych w przyszłości służbą w poli-
cyjnej formacji. 

Na stoiskach wystawionych przez 
poszczególne komórki i jednostki sto-
łecznego garnizonu nie mogło zabraknąć 
lipcowego numeru Stołecznego Maga-
zynu Policyjnego z życzeniami Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Komendanta Stołecznego Policji 
z okazji Święta Policji oraz specjalnego 
wydania czasopisma, przygotowanego  
z okazji jubileuszu 100. rocznicy powsta-
nia Policji Państwowej.

W specjalnej gablocie zaprezento-
wano również pałasz wyższego funk-
cjonariusza Policji Państwowej (kopia 
pochodzi ze zbiorów insp. Sławomira 
Cisowskiego z KSP), rysunek wyższego 

funkcjonariusza X kategorii z pałaszem 
(autorstwa Marka Szałajskiego), nr 9 Ga-
zety Policji Państwowej, Mapę Rewirów 
Policyjnych Miasta Warszawy z 1920 r. 

Zainteresowani historią Policji mogli też 
zobaczyć jak w przedwojennej policyjnej 
publikacji wyglądało pierwsze znane logo 
stołecznych policjantów. 

Obchody 100. rocznicy Powstania Poli-
cji Państwowej rozpoczęły się już na po-
czątku roku. Przez kolejne miesiące ko-
mendy wojewódzkie Policji organizowały 
w ramach jubileuszu różne wydarzenia 
kulturalno-sportowe (np. konkursy, spek-
takle, wystawy). W całym kraju przywra-
cano pamięć o bohaterach, którzy po-
stawą i wyborami zapisali się na kartach 
historii Policji. Wyrazem wdzięczności 
były liczne uroczystości odsłonięcia ta-
blic pamiątkowych poświęconych Patro-
nom, których służba jest drogowskazem 
dla współczesnych funkcjonariuszy.

POLEGŁYM POLICJANTOM 
Jednym z najważniejszych momen-
tów podczas obchodów tegorocznego 
Święta Policji była uroczystość (23 lip-

ca) przed Tablicą Pamięci oraz złożenie 
wieńców przed Obeliskiem „Poległym 
Policjantom – Rzeczpospolita Polska”. 
W ten sposób funkcjonariusze oddają 
hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie 
i zdrowie obywateli. W tym roku od-
słonięto tabliczki upamiętniające czte-
rech policjantów: mł. asp. Piotra Gą-
siorka, asp. Marka Mieczkowskiego,  
mł. asp. Krzysztofa Węglińskiego,  
mł. asp. Adama Łobockiego, którzy 
działając w ochronie życia i zdrowia oby-
wateli zginęli w czasie służby. 

W ceremonii uczestniczyli m.in.: Mini-
ster Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji Elżbieta Witek, Komendant Główny 
Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk 
wraz z zastępcami, kierownictwo Policji, 
przedstawiciele  fundacji, stowarzyszeń 

i duchowieństwa oraz rodziny policjan-
tów, których nazwiska zostały wpisane 
do Księgi Pamięci.

Tego samego dnia w intencji pole-
głych policjantów odprawiona została 
Msza św. w Katedrze Polowej Wojska 
Polskiego. Liturgii koncelebrowanej 
przez policyjnych kapelanów przewod-
niczył biskup polowy WP gen. bryg.  
Józef Guzdek. Po zakończeniu Mszy 
św. Komendant Główny Policji gen. insp.  
dr Jarosław Szymczyk został uhonoro-
wany Medalem „W Służbie Bogu i Oj-
czyźnie” przez biskupa polowego WP 
gen. bryg. Józefa Guzdka.

NAGRODZENI W ZAMKU KRÓLEWSKIM
24 lipca to wyjątkowa data dla polskiej 
Policji. Tego dnia obchodzimy Świę-

Tekst: 
Ewelina Kucharska 
na podstawie materiałów prasowych 
KGP i PAP
 
Foto: 
podkom. Piotr Świstak
Jacek Herok (KGP) 

Centralne obchody 
Święta Policji w Warszawie
– Piękne i chlubne tradycje w połączeniu ze współczesnymi wymaganiami 
stanowią solidny fundament i są podstawą sprawnego działania dzisiejszej 
Policji, Policji bez której nie wyobrażamy sobie istnienia nowoczesnego 
państwa prawa. Dowodzenie tak świetnie wyszkoloną, profesjonalną 
służbą mundurową to ogromny zaszczyt – powiedział Komendant Główny 
Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk podczas głównych uroczystości 
z okazji Święta Policji z udziałem najwyższych władz państwowych  
i resortowych. Z uwagi na piękny jubileusz 100-lecia powstania Policji 
Państwowej tegoroczne obchody policyjnego święta miały szczególnie 
uroczystą oprawę.



  9

AKTUALNOŚCI

to Policji, w tym roku szczególnie uro-
czyście z uwagi na jubileusz 100-lecia 
powstania Policji Państwowej. W wy-
darzeniach rocznicowych wzięli udział 
przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych, resortowych, środowisk 
naukowych, stowarzyszeń, formacji po-
licyjnych z innych krajów oraz wyróżnieni 
funkcjonariusze.

W trakcie ceremonii w Zamku Kró-
lewskim uhonorowanych zostało 13 
osób Medalem Stulecia Utworzenia Po-
licji Państwowej. Wśród nich byli: Maria 
Czernek - wdowa po st. post. Janie Bor-
kowskim, policjancie Policji Państwowej 
II Rzeczypospolitej, Bogdan Święczkow-
ski, Paweł Soloch, Irena Zając, mjr. SOP 
Paweł Olszewski, gen. dywizji SG To-
masz Praga, płk. George Gamsakhurdia, 
gen. bryg. dr Józef Guzdek, prof. dr hab. 
Wojciech Fałkowski, Barbara Stasiak, 
Dawid Schroeder, gen. brygadier Leszek 
Suski, nadinsp. Piotr Walczak. Podczas 
wręczania odznaczeń szef polskiej Policji 
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk powie-
dział: – przyjmijcie dzisiejsze wyróżnienia 
jako dowód najwyższego uznania i po-
dziękowania. Niech będą one źródłem 
satysfakcji oraz dadzą poczucie dobrze 
spełnionego obowiązku. 

Podczas uroczystości wyróżniono 
też 31 osób specjalnymi odznaczenia-
mi m.in.: Krzyżem Zasługi za Dzielność, 
Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym  
i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem 
za Ofiarność i Odwagę, Srebrnym i Brą-
zowym Medalem za Długoletnią Służbę, 

Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony 
Policjant, Srebrnym i Brązowym Me-
dalem Za Zasługi dla Policji. Na koniec 
uczestnicy wysłuchali koncertu kwartetu 
smyczkowego.

Następnie około 13:00 na placu 
Zamkowym uformowana została ko-
lumna uczestników uroczystości, która 
przeszła na plac Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Warszawie. Przejście uli-
cami uświetniły występy m.in. Orkiestry 
Reprezentacyjnej Policji oraz orkiestr  
z Czech i Węgier. Towarzyszyły im poczty 
sztandarowe z wszystkich Komend Wo-
jewódzkich Policji, Komendy Stołecznej 
Policji oraz Służby Więziennej i Służby 
Ochrony Państwa.

UROCZYSTOŚCI CENTRALNE NA PLACU 
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Rozpoczęły się o 14:00. Po odśpiewa-
niu hymnu państwowego i podniesieniu 
flagi państwowej na maszt nastąpiła uro-
czysta zmiana posterunku honorowego 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda wręczył czterem oficerom Policji 
akty mianowania na stopnie generalskie. 
Awanse generalskie otrzymali: Komen-
dant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. 
Paweł Dzierżak, Komendant Wojewódzki 
Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, 
Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 
insp. Andrzej Łapiński, Komendant Wo-
jewódzki Policji w Rzeszowie insp. Hen-



ryk Moskwa.
Podczas uroczystości prezydent 

Andrzej Duda odznaczył również poli-
cjantów Krzyżami Zasługi za Dzielność 
i Medalem za Ofiarność i Odwagę.  
W trakcie uroczystości na pierwszy sto-
pień oficerski zostali mianowani absol-
wenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 
Aktu mianowania poprzez symbolicz-
ne uderzenie szablą w ramię dokonali 
Komendant Główny Policji gen. insp.  
dr Jarosław Szymczyk oraz I Zastępca 
Komendanta Głównego Policji nadinsp. 
Dariusz Augustyniak.

Po uroczystej nominacji Komendant 
Główny Policji gen. insp. dr Jarosław 
Szymczyk oraz Pani Renata Durda, kie-
rownik Pogotowia „Niebieska Linia” wrę-
czyli wyróżnienia laureatom konkursu 
„Policjant, który mi pomógł”. Następnie 
Komendant Stołeczny Policji nadinsp. 
Paweł Dobrodziej przyjął uroczyste ślu-

bowanie od policjantów Oddziału Pre-
wencji Policji w Warszawie.

Podczas uroczystości Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda powiedział: – warto się wsłuchać  
w słowa policyjnego ślubowania. Jeżeli 
ktoś tego nie zrobił przed chwilą, kiedy 
składali je warszawscy policjanci, warto 
wziąć do ręki ten bardzo ważny tekst  
i przede wszystkim zwrócić uwagę na to, 
od czego on się zaczyna: „Ślubuję służyć 
wiernie narodowi”. Ktoś powie, dlaczego 
nie Rzeczypospolitej Polskiej? Oczywi-
ście Rzeczypospolitej Polskiej także, ale 
poprzez służbę narodowi, czyli poprzez 
służbę człowiekowi, to jest właśnie wiel-
kie zadanie tej niezwykle istotnej służby 
państwowej, jaką jest Policja. Z całego 
serca gratuluję. Jest coś bardzo przej-
mującego w tym, że można złożyć to ślu-
bowanie, że można dostać promocję na 

pierwszy stopień oficerski, że można do-
stać promocję generalską, nadinspek-
torską, że można dostać odznaczenie, 

czy to niezwykłe wyróżnienie za służbę 
człowiekowi w 100-lecie powstania Po-
licji Państwowej. 

Prezes Rady Ministrów Mateusz Mo-
rawiecki podziękował funkcjonariuszom 
i pracownikom Policji za ich codzienny 
trud oraz poświęcenie, czasami za ofiarę 
życia: – chcę za to wszystko wam go-
rąco podziękować, bo nie byłoby tych 
wskaźników bezpieczeństwa, o których 
mówią nam nasi obywatele: 98 procent 
mieszkańców czuje się bezpiecznie  
w miejscu zamieszkania. Sądzę, że to 
jeden z najwyższych współczynników na 
świecie; nie byłoby tak wspaniałych spo-
łecznych przekonań co do bezpieczeń-
stwa bez Waszej ofiarnej służby, bez Wa-
szej obecności – podkreślił Morawiecki 
zwracając się do funkcjonariuszy Policji. 

O trudzie policyjnej służby mówiła 
również Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji Elżbieta Witek: – służba  
w Policji jest ciężka, wymaga odwagi, 
poświęcenia, ciągłego doskonalenia się  
i Wy to robicie. Jesteście bardzo pro-
fesjonalni. Dbacie o ład i porządek pu-
bliczny, ale przede wszystkim dbacie  
o bezpieczeństwo obywateli. Tylko na ta-
kim fundamencie, jakim jest bezpieczeń-
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stwo, można budować dobrą przyszłość 
państwa, I to właśnie Waszej ponad 
100-tysięcznej formacji to bezpieczeń-
stwo zawdzięczamy.

Po okolicznościowych wystąpieniach 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
złożone zostały wieńce. Uroczystość za-
kończyła defilada pododdziałów Policji,  
a także promowanych funkcjonariuszy.

Przy okazji centralnych obchodów 
Święta Policji, wzdłuż Międzymurza Pio-
tra Biegańskiego i na placu Józefa Pił-
sudskiego, goście mogli zapoznać się 
z działalnością różnych formacji policyj-
nych, obejrzeć specjalistyczny sprzęt, 
zasięgnąć informacji na temat rekrutacji 
do Policji, obejrzeć występy artystyczne. 
Późnym popołudniem na tarasie przed 
Pałacem na Wyspie w Łazienkach Kró-

lewskich można było wysłuchać koncer-
tu policyjnych muzyków z Polski, Czech 
i Węgier.

UROCZYSTOŚĆ W BELWEDERZE I KGP
W piątek (26 lipca) w Pałacu Belweder-
skim odbyła się uroczystość wręczenia 
nowego sztandaru Komendzie Głównej 
Policji. Wtedy też funkcjonariusze i pra-
cownicy policji zostali wyróżnieni i nagro-
dzeni za szczególne osiągnięcia. Wrę-
czone zostały odznaczenia i nominacje 
na wyższe stopnie policyjne. 

W tym samym dniu w Komendzie 
Głównej Policji odsłonięto tablicę upa-
miętniającą jednego z najwybitniejszych 
funkcjonariuszy Policji Państwowej insp. 
dr Władysława Mariana Sobolewskie-
go. – Jestem niezmiernie wzruszony, 

że tak oddany służbie Rzeczypospolitej 
Polskiej funkcjonariusz Policji Państwo-
wej łączący służbę i pracę zawodową 
z działalnością naukowo-dydaktyczną, 
a jednocześnie ojciec polskiej krymina-
listyki, społecznik i sportowiec, od dziś 
jest Patronem Honorowym Komendy 
Głównej Policji. Jestem przekonany, że 
Patron będzie stanowił przykład posta-
wy dla każdego policjanta” – powiedział  
w czasie uroczystości Komendant Głów-
ny Policji gen. insp. dr Jarosław Szym-
czyk.

PIKNIK NA AGRYKOLI 
W sobotę (27 lipca) warszawiacy i od-
wiedzający stolicę turyści wzięli udział 
w pikniku rodzinnym na błoniach Sta-
dionu Agrykola przy ul. Myśliwieckiej 9. 
Jedną z największych atrakcji był mecz 
piłki nożnej kobiet, który został rozegra-
ny między reprezentacją polskiej Policji  
a reprezentacją Wojska Polskiego, wy-
grały policjantki 4:0. W szranki stanęli 
także mężczyźni, reprezentacja polskiej 
Policji pokonała reprezentację USA  
wynikiem 4:1. Piknik zakończył się bie-
giem funkcjonariuszy i pracowników Po-
licji na dystansie 5 km. Na mecie każdy  
z uczestników został uhonorowany me-
dalem.

Centralne obchody 100. rocznicy po-
wołania Policji Państwowej zakończono 
28 lipca w Bazylice św. Krzyża w War-
szawie uroczystą Mszą św. odprawioną 
w intencji Policji. Nabożeństwo uświetnił 
występ Orkiestry Reprezentacyjnej Poli-
cji.
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W uroczystości udział wizięli m.in.: 
Zastępca Komendanta Stołecznego  
Policji insp. Marek Chodakowski, Za-
stępca Komendanta Powiatowego Policji  
w Pruszkowie mł. insp. Krzysztof Buj-
nowski, Przewodniczący Zarządu Wo-
jewódzkiego Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego Policjantów 
KSP mł. insp. Mirosław Bednarski, Ka-
pelan KSP ks. Józef Jachimczak, a także 
przedstawiciele władz samorządowych, 
instytucji i fundacji współpracujących  
z Wydziałem Ruchu Drogowego KSP 
oraz obecni i emerytowani  policjanci 
wydziału.

Z okazji jubileusz 100-lecia powsta-
nia Policji Państwowej akty mianowania 
na wyższe stopnie otrzymało 169 po-
licjantów WRD, a 21 funkcjonariuszy 
awansowało na wyższe stanowiska służ-
bowe.

Policjantom za ich wkład i dobre 
wyniki w służbie  podziękował Zastęp-
ca Komendanta Stołecznego Policji   
mł. insp. Marek Chodakowski. Komen-
dant nawiązał też do szczególnej rocz-
nicy, którą obchodzimy w tym roku oraz 
wspomniał policjantów, którzy w trakcie 
pełnionej służby stracili zdrowie lub ży-
cie: – życzę Wam bezpiecznej służby, 
niech liczba wyjazdów na interwencje 
zawsze zgadza się z liczbą powrotów, 
a w domu niech zawsze czeka na Was 
ktoś bliski.

Za owocną współpracę na rzecz 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
wyrazili wdzięczność policjantom przed-
stawiciele instytucji współpracujących  
z wydziałem: Dyrektor Biura i Zarządza-
nia Kryzysowego m.st. Warszawy Ewa 
Gawor i Prezes Zarządu Polskiej Izby 
Ubezpieczeń Jan Grzegorz Prądzyński. 
Gratulacje policjantom złożył także ks. 
Józef Jachimczak.

Święto Policji obchodzone w Wydzia-
le Ruchu Drogowego KSP było również 
okazją do podziękowania przyjaciołom 
warszawskiej „drogówki” za wsparcie 
w realizowaniu wspólnego celu, jakim 
jest poprawa bezpieczeństwa na dro-
gach garnizonu stołecznego. Okolicz-

nościowymi ryngrafami z okazji 100. 
rocznicy powstania Policji Państwowej 
uhonorowano m.in.: Ewę Gawor, Jana 
Grzegorza Prądzyńskiego, oraz Jacka 
Zalewskiego, Prezesa Zarządu Funda-
cji Krajowe Centrum Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego i Prezesa Fundacji 
„Jednym Śladem” Krzysztofa Rzepec-
kiego. Podczas wyjątkowej uroczysto-
ści okolicznościowe ryngrafy wręczono 
też kadrze kierowniczej i 15 policjantom 
wydziału z wieloletnim stażem, którzy  
z zaangażowaniem i wzorowo wypełniają 
obowiązki służbowe.

Z uwagi na jubileusz 7 policjantów 
otrzymało, za wybitne zasługi patriotycz-
ne i działalność na rzecz NSZZ Policjan-
tów, z rąk mł. insp. Mirosława Bednar-
skiego specjalne odznaczenie – Krzyż 
Niepodległości.

Na koniec uroczystości Naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego  mł. insp. 
Dariusz Ejsmont podziękował insp. 
Markowi Chodakowskiemu za udział  
w uroczystości i awansowanie wielu 
policjantów, a zaproszonym gościom 
za wspólne działania przyczyniające się 
do zmniejszenia liczby wypadków dro-
gowych i ich ofiar.  Mł. insp. Dariusz Ej-
smont skierował także słowa wdzięczno-
ści do podległych policjantów: – dziękuję 
Wam za zaangażowanie i ciężką pracę. 
Życzę, by każdy z nas mógł z czystym 

sumieniem i dumą powiedzieć: jestem 
policjantem ruchu drogowego i przyczy-
niam się do poprawy bezpieczeństwa na 
warszawskich drogach.

Po oficjalnej części uroczystości za-
proszeni goście mogli zobaczyć wysta-
wę poświęconą Patronowi Komendy 
Stołecznej Policji podinsp. PP Marianowi 
Stefanowi Kozielewskiemu oraz przyj-
rzeć się poświęconym historii stołecznej 
„drogówki” pamiątkom, które zgromadzili 
funkcjonariusze wydziału.

Przed budynkiem Wydziału Ruchu 
Drogowego zorganizowano pokaz wy-
posażenia stołecznych policjantów, były 
m.in.: motocykle, ambulans pogotowia 
ruchu drogowego, oznakowane i nie-
oznakowane radiowozy marki Kia oraz 
BMW z video R. Spośród specjalistycz-
nego sprzętu zaprezentowano również 
pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Eko-
logii (ETDiE), którego specjalistyczne 
wyposażenie pozwala mundurowym na 
dokładne sprawdzenie stanu technicz-
nego kontrolowanych aut i eliminowa-
nie z dróg samochodów niesprawnych 
technicznie oraz zanieczyszczających 
środowisko naturalne.

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

Święto Policji w WRD KSP
Z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej w Wydziale Ruchu 
Drogowego KSP odbyła się uroczystość mianowania na wyższe stopnie 
policyjne oraz stanowiska służbowe. Jubileusz był również okazją do 
wręczenia ryngrafów okolicznościowych przedstawicielom instytucji 
współpracujących z wydziałem na rzecz bezpieczeństwa oraz kadrze 
kierowniczej i zasłużonym policjantom.
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Na kilka dni przed stołecznymi obchoda-
mi Święta Policji, w tym roku wyjątkowymi 
z uwagi na piękny jubileusz, w Komendzie 
Stołecznej Policji odbyło się spotkanie 
byłych szefów tej jednostki. Było ono do-
skonałą okazją, aby prezentując Stołeczne 
Stanowisko Kierowania pokazać, jak zmie-
niała się Komenda Stołeczna Policji przez 
lata oraz, jak jedna z największych policyj-
nych jednostek Policji w kraju przystosowa-
ła się do zmieniającej się rzeczywistości.

Uczestnikom spotkania zaprezentowa-
no wykorzystywane w „sercu” komendy 
najnowocześniejsze systemy multimedial-
ne i teleinformatyczne, takie jak: platforma 
BriefCam do analizy wideo oraz wizualiza-
cji obiektów ruchomych zarejestrowanych  
w analizowanym nagraniu w skróconym 
czasie, system wizualizacji wielkofor-
matowej (ściany wizyjne), zintegrowane  

terminale radiowe i systemy monitoringu 
wizyjnego wyświetlane w sztabie SSK oraz 
systemy radiowe. Wykorzystywane dziś 
przez stołeczną Policję nowoczesne narzę-
dzia pomagają sprawnie i skutecznie zarzą-
dzać ludźmi oraz dbać o bezpieczeństwo 
w stołecznym garnizonie na najwyższym 
możliwym poziomie.

Podczas spotkania komendanci wspo-
minali też czasy, kiedy zarządzali tak liczną 
stołeczną formacją policjantów i pracowni-
ków Policji. Mówili też o trudach codziennej 
służby oraz sukcesach, jakie osiągali ich 
podwładni.

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. 
Paweł Dobrodziej przypomniał z kolei 
uczestnikom spotkania początki warszaw-
skiej Policji, sięgające okresu międzywo-
jennego i poinformował wszystkich, że Ko-
menda Stołeczna Policji od kilku miesięcy 

ma swojego patrona – podinsp. Mariana 
Stefana Kozielewskiego, postać wyjątko-
wą, legionistę, żołnierza i policjanta, ostat-
niego przedwojennego Komendanta Policji 
Państwowej Okręgu VI m.st. Warszawy.

Na pamiątkę tego spotkania każdy  
z byłych komendantów stołecznych Policji 
otrzymał z rąk generała pamiątkowe pióro, 
okolicznościowy album z medalem pamiąt-
kowym poświęconym podinspektorowi 
P.P. Marianowi Stefanowi Kozielewskiemu, 
Komendantowi Policji Państwowej miasta 
stołecznego Warszawy w latach 1934-
1939, patronowi stołecznej Policji oraz 
wydanie specjalne Stołecznego Magazynu 
Policyjnego, z okazji 100-lecia powstania 
Policji Państwowej, pierwszą tego rodzaju 
publikację w całej historii stołecznej Policji.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska 

Foto:
asp. sztab. Krzysztof Chwała

Byli komendanci stołeczni 
Policji z wizytą w KSP
Z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej w sobotę, 6 lipca 
Komendant Stołeczny Policji zaprosił do Pałacu Mostowskich byłych 
komendantów stołecznych Policji. Podczas spotkania wspominano 
lata służby w KSP oraz zaprezentowano najnowocześniejsze systemy 
multimedialne i informatyczne wykorzystywane przez stołeczną Policję do 
skutecznego i profesjonalnego zarządzania jednostką oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom. Nie zabrakło też pięknych życzeń dla 
policyjnej formacji na kolejne stulecie.
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Na początku spotkania Naczelnik Wy-
działu Doskonalenia Zawodowego insp. 
Sławomir Cisowski złożył meldunek  
o gotowości do rozpoczęcia odprawy Ko-
mendantowi Stołecznemu Policji nadinsp. 
Pawłowi Dobrodziejowi. Następnie zastęp-
cy komendanta stołecznego zaprezento-
wali efekty pracy podległych policjantów. 

WYNIKI STOŁECZNYCH „KRYMINALNYCH”
Zaprezentował je I Zastępca Komendanta 
Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela.

Z policyjnych analiz wynika, że od 
stycznia do czerwca 2019 roku wszczę-
to o 1739 mniej postępowań w kategorii 
przestępstw kryminalnych w porównaniu 
z ubiegłym rokiem (31 132 – 2018 r., 29 
393– 2019 r.), przy jednoczesnym wzro-
ście o 544 przestępstwa stwierdzone  
w tej kategorii (26 278 – 2018 r., 26 822 
– 2019 r.). W przypadku przestępstw naj-
bardziej uciążliwych społecznie – łącznie 
odnotowano ich o 546 więcej (13 530 
w 2018 r., 14 076 – w 2019 r.). Wzrost 
liczy przestępstw stwierdzonych nastą-
pił w kategoriach: kradzież cudzej rzeczy, 
kradzież z włamaniem, kradzież samo-
chodu, uszkodzenie rzeczy. Natomiast 
spadek przestępczości odnotowano  
w kategoriach: uszczerbek na zdrowiu, 
bójka i pobicie, przestępczość rozbójnicza. 

Wzrost wykrywalności odnotowano  
z kolei w kategorii kradzieży z włamaniem  
o 6%, bójka i pobicie o 2,9%, uszczerbek 
na zdrowiu o 1,6%, kradzież cudzej rzeczy 
o 1,2% oraz w kategorii przestępczość roz-
bójnicza o 2,7% (z 81,2 na 83,9), łącznie  
w 7 kategoriach przestępstw nastąpił 
wzrost o 1,8%. Dodatkowo odnotowano 
wzrost wskaźnika wykrywalności w prze-
stępstwach kryminalnych o 0,9%.

Działania zapobiegawcze i wykryw-
cze prowadzone są niezmiennie przez 
stołecznych policjantów także w zakresie 
przestępczości gospodarczej (w 2019 
r. stwierdzono 8 533 tego rodzaju prze-
stępstw), narkotykowej (2 880 w 2019 
r.) i wśród nieletnich (1070 w 2019 r.).  
W przypadku przestępczości korupcyjnej 
ujawniono i wykryto 832 czyny tj. więcej  

o 509 przestępstw niż w roku ubiegłym  
i wykrywalność w tej kategorii utrzymuje się 
na poziomie 100%. 

Zabezpieczono łącznie ponad 530 kg 
narkotyków. Policjanci stołecznego gar-
nizonu odzyskali także w prowadzonych 
postępowaniach ponad 53 mln złotych  
i zabezpieczyli u podejrzanych mienie na 
kwotę ponad 256 mln złotych – to 40% 
ogólnej wartości zabezpieczonego mienia 
w całej Polsce z wyłączeniem CBŚP. 

Stołeczni policjanci osiągają bardzo 
dobre wyniki również w zakresie poszuki-
wań osób zaginionych i ukrywających się 
przed organami ścigania lub wymiarem 
sprawiedliwości, a także w zwalczaniu cy-
berprzestępczości i przestępczości osób 
wywodzących się ze środowisk „pseudo-
kibiców”.

 
PRACA PIONU PREWENCJI
O aktywności dzielnicowych stołecznego 
garnizonu w kontaktach ze społeczeń-
stwem, służbie patrolowej i obchodowej 
poszczególnych jednostek organizacyj-
nych KSP oraz bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym mówiła, w imieniu Zastępcy Ko-
mendanta Stołecznego Policji ds. prewen-
cji, podinsp. Agnieszka Gajewska-Kosim, 
Naczelnik Wydziału Prewencji KSP.

Od stycznia do czerwca br. policjan-
ci ruchu drogowego odnotowali w gar-
nizonie, w porównaniu z analogicznym 
okresem ubiegłego roku, mniej wypad-
ków – spadek o 79 (864 w 2018 r., 785  
– w 2019 r.) oraz mniej osób rannych 
(1020 – w 2018 r., 907 – w 2019 r.). Wzro-
sła natomiast liczba kolizji drogowych (22 
070 – w 2018 r. i 22 367 – w 2019 r.) oraz 
zabitych (67 – w 2018 r., 82 – w 2019 r.). 
Sprawcami wypadków drogowych byli 
przede wszystkim kierujący pojazdami 
(711). Z winy pieszych doszło do 63 wy-
padków. 

Niezmiennie głównymi przyczynami 
wypadków drogowych z winy kierujących 
było: nieustąpienie pierwszeństwa przejaz-
du, niedostosowanie prędkości do warun-
ków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu na przejściu dla pieszych i nie-

prawidłowe zmienianie pasa. Natomiast 
piesi najczęściej: nieostrożnie wchodzili na 
przejście, przekraczali jezdnie w miejscu 
niedozwolonym i przechodzili przy czerwo-
nym świetle. 

Ponadto od stycznia do czerwca tego 
roku policjanci zabezpieczyli 257 imprez 
masowych, w tym  86 imprez sportowych 
oraz 960 protestów społecznych i zgroma-
dzeń publicznych.

Pani naczelnik przedstawiła rów-
nież analizę zdarzeń nanoszonych na 
Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa (KMZB). W okresie od stycznia do 
czerwca 2019 roku potwierdzono po-
nad 55,3% zgłoszonych zagrożeń, co 
świadczy o przydatności i funkcjonalno-
ści KMZB. W efekcie działań podjętych  
w oparciu o zgłaszane wydarzenia zatrzy-
mano łącznie w garnizonie stołecznym 432 
prawa jazdy, a w 2 661 przypadkach na-
łożono mandaty za wykroczenia związane 
z przekroczeniem dozwolonej prędkości. 
Oprócz tego 291 osób ukarano manda-
tami za spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym. 

Z piratami drogowymi walczy od koń-
ca października 2018 roku specjalna 
grupa „SPEED” powołana przez Komen-
danta Stołecznego Policji. Od stycznia 
do 18 lipca br. policjanci wchodzący  
w skład tej grupy skontrolowali 12 696 po-
jazdów i ujawnili ponad 10 tys. wykroczeń. 
W 2 150 przypadkach kierowcy przekro-
czyli prędkość o ponad 50 km/h, pozosta-
łych przekroczeń prędkości odnotowano  
6 987. W trakcie prowadzonych działań 
łącznie nałożono 8 568 mandatów karnych,  
w tym 8 006 za przekroczenie dopusz-
czalnej prędkości, pouczono 1 316 osób,  
a w 145 przypadkach skierowano wnioski 
o ukaranie. W sumie 2 044 kierowcom za-
trzymano prawa jazdy, z czego 2 018 – za 
przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h, 
zatrzymano też 333 dowody rejestracyjne, 
w tym 252 – za stan techniczny pojazdu.

Podinsp. Agnieszka Gajewska-Ko-
sim wspomniała również o wielotorowych  
i wzmożonych, z uwagi na okres waka-
cyjny, działaniach profilaktycznych, eduka-

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

Półroczna odprawa w KSP
W auli wykładowej Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP  
im. K. Fuscha odbyła się odprawa kadry kierowniczej, podczas której 
poruszono najważniejsze zagadnienia ze wszystkich pionów stołecznej 
Policji: kryminalnego, prewencji i logistyki. Przeanalizowano sytuację 
na stołecznych drogach, podsumowano aktywność policjantów  
w zwalczaniu przestępczości oraz przedstawiono plany na najbliższe 
miesiące w zakresie inwestycji i remontów.
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cyjnych i kontrolno-prewencyjnych podej-
mowanych przez stołecznych policjantów, 
których celem jest poprawa bezpieczeń-
stwa zarówno na drogach, jak i w miejscu 
zamieszkania oraz wypoczynku. Zaapelo-
wała także do kierowników komórek i jed-
nostek organizacyjnych KSP o zwrócenie 
szczególnej uwagi na: demoralizację nie-
letnich oraz ich dostęp do używek, popeł-
nianie przestępstw na szkodę małoletnich,  
a także popełnianie czynów karalnych 
przez małoletnich, zwiększony ruch po-
jazdów na drogach, szczególnie w okre-
sach wymiany pomiędzy turnusami oraz 
wzrost zagrożeń związanych z utonięciami 
osób odpoczywających nad wodą (tylko  
w czerwcu br. utonęło 10 osób, co stanowi 
wzrost o 250% w stosunku do analogicz-
nego okresu ubiegłego roku). 

 
STOŁECZNA LOGISTYKA
Ostatnia część odprawy kadry kierowniczej 
była poświęcona efektom pracy pionu logi-
styki. Zastępca Komendanta Stołecznego 
Policji Włodzimierz Pietroń omówił realizo-
wane oraz zakończone inwestycje i remon-
ty np.: oddanie do użytku kolejnego budyn-
ku Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, 
budowę komisariatu w Radzyminie i poste-
runku w Lesznie, modernizację komisariatu 
na warszawskim Ursynowie, realizację za-
dań remontowych w jednostkach i komór-
kach organizacyjnych stołecznej komendy, 
w tym oddanie do użytku Punktu Obsługi 
Interesanta w Pałacu Mostowskich.

Plan remontów w 2019 roku rozsze-
rzono o 10 nowych zadań, w najbliższych 
miesiącach zostanie on rozbudowany  
o kolejne dwa – remont kanalizacji w bu-
dynku OPP i wymianę przyłącza wodocią-

gowego w KRP Warszawa VII. 
Wdrożono również nowoczesny sys-

tem zarządzania drukowaniem w KSP, który 
umożliwia obniżenie kosztów wydruku z za-
chowaniem poufności. Obecnie pracow-
nicy komórek i jednostek organizacyjnych 
KSP mają możliwość skorzystania z 300 
urządzeń wielofunkcyjnych. Systematycz-
nie do systemu  podłączane będą wszyst-
kie stanowiska komputerowe.

Zastępca komendanta ds. logistyki mó-
wił również o doposażaniu stołecznego gar-
nizonu w nowoczesne terminale mobilne 
BlueBird (obecnie w KSP jest 1 281 sztuk 
terminali mobilnych starego i nowego typu), 
rejestratory korespondencji (wdrożono do 
eksploatacji 26 urządzeń), siłownie teleko-
munikacyjne (zamontowano i uruchomiono 
26 siłowni w 18 jednostkach Policji w War-
szawie), sprzęt teleinformatyczny (zakupio-
no prawie 5 tys. różnego rodzaju sprzętu). 
Ponadto w bieżącym roku przekazano jed-
nostkom i komórkom organizacyjnym KSP 
52 nowe radiowozy. 

W I półroczu 2019 r. zakupiono rów-
nież wyposażenie dla nowo powstałych 
siedzib KRP Warszawa I i KP w Raszynie. 
Od kilku tygodni nowym członkiem Wy-
działu Patrolowo-Interwencyjnego jest też 
Nena – pies służbowy przeszkolony w za-
kresie wykrywania zapachów i materiałów 
wybuchowych. Do końca bieżącego roku 
do wydziału przekazanych zostanie jeszcze  
6 psów, które będą pomagać funkcjonariu-
szom w ujawnianiu narkotyków.  

Na koniec odprawy komendant stołecz-
ny podziękował wszystkim za ciężką pracę, 
zwłaszcza funkcjonariuszom działającym  
w obszarach: korupcyjnym, poszukiwań  
i cyberprzestępczości. Ich intensywna służ-

ba przełożyła się na wyniki, które uplaso-
wały jednostkę wśród najlepszych w kraju.  
O efektywności stołecznych funkcjonariu-
szy świadczy także ilość ujawnionych i za-
bezpieczonych narkotyków – 530 kg, jest 
to bezwzględnie najlepszy wynik spośród 
wszystkich komend wojewódzkich. Na 
uwagę zasługuje również mienie odzyskane  
w wysokości 53 mln złotych – najwyż-
sza wartość wśród wszystkich komend  
w kraju. Podobnie jest w przypadku war-
tości mienia zabezpieczonego u podejrza-
nych – ponad 256 mln zł.

Przy osiąganiu dobrych wyników 
ważne są również warunki pracy, które 
w ramach Programu Modernizacji Poli-
cji wciąż są poprawiane. W stołecznym 
garnizonie realizowanych jest 18 du-
żych inwestycji, z czego 11 obiektów jest  
w trakcie budowy, a 3 – do końca roku 
zostaną oddane. Tuż po wakacjach po-
licjanci rozpoczną służbę w nowym bu-
dynku komisariatu Policji w Raszynie,  
a w grudniu w siedzibie Posterunku Policji 
w Żabiej Woli. W pierwszej połowie lipca br. 
ponad 121 funkcjonariuszy śródmiejskiej 
komendy przeniosło się do nowej siedziby 
przy ul. Zakroczymskiej.

Komendant zwrócił również uwagę na 
pewne obszary działań, które wymagają 
większego zaangażowania, jak chociażby 
zwalczanie przestępczości samochodowej 
czy podejmowanie przedsięwzięć zmierza-
jących do zwiększenia bezpieczeństwa na 
drogach oraz w miejscach wypoczynku np. 
nad wodą.
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Po dwóch latach od rozpoczęcia inwestycji 
do użytku został oddany nowy obiekt Ko-
mendy Rejonowej Policji Warszawa I. Uro-
czystość z udziałem wielu znamienitych 
gości, połączona z obchodami święta Poli-
cji i jubileuszem powołania Policji Państwo-
wej, odbyła się przy ul. Zakroczymskiej.

Zgromadzonych gości przywitał go-
spodarz uroczystości Komendant Rejo-
nowy Policji Warszawa I inspektor Sławo-
mir Piekut: – to dla nas wyjątkowy dzień 
z kilku powodów. Pierwszy i najważniej-
szy z nich to zakończenie rozbudowy  
i oddanie do użytkowania tego nowego, 
okazałego budynku Policji. Kolejne dwa, 
nie mniej istotne powody, dla których ten 
dzień jest wyjątkowy to fakt, że nasze dzi-
siejsze święto Policji obchodzimy w setną 
rocznicę Powstania Policji Państwowej  
i obchodzimy je, jako pierwsza z komend 
garnizonu warszawskiego.

W takcie uroczystości odczytano list 
gratulacyjny przesłany z tej okazji przez Mi-
nister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Panią Elżbietę Witek.

Obecny na uroczystości I Zastęp-
ca Komendanta Głównego Policji nad-
inspektor Dariusz Augustyniak zazna-
czył, że ta uroczystość powinna dawać 

powód do podwójnego uśmiechu: 
– raz, że oddajemy piękny budynek Ko-
mendy Rejonowej Policji Warszawa I,  
a drugi powód to Święto Policji w setną 
rocznicę powołania Policji Państwowej. 
– Formacja funkcjonuje od stu lat, ale 
zadania dla nas są zawsze takie same  
– kontynuował komendant – musimy 
dbać o bezpieczeństwo ludzi, o porzą-

dek publiczny, o spokój, aby ludzie byli 
zadowoleni. Bezpieczeństwo jest prze-
cież jedną z najważniejszych potrzeb 
człowieka. Możemy z dumą powie-
dzieć, że z tego zadania wywiązujemy się  
w sposób znakomity. Mamy zaufanie 
społeczne, a to powoduje, że możemy  
z dumą spojrzeć w lustro każdego dnia. Na 
zakończenie przemówienia nadinspektor 
Augustyniak pogratulował komendantowi 
rejonowemu tak nowoczesnego budynku.

Dumy z nowego obiektu dla śród-
miejskich funkcjonariuszy nie krył również 
Komendant Stołeczny Policji nadinspek-
tor Paweł Dobrodziej: – mam ogrom-
ny zaszczyt i przyjemność uczestniczyć  
w dzisiejszym Święcie Policji w Komendzie 
Rejonowej Policji Warszawa I, szczególnie, 
że jest to rok jubileuszu powstania Policji 
Państwowej, szczególnie, że dziś otwiera-
my ten wspaniały obiekt, nową jednostkę 
komendy w całości sfinansowaną z Rzą-
dowego Programu Modernizacji. Bardzo 
się cieszę, że do końca udało się dopro-
wadzić tę inwestycję.

Nadinspektor Dobrodziej podkreślił, 
że Komenda Rejonowa Policji Warsza-
wa I jest jednostką szczególną i wyjąt-
kową, inną niż pozostałe: – śródmiejska 

Tekst: 
Edyta Adamus

Foto:
kom. Ewa Szymańska-Sitkiewicz
nadkom. Robert Szumiata

Policjanci ze Śródmieścia  
w nowej siedzibie
W 100. rocznicę powołania Policji Państwowej do zmodernizowanej 
siedziby wprowadzili się funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji 
Warszawa I. Uroczyste przekazanie kluczy do obiektu odbyło się podczas 
obchodów Święta Policji i oddania do użytku nowoczesnego obiektu.  
W nowym budynku służbę będą pełnili policjanci prewencji, dzielnicowi 
oraz funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą i korupcję.
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jednostka w stolicy ma poprzeczkę za-
wieszoną znacznie wyżej (...), tutaj są 
zdecydowanie większe wymagania  
i zdecydowanie trudniejsze zadania. Do-
skonale sobie radzicie w tej sytuacji, Wa-
sze wyniki są bardzo dobre i bardzo dobrze 
oceniane przez mieszkańców Warszawy,  
a to jest dla nas najważniejsze. (…) Nie 
byłoby jednak takich sukcesów, gdyby nie 
Wasz dowódca, komendant Sławomir Pie-
kut, który każdego dnia buduje swoją wiel-
ką legendę Komendanta Rejonowego Poli-
cji Warszawa I. To spod jego ręki wychodzą 
doskonali policjanci i wspaniała kadra.   

Nowy obiekt dla śródmiejskich poli-
cjantów poświęcił kapelan stołecznej Policji 
ksiądz Józef Jachimczak.

Jak zauważył komendant inspektor Sła-
womir Piekut: – praca w nowym budynku 
znacznie podwyższy komfort pracy dla 121 
policjantów pionu prewencji, dzielnicowych 

oraz funkcjonariuszy zwalczających prze-
stępczość gospodarczą i korupcję. Dzięki 
tej inwestycji sfinansowanej z funduszy po-
chodzących z Programu Modernizacji Poli-
cji będziemy mogli pracować, przyjmować  
i obsługiwać interesantów w zacznie bar-
dziej komfortowych warunkach niż do tej 
pory.

Zmodernizowany budynek o po-
wierzchni ponad 2300 m² w części parte-
rowej będzie dysponował ogólnodostępną 
strefą dla interesantów, pomieszczeniami 
dla służby dyżurnej i do prowadzenia czyn-
ności służbowych z zatrzymanym, pod-
ręcznym magazynem uzbrojenia oraz salą 
odpraw, serwerownią oraz pokojami biuro-
wymi. Kolejne trzy piętra to pokoje biurowe.

Obiekt posiada również kondygnację 
piwniczną, gdzie swoje miejsce znalazły 
archiwa, szatnie, a także pomieszczenia 
magazynowe i techniczne. Komunikację 

pionową zapewniają 2 klatki schodowe  
i winda przeznaczona do przewozu osób 
niepełnosprawnych.

Modernizacja budynku przy ul. Zakro-
czymskiej kosztowała prawie 12 milionów 
800 tysięcy złotych.

Obchody Święta Policji były również 
okazją do wręczenia medali i odznaczeń 
wyróżniającym się policjantom oraz mia-
nowania funkcjonariuszy na wyższe stop-
nie policyjne. Komendant Stołeczny Policji 
nadinspektor Paweł Dobrodziej złożył  po-
licjantom i policjantkom życzenia pomyśl-
ności i wytrwałości w budowaniu bezpie-
czeństwa wśród mieszkańców Warszawy 
i podziękował za każdy dzień, za poświę-
cenie, które funkcjonariusze wykonują dla 
mieszkańców stolicy.

10 lipca br. Koalicja Antypiracka (Związek 
Producentów Audio Video (ZPAV), Sto-
warzyszenie Sygnał i BSA/The Software 
Alliance) po raz 19. przyznała przedstawi-
cielom jednostek Policji honorowe wyróż-
nienia - Złote Blachy - w uznaniu ich zasług 
w zwalczaniu kradzieży dóbr własności 
intelektualnej i obronie praw autorskich. 
Wśród wyróżnionych za najskuteczniejszą 
pracę w tym obszarze wyróżniono m.in. 
funkcjonariuszy Wydziału do walki z Prze-
stępczością Gospodarczą i Korupcją KRP 
Warszawa VII.

Nasi policjanci otrzymali wyróżnie-
nie BSA za szczególne zaangażowanie  
w wykrywanie przestępstw naruszenia 
praw autorskich do programów kompu-
terowych na dużą skalę przez podmioty 
gospodarcze oraz za profesjonalizm i wni-
kliwość w zbieraniu i analizie materiału do-
wodowego. 

Z kolei w uznaniu szczególnych osią-
gnięć w zwalczaniu kradzieży sygnału te-
lewizyjnego, tzw. sharingu uhonorowano 
wyróżnieniem Stowarzyszenia Sygnał funk-

cjonariuszy Wydziału dw. Z Cyberprzestęp-
czością KWP w Krakowie oraz Wydziału 
dw. z Przestępczością Gospodarczą KPP 
w Krakowie. 

Wyróżnienie Związku Producentów 
Audio Video otrzymali natomiast policjanci 

Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP 
w Szczecinie - za skuteczność i umiejęt-
ność wielopłaszczyznowego rozpoznania 
problemu piractwa fonograficznego i jego 
związków z nielegalną dystrybucją sygnału 
telewizyjnego.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska  
na podstawie materiałów prasowych 
BKS KGP i Koalicji Antypirackiej

Foto:
Izabela Pajdała BKS KGP

Złote Blachy 2019 dla  
policjantów z Pragi Południe
10 lipca br. Koalicja Antypiracka (Związek Producentów Audio Video (ZPAV), 
Stowarzyszenie Sygnał i BSA/The Software Alliance) po raz 19. przyznała 
przedstawicielom jednostek Policji honorowe wyróżnienia - Złote Blachy  
- w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej 
i obronie praw autorskich. Wśród wyróżnionych za najskuteczniejszą pracę 
w tym obszarze wyróżniono m.in. funkcjonariuszy Wydziału do walki  
z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KRP Warszawa VII.
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PRACA I SPORT
Myśl o zostaniu policjantem zawsze była bliska mojemu roz-
mówcy. Gdy nadarzyła się okazja, aby wstąpić do Policji,  
a jego życie było już na tyle ustabilizowane, że mógł sobie na to 
pozwolić, bez wahania zrealizował swój plan. 

Dzień jego pracy niczym się nie różni od dnia pracy innych po-
licjantów patrolowych. Gdy w grafiku wypada służba, przyjeżdża 
do jednostki, pobiera sprzęt, uczestniczy w odprawie, otrzymuje 
zadania i realizuje je. Wśród nich są interwencje zlecone oraz stałe 
działania policyjne, takie jak patrolowanie warszawskich ulic. Za-
kres interwencji, które przeprowadza jest bardzo różny. Od zwy-
kłych kłótni domowych po poważniejsze sprawy, jak np. głośne 
jakiś czas temu zabójstwo na jednej z warszawskich plebanii.  
– Interwencje są różne. Trzeba być przygotowanym na wszystko 
– mówi. Między innymi właśnie dlatego w jego życiu pojawił się 
Koluchstyl. 

Sport w życiu sierż. Wojciecha Nowosielskiego był obecny od 
zawsze. Jako dziecko trenował gimnastykę. W czasach liceum te 
sportowe epizody były raz krótsze, raz dłuższe, zawsze regularnie, 
nigdy jednak profesjonalnie. Był nawet reprezentantem swojej szko-
ły w koszykówce i piłce ręcznej. Z wiekiem przyszły inne sportowe 
pasje: tajski boks, kickboxing, itp. Ale dopiero służba i styl obrony 
defendo ukierunkowały go w tej kwestii. Chcąc połączyć przyjemne  
z pożytecznym trafił na Koluchstyl. 

CZYM JEST KOLUCHSTYL?
– Jest to sztuka walki, którą zawodnicy mogą trenować w dwóch 
formach - sportowej i bojowej (przy użyciu pałki, noża czy kija). Jej 
celem jest przede wszystkim integracja uprawiających inne sztuki 
walki, gdyż koluchstyl jest niczym innym, jak właśnie ich mieszan-
ką – opowiada mój rozmówca. Wszyscy spotykający się na za-
wodach mają szansę dowiedzieć się czegoś o innych sztukach 
walki i poznać różne, czasem nowe dla nich, techniki. Koluch-
styl jest zatem dyscypliną, która rozwija na wielu płaszczyznach,  
a przy tym, jak w przypadku policjanta, jest przydatną umiejętno-
ścią w codziennej pracy. Wbrew pozorom jest również uważana za 
bardzo bezpieczną dyscyplinę sportu.

TRENING I ZASADY WALKI
Sierż. Wojciech Nowosielski trenuje tak często, jak tylko służba 
mu na to pozwala. Najczęściej są to 3-4 treningi tygodniowo,  
a tuż przed samymi zawodami trenuje niemal codziennie. Zaletą 
jest również fakt, że jest członkiem UKS Rekin Team, gdzie jako 
asystent, pomaga w prowadzeniu zajęć z tego zakresu. 

Trening Koluchstyl niczym nie odbiega od innych treningów.  
W jego skład wchodzi rozgrzewka ogólna oraz indywidualna,  
a następnie przypomnienie technik, po treningu obowiązkowe roz-
ciąganie. Mój rozmówca dodatkowo chodzi na siłownię, żeby, jak 
sam mówi, jeszcze trochę się zmęczyć.

Walka sportowa w Koluchstyl odbywa się na matach o średni-
cach koła 230 cm dla zawodników do 16 roku życia oraz 280 cm 
dla tych, którzy ukończyli 16 lat.

Ubiór to t-shirt w kolorach żółtym, białym, granatowym, czar-
nym oraz spodnie od judo czy karate w kolorze niebieskim lub 
białym, obwiązane pasem do sztuk walki. Ze względów higienicz-
nych, a także, aby trochę utrudnić przebieg walki, obowiązkowe są 
również skarpety w kolorze białym.

Zasady Koluchstyl są dość proste. Zawodnicy walczą w par-
terze tak, aby przynajmniej jedno kolano dotykało maty. Sama 
walka składa się z trzech jednominutowych rund, z czego dwie 
muszą być wygrane. Dozwolone są dźwignie, duszenia, prze-
rolowania zawodnika poza matę, wyniesienia, trzymania (trwa-
jące do 10 sekund, polegające na unieruchomieniu przeciwnika  
w pozycji na plecach, brzuchu lub na boku). Trzeba podkreślić, że 
zawodnicy do 16 roku życia, mogą stosować tylko techniki wy-
pchnięć, trzymań, przerolowań i wyniesień. Kategorycznie zabra-
nia się stosowania dźwigni i duszeń. Koluchstyl ma być przede 
wszystkim dyscypliną bezpieczną. 

DOKONANIA I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
W maju br., w Hali OSiR Targówek odbyły się XI Mistrzo-
stwa Polski w Koluchstyl (pierwsze odbyły się w 2009 r.). Ce-
lem zawodów było m.in. wyłonienie mistrzów Polski w po-
szczególnych kategoriach oraz kwalifikacja zawodników do 
Igrzysk Europejskich w Mińsku (Białoruś) i Mistrzostw Świata  
w Ułan Bator (Mongolia). Wśród uczestników znalazł się również 
sierż. Wojciech Nowosielski, który wywalczył drugie miejsce na po-
dium i otrzymał srebrny medal w kategorii Senior (waga +100 kg), 
w finałowej walce ulegając jedynie aktualnemu mistrzowi świata. 
Dzięki temu wyczynowi zakwalifikował się do kadry narodowej na 
Mistrzostwa Świata w Mongolii, które odbędą się we wrześniu br. 

Trzymamy zatem kciuki i życzymy powodzenia naszemu poli-
cyjnemu sportowcowi.

Tekst: 
Karina Pohoska

Foto:
z archiwum prywatnego  
sierż. Wojciecha Nowosielskiego

Po prostu Koluchstyl
Swojskie brzmienie wymienionego w tytule stylu, który powstawał przez 
kilka lat, zawdzięczamy naszemu rodakowi, ekspertowi od sztuk walk 
oraz prezesowi Światowej Organizacji Koluchstyl, Wiesławowi Koluchowi. 
O tym, czym ten styl jest i jak przebiega z punktu widzenia zawodnika 
rozmawiałam z sierż. Wojciechem Nowosielskim z Wydziału Patrolowo-
Interwencyjnego KRP Warszawa IV.
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Komenda Stołeczna Policji jest part-
nerem Agencji Rozwoju Mazowsza 
S.A. w realizacji projektu „Profesjonal-
ne Kadry w Policji”, wdrożonego przy 
wsparciu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego. Jednym z przedsięwzięć 
szkoleniowych jest kurs doskonalący 
technikę jazdy samochodem osobowym. 
Ten specjalistyczny kurs służy podnie-
sieniu kwalifikacji policyjnych kierowców 
oraz poprawie poziomu bezpieczeństwa 
przy realizacji zadań na drodze. Dwu-
dniowe zajęcia obejmują doskonalenie 
techniki jazdy na torze oraz w warunkach 
drogowych. Jazdy  odbywają się na To-
rze Modlin i prowadzone są przez wy-
kwalifikowanych instruktorów Warszaw-
skiego Ośrodka Doskonalenia Techniki 
Jazdy Sp. z o.o. 

Przedsięwzięcie skierowane jest do 
policjantów i pracowników Policji na Ma-
zowszu. W trakcie szkolenia uczestnicy 
uczą się wychodzenia z poślizgów, ma-
newrowania, jazdy w różnych warunkach, 
omijania przeszkód, także tych nagle 
pojawiających się na drodze. Uczestnik 
ma praktyczną możliwość sprawdzenia 

w ekstremalnych warunkach, jak zacho-
wują systemy wspomagające hamowa-
nie i odpowiedzialne za kontrole trakcji. 
W bezpiecznych, treningowych  warun-
kach może ocenić wpływ prędkości na 
zachowanie pojazdu oraz  wypracować 
właściwe reakcje, przydatne w obliczu 
niebezpiecznych sytuacji drogowych.

Nabyte w ramach kursu  umiejętno-
ści zostaną w praktyce wykorzystane 
przez kierowców policyjnych pojazdów, 
m.in. funkcjonariuszy wydziałów ruchu 
drogowego, użytkujących nowoczesne 
radiowozy z wideorejestratorami. Profe-
sjonalne warsztaty dają możliwość pod-
niesienia indywidualnych kwalifikacji pod 
okiem doświadczonych instruktorów, 
stanowiąc wyjątkową formę doskona-
lenia zawodowego, przydatnego w co-
dziennej służbie i służącego zwiększeniu 
skuteczności oraz bezpieczeństwa poli-
cyjnych działań na drodze.

Tekst: 
insp. Sławomir Cisowski

Foto:
podkom. Piotr Świstak

Policyjni kierowcy na torze
Na początku test praktyczny, potem praktyczne przypomnienie zasad 
dobrego kierowcy i ćwiczenia doskonalące na torach oraz na drodze, a na 
zakończenie sprawdzenie umiejętności – to najważniejsze elementy kursu 
doskonalącego technikę jazdy samochodem osobowym, przygotowanego 
specjalnie dla policyjnych kierowców.

Więcej informacji na stronie 
www.armsa.pl/profesjonalne-

-kadry-w-policji 
 

ul. Świętojerska 9 
02-236 Warszawa 
tel. 22 566-47-60 
biuro@armsa.pl



Praca w Policji rozwinęła wiele moich za-
interesowań. Z zawodu jestem rehabili-
tantem, więc zawsze bliska była mi praca 
z ludźmi. Tę umiejętność chciałam wy-
korzystać w programie profilaktycznym 
dotyczącym bezpieczeństwa nad wodą. 
Po wydaniu książeczek edukacyjnych  
o pływaniu i żeglarstwie, przyszedł czas na 
kolejną moją pasję, czyli psy… I tak pozna-
łam Maykela. 

W Komisariacie Rzecznym Policji od 
ponad kilkunastu lat nie służą już psy. 
Można je jeszcze spotkać w patrolach 
wodnych w Poznaniu. Za to w ratownic-
twie wodnym są nadal bardzo cenione  
i wykorzystywane do niesienia pomocy. 
Labradory, landseery, i nowofundlandy 
świetnie czują się w wodzie, mają łagodne 
usposobienie. 

Osobiście znanym mi wodołazem 
jest właśnie Maykel.  To wielki pies o ciele 
niedźwiedzia, oczach delfina, poruszają-
cy się w wodzie niczym foka. W tym po-
nad 70-kilowym ciele bije serce w całości 
wypełnione miłością do człowieka. Na 
co dzień pracuje ze swą przewodniczką 
Agatą w Legionowskim WOPR. Działając  
w duecie może uratować jednocześnie trzy 
osoby, a motorówkę holuje niczym papie-
rową żaglóweczkę. 

Wraz z Agatą i Maykelem edukujemy 
dzieci i młodzież nie tylko z dziedziny ratow-
nictwa wodnego, ale także z zasad zacho-

wania się w stosunku do żywego stworze-
nia jakim jest pies. Podczas spotkania nasi 
słuchacze nie tylko zdobywają wiedzę, ale 
mogą jej też „dotknąć”. Staramy się, aby 
nasze spotkania odbywały się nad wodą 
by w pełni zaprezentować umiejętności 
Maykela.

Zajęcia zawsze rozpoczynamy od 
podstawowej wiedzy na temat psów  
– młodszym opowiadamy legendy o tym, 
jak pies stał się najlepszym przyjacielem 
człowieka czy o powstaniu rasy nowo-

fundland. Podkreślamy, że pies to nie za-
bawka i uczymy, jak należy o niego dbać. 
Uświadamiamy, jak eliminować zagrożenie 
ze strony psów agresywnych, bezpańskich 
czy chorych. Staramy się ukształtować  
w młodym człowieku empatię i zrozumienie 
zwierzęcego świata.

Główną częścią spotkania jest oczy-
wiście omówienie zasad bezpieczeństwa 
nad wodą. Przekazujemy, jak zachować 
się w stosunku do psa „pracującego” 
(nie tylko wodnego, ale także przewod-
nika osób niewidomych, policyjnych czy 
wykorzystywanych w terapiach). Opowia-
damy, w jaki sposób psy ratują w wodzie,  
a przy sprzyjających warunkach prezentu-
jemy techniki na wodzie. Takie oswojenie 
z tematem może zaprocentować w przy-
szłości, gdy zdarzy im się być ratowanym 
przez psa (znany wszystkim pies lawinowy 
zginął z rąk ratowanego, który pomylił go  
z niedźwiedziem).

I tak minęło nam już razem sześć lat. 
Maykel jest już psim staruszkiem ze swo-
imi dziewięcioma latami. Nie może już tak 
intensywnie realizować się w ratownictwie, 
ale pomimo problemów zdrowotnych po-
maga mi jeszcze z wakacyjną profilaktyką. 
W lipcu odwiedziliśmy wspólnie Gminne 
Ośrodki Kultury w Nieporęcie, a dzieci  
i opiekunowie byli nim jak zwykle zaurocze-
ni.
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Z ŻYCIA GARNIZONU

Tekst i foto: 
podkom. Kinga Czerwińska

„Psia” przyjaźń
Zawsze dziwiło mnie, że określenie policjanta mianem PIES odbierane jest 
pogardliwie, a przecież pies to stworzenie, bez którego ludzka cywilizacja 
nie mogłaby rozwinąć się tak szybko. Od nich możemy uczyć się empatii  
i bezgranicznej miłości. Sprawdzają się w Policji, wojsku, medycynie. 
Mówię o tym wielokrotnie podczas spotkań z młodzieżą. 



WARTO WIEDZIEĆ
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Nikt z nas nie chciałby po powrocie z urlopu zobaczyć splądro-
wanego przez sprawców mieszkania. Taka perspektywa może 
skutecznie zepsuć radość z planowanego wyjazdu. Z danych 
Policji wynika, że w ub.r. w Polsce odnotowano około 70 tys. 
kradzieży z włamaniem do domów i mieszkań, w tym pod-
czas dwóch letnich miesięcy – około tysiąca różnego rodzaju  
kradzieży z włamaniem w stolicy i pobliskich powiatach. Warto 
więc działać póki czas i pomyśleć o zabezpieczeniu własnego 
lokum przed możliwymi zagrożeniami.

ZADBAJ O DRZWI I OKNA
Dobry system zabezpieczeń to podstawa. Drzwi antywła-
maniowe z atestowanymi zamkami i okna antywłamaniowe  
z systemami antywyważeniowymi, systemy alarmowe, monito-
ring to tylko niektóre z rozwiązań dostępnych obecnie na rynku 
i stosowanych przez mieszkańców. Gdy jednak do wyjazdu 
pozostał tylko tydzień lub dwa, proces technicznego zabez-
pieczenia może być dość trudno zrealizować. Co więc robić?

UBEZPIECZ MIESZKANIE
Nie wymaga to wiele czasu i wysiłku. Dziś wiele firm ubezpie-
czeniowych proponuje odpowiednie produkty. Z pewnością 
znajdziesz właściwy. Pamiętaj tylko, by podstawową ofertę 
rozszerzyć o ryzyko kradzieży z włamaniem. Nie uchroni ono 
przed zdarzeniem, ale może zminimalizować jego skutki. Po-
mocne mogą być w tej sytuacji zdjęcia i dokładne informacje 
o markach i typach posiadanych urządzeń, numerach fabrycz-
nych i cechach szczególnych. Dane te ułatwią też rozpoznanie 
i udowodnienie, że skradzione przedmioty są Twoją własno-
ścią.

Trudno jednak będzie uzyskać odszkodowanie, gdy swoim 
nierozsądnym zachowaniem „zaprosisz” złodzieja do swojego 
mieszkania. Jak wynika z doświadczeń Policji i firm ubezpie-
czeniowych, nadal bardzo niebezpieczną praktyką stosowaną 
przez niektórych jest chowanie kluczy pod wycieraczką, w do-
niczkach czy rynnach. W ten sposób właściciel sam prosi się 
o kłopoty zachęca złodzieja do wejścia.

PIENIĄDZE TRZYMAJ W BANKU
Przechowywanie pieniędzy czy cennej biżuterii w domu może 
się źle skończyć. Ochrony przed złodziejem nie zapewni po-
jemnik ukryty w szafce kuchennej, bieliźniarka czy schowek 
za obrazem. Najpewniejszym miejscem jest bank, ewentualnie 
przytwierdzony na stałe sejf. 

Nie afiszuj się też swoim bogactwem. Unikaj przygodnych 
znajomości i nigdy nie zapraszaj poznanych w ten sposób ludzi 
do swego mieszkania, zwłaszcza jeśli mieszkasz samotnie.

BĄDŹ CZUJNY I ROZSĄDNY
Uważaj na ludzi kręcących się po klatce schodowej czy wokół 
domu. Zapytaj, kogo szukają i zapamiętaj ich wygląd. Przezor-
ność może uchronić przed kradzieżą, a Twoje spostrzeżenia 
mogą być przydatne Policji, gdyby doszło do włamania.

Przed urlopem nie rozpowiadaj wszystkim dookoła o plano-
wanym wyjeździe. Dotyczy to także informacji, które zamiesz-
czasz w mediach społecznościowych. Rozpowszechniając 
takie wiadomości sam możesz zachęcić złodzieja do wizyty  
w mieszkaniu.

POPROŚ SĄSIADA O POMOC 
Gdy wyjeżdżasz na dłużej, zaufany sąsiad może okazać się nie-
ocenionym skarbem. Stołeczna Policja i Okręgowy Inspektorat 
Służby Więziennej w Warszawie wspólnie z Dom Bezpieczny 
podczas wspólnej kampanii #PoznajSąsiada zachęca do zacie-
śniania takich więzi. W razie jakiegokolwiek zagrożenia to właśnie 
on może ostrzec przed niebezpieczeństwem i zainterweniować  
w przypadku próby włamania. 

Poproś więc zaufaną osobę nie tylko o podlewanie kwiat-
ków i wietrzenie mieszkania, ale i o systematyczne wyjmowa-
nie korespondencji ze skrzynki pocztowej czy zapalanie światła  
w mieszkaniu, by nie sprawiało wrażenia pustego. Czujny są-
siad zareaguje, gdy wokół będzie działo się coś niepokojące-
go, nie tylko spowodowanego jakąś awarią instalacji, ale i gdy 
ktoś obcy będzie próbował wykorzystać Twoją nieobecność  
w mieszkaniu. 

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
Pixabay

TOP 5, czyli jak zadbać 
o bezpieczne mieszkanie 
w czasie wakacji?
Trwa sezon urlopowy. Wiele osób wyjedzie na wymarzony wypoczynek. 
Czy na podróżniczej check-liście, oprócz zakupionych biletów na pociąg 
czy samolot oraz rezerwacji hoteli, znalazło się Twoje mieszkanie? Czy 
zadbałeś o to, by Twój dom, który zostawiasz w tym czasie pusty, nie stał 
się łatwym łupem dla złodzieja?



Zarządzanie konfliktami

Czasami pojawiają się konflikty między 
osobami niepełnosprawnymi a miejsca-
mi, które odwiedzają w celach rozryw-
kowych, zawodowych, zdrowotnych 
lub edukacyjnych. Konflikty te są zwykle 
wynikiem nieporozumienia lub braku in-
formacji. Czasami dochodzi do konflik-
tów między osobami niepełnosprawnymi 
posiadającymi sprzeczne potrzeby. Na 
przykład, osoba z zaburzeniami słuchu 
nie słyszy postpowania toczącego się 
przy otwartym oknie, ale osoba z MCS 
potrzebuje otwartego okna, aby zapew-
nić dopływ świeżego powietrza; osoba 
korzystająca z pomocy psa może po-
paść w konflikt z osobą z zaburzeniami 
lękowymi i panicznym strachem przed 
psami.
Wszystkie te sytuacje wymagają ela-
styczności, cierpliwości, kreatywności  
i otwartej komunikacji – woli wysłuchania 
punktu widzenia drugiej osoby i zdoby-
cia wiedzy.
Czasami same wysiłki podejmowane  
w dobrej wierze nie wystarczą i zaanga-
żowane podmioty mają trudności ze zro-
zumieniem swoich różnic. W takich przy-
padkach rozważ możliwość skorzystania 
z usług wykwalifikowanego mediatora.

Uwagi końcowe

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE to osoby po-
siadające swoje rodziny, pracę, zainte-
resowania, sympatie i antypatie, a także 
problemy i radości. Chociaż niepełno-
sprawność stanowi integralną część 
tego, kim są, sama w sobie nie określa 
tych osób. Nie zamieniaj ich w bohate-
rów lub ofiary niepełnosprawności. Trak-
tuj te osoby jak indywidualne jednostki.

Oznakowanie

ZWRÓĆ UWAGĘ NA DOSTĘPNOŚĆ TWOJEJ 
FIRMY LUB PROGRAMU, używając poniż-
szych symboli w reklamach, ulotkach lub 
jako oznakowanie miejsca Świadczenia 

usług. Obok symboli zamieszczaj opis 
słowny. W przypadku oznakowania, po-
większ symbol i umieć go w najbardziej 
widocznym miejscu.
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Praktyczny poradnik  
savoir-vivre wobec  
osób niepełnosprawnych
Niemal każdego dnia zdarza nam się spotykać osoby z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. Tak bardzo nie chcemy sprawić im przykrości, że 
często sami czujemy się niepewnie i mamy tego świadomość, ale to jeszcze 
bardziej nas krępuje. Nie zawsze wiemy, jak się zachować w kontaktach  
z nimi i jak przyjść im ze skuteczną i właściwą pomocą, gdy tego 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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	15 czerwca 2019 r.:
- Pani Iwona Moczulska została zatrudniona na stanowisku głównego księgowego KSP. Powierzono jej też nadzór nad pracą 
Wydziału Finansów i Budżetu KSP.
	16 lipca 2019 r.:
- mł. insp. Michał Pisarski został powołany na  stanowisko I Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I. Natomiast na 
stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I został powołany nadkom. Łukasz Czyżkowski.
	23 lipca 2019 r.:
- kom. Marek Sadowski oraz podkom. Michał Kapyś zostali powołani na stanowiska Zastępców Dowódcy Samodzielnego Podod-
działu Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie. 

Zmiany w kadrze

WARTO WIEDZIEĆ

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

Każde zdjęcie ma swoją historię, niektóre historie mają swoje zdjęcia. A jaka 
historia kryje się za fotografią obok? Czy rozpoznajesz kobietę na zdjęciu? Jeśli 
tak, podaj jej imię, nazwisko oraz funkcję, jaką pełniła? Dlaczego jej postać jest 
tak ważna również dla dzisiejszych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji?  
Napisz do nas na adres e-mail: redakcja@ksp.policja.gov.pl. Spośród nadesła-
nych prawidłowych odpowiedzi wybierzemy jedną osobę, która otrzyma nagrodę  
w postaci książki.

Zwycięzcą lipcowego konkursu została Bogumiła Michalska-Massel. Serdecz-
nie gratulujemy, a pozostałych Państwa zachęcamy do udziału w kolejnych kon-
kursach.

Historyczna stopklatka

Czy wiesz, że...

Od 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO. 
Wraz ze zmianami w obowiązującym prawie poja-

wiły się wątpliwości wokół kamer samochodowych. Jak 
czytamy na portalu onet.pl, pojawiły się bowiem obawy, 
czy kamery dalej są legalne w świetle nowego rozporzą-
dzenia i czy należy obawiać się ich używania? W przypad-
ku kamer istotne jest to, czy nagrania rejestrujemy na wła-
sny użytek i komu je udostępniamy. Dopóki robimy to na 
własny użytek (w tzw. domowym lub osobistym charakte-
rze), to nic nam nie grozi. Jeśli jednak z zarejestrowanych 
nagrań możemy czerpać korzyści majątkowe, to wówczas 
narażamy się na zarzut o naruszenie dóbr osobistych 
osoby zarejestrowanej. Filmy, na których zarejestrowano 
wykroczenie lub przestępstwo, powinniśmy udostępniać 
organom ścigania. Cóż zatem pozostaje użytkownikom 
kamer samochodowych? Najlepiej dokonywać nagrań 
wyłącznie na własny osobisty użytek (i oczywiście nie  
w celach zarobkowych) i powstrzymać się od publi-
kowania czy udostępniania poza gronem najbliższych  
(w przeciwnym wypadku musimy liczyć się także z zarzu-
tem pomówienia) – czytamy na portalu.

Zarządzeniem nr 13 z 28 czerwca 2019 r. Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji ustanowiono 
odznakę okolicznościową Medal Stulecia Utworze-

nia Policji Państwowej, dla upamiętnienia setnej rocznicy 
utworzenia Policji Państwowej w 1919 roku. Medal może 
być nadawany policjantom i pracownikom Policji oraz in-
nym osobom w uznaniu za osiągnięcia w popularyzowa-
niu tradycji i dokonań Policji. Ma kształt okrągły o średnicy 
35 mm w kolorze srebrnym z zaznaczoną obustronnie 
krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie 
licowej umieszczony jest pośrodku wypukły wizerunek orła 
państwowego (wzór 1919) trzymającego wstęgę z wypu-
kłymi datami „1919” i „2019”, oddzielonymi znaczkiem 
w postaci gwiazdy srebrnej czteroramiennej, która była 
odznaką wyższych funkcjonariuszy Policji Państwowej 
umieszczaną na czapce. Na stronie odwrotnej, na zary-
sie gwiazdy policyjnej, umieszczony jest czterowierszowy 
wypukły, majuskułowy napis „100-LECIE UTWORZENIA 
POLICJI PAŃSTWOWEJ”. Poniżej napisu widnieją dwie 
palmety nawiązujące do oznak szarż Policji Państwowej, 
ułożone symetrycznie skosem do siebie. Medal może być 
nadany tej samej osobie tylko raz. Odznakę wręcza się 
z okazji Święta Policji i świąt państwowych lub podczas 
oficjalnych uroczystości państwowych i samorządowych.



foto: podkom. Piotr Świstak, Jacek Herok (KGP)
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