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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
O bezpieczny powrót dzieci do szkoły troszczą się nie tylko ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele, ale  
i policjanci. Każdego roku na początku września prowadzą wzmożone działania prewencyjne w rejonie 
placówek oświatowych w całym kraju. Stołeczni funkcjonariusze również włączają się w te przedsięwzię-
cia. Monitorują oznakowanie drogowe w rejonach szkół oraz reagują na kierowców nieprzestrzegających 
w tych miejscach przepisów i stwarzających zagrożenie dla najmłodszych. Prowadzą też zajęcia edu-
kacyjne w szkołach, podczas których przypominają najmłodszym podstawowe zasady bezpiecznego 
poruszania się drogach. Apelują też do opiekunów o przygotowanie dzieci, rozkojarzonych często po 
dwóch miesiącach letnich wakacji, do bezpiecznego powrotu do szkoły. Więcej o radach, jakich udzie-
lają w tym zakresie dzieciom i ich rodzicom znajdziecie, Drodzy Czytelnicy, w materiale „Zanim zabrzmi 
pierwszy dzwonek”.
Zachęcam też do zapoznania się z innymi artykułami poruszającymi ważne tematy, tj. pamięć policjantów 
o powstańcach warszawskich, stołeczna kampania zachęcająca do wstąpienia do służby w Policji, 
współczesne zagrożenia w sieci, czyli patostreamy oraz bezpieczeństwo pieszych. 
Zachęcam do lektury!
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Świadków wydarzeń sierpnia 1944 roku 
jest coraz mniej. Na uroczystości zwią-
zane z 75. rocznicą wybuchu Powstania 
Warszawskiego zaproszonych zostało 134 
uczestników dramatycznych wydarzeń, 
których los rozrzucił po całym świecie. Ich 
obecność jest dowodem ogromnej siły  
i zaangażowania w przekazywanie ide-
ałów młodym spadkobiercom. To dzięki 
młodym ludziom pamięć o powstańcach  
i wartościach, którymi kierowali się w walce 
z okupantem, może być wciąż żywa. Pie-
lęgnowanie tych najważniejszych: „wolno-
ści, miłości ojczyzny, wierności, męstwa, 
honoru, prawości, przyjaźni, tolerancji, po-
mocy słabszym, sumienności” kombatanci  
w specjalnym przesłaniu  powierzyli mło-
dym, by „następne pokolenia pamiętały  
o nich, czerpiąc z nich siłę i inspirację”  
– pisali w liście powstańcy.

Stołeczni policjanci w wielu miejscach 
pamięci oddali hołd poległym w Powstaniu 
Warszawskim. Przed pomnikiem „Moko-
tów Walczący” w imieniu komendanta sto-
łecznego Policji wieniec złożył Komendant 
Rejonowy Policji Warszawa II mł. insp. Ma-
riusz Kaszowicz. Następnie uczestnicy wy-
darzenia, w tym policjanci z plutonu konne-
go w replikach przedwojennych mundurów 

przemaszerowali przy dźwiękach utworów 
w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej 
Policji ulicami Mokotowa do ul. Dworkowej, 
gdzie przed pomnikiem żołnierzy „Baszty” 
oddali poległym cześć.

W ceremonii składania kwiatów 
przy pomniku gen. Stefana Roweckie-
go „Grota” u zbiegu Alei Ujazdowskich  
i ul. Chopina udział wziął I Zastępca Ko-

mendanta Rejonowego Policji Warszawa I 
mł. insp. Michał Pisarski.

Kolejna uroczystość z udziałem funk-
cjonariuszy odbyła się przy pomniku Armii 
Krajowej i Polskiego Państwa Podziem-
nego nieopodal Sejmu. W miejscu upa-
miętniającym kombatantów AK, pamięć 
bohaterów uczcił I Zastępca Komendanta 
Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela.  

O godzinie W przed pomnikiem Glo-
ria Victis w obchodach uczestniczyli m.in. 
Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Elż-
bieta Witek i Komendant Główny Policji 
gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz I Za-
stępca Komendanta Rejonowego Policji 
Warszawa V nadkom. Wojciech Turek.

Z kolei wieczorem I Zastępca Komen-
danta Rejonowego Policji Warszawa II mł. 
insp. Mariusz Idźkowski  złożył kwiaty przed 
znakiem Polski Walczącej na Kopcu Po-
wstania Warszawskiego. 

Przez wszystkie dni obchodów 75. 
rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego nad bezpieczeństwem uczestni-
ków wydarzeń czuwali policjanci z ruchu 
drogowego i służb patrolowych komendy 
stołecznej.
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Tekst: 
Ewelina Kucharska
 
Foto: 
podkom. Piotr Świstak
Jacek Herok (KGP - Policja 997) 

Policjanci uczcili pamięć 
Powstańców Warszawskich
Podczas obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
policjanci oddawali hołd poległym w wielu miejscach pamięci.  
W wydarzeniach upamiętniających śmierć żołnierzy i mieszkańców 
Warszawy walczących o wolną Polskę udział wziął Komendant Główny 
Policji oraz kierownictwo stołecznej komendy. W trakcie uroczystości 
nad bezpieczeństwem uczestników czuwali stołeczni funkcjonariusze.
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29 lipca w Pałacu Ślubów przy placu Zamkowym odbyło się 
uroczyste spotkanie, podczas którego kilkudziesięciu poli-
cjantkom i policjantom z komórek i jednostek organizacyjnych 
stołecznej Policji, w tym wydziału ruchu drogowego, prewen-
cji, komisariatu rzecznego Policji i Samodzielnego Pododdzia-
łu Kontrterrorystycznego Policji, wręczono okolicznościowe 
dyplomy o przyznaniu nagród pieniężnych przez Prezydenta 
m.st. Warszawy.

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski złożył wyróż-
nionym serdeczne życzenia z okazji 100. rocznicy powstania 
Policji Państwowej. Podziękował też za codzienną pracę na 
rzecz warszawianek i warszawiaków oraz za współpracę ze 
stołecznym garnizonem. – Dzisiejsza uroczystość to okazja, 
podczas której możemy nagrodzić policjantów, którzy wyjąt-
kowo odznaczyli się w walce o to, by nasze miasto było bez-
pieczne. Niektórzy doskonale pamiętają, jak wyglądała War-

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska
 
Foto: 
nadkom. Jarosław Florczak
podkom. Piotr Świstak 

Stołeczni policjanci wyróżnieni 
za wzorową służbę
69 funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji zostało wyróżnionych 
okolicznościowymi dyplomami przez Prezydenta m.st. Warszawy 
Rafała Trzaskowskiego. Policjanci zostali uhonorowani za wzorową  
i ponadprzeciętną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców stolicy.  
W uroczystości udział wzięli.: Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. 
Warszawy, insp. Krzysztof Smela, I Zastępca Komendanta Stołecznego 
Policji oraz Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego urzędu m.st. Warszawy.
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Polski projekt
– europejskie ćwiczenia
Komenda Stołeczna Policji przygotowała i rozpoczęła realizację projektu 
„Zwiększona gotowość do incydentów  CBRN poprzez wspólne ćwiczenia 
pierwszych reagujących” w ramach program UE Internal Security Fund  
- Police, w trakcie którego zostanie zrealizowanych szereg przedsięwzięć 
z udziałem międzynarodowej grupy policyjnych ekspertów zajmujących 
się problematyką CBRN. W projekcie biorą udział specjaliści z Polski oraz  
z  Niemiec, Hiszpanii, Francji, a także Portugalii i Chorwacji. Planowane 
zadania obejmują szereg działań służących profesjonalnej wymianie 
doświadczeń i dobrych praktyk. Przygotowanie do reakcji w obliczu 
zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych 
stanowi istotne zadanie europejskich służb policyjnych.

Tekst: 
insp. Sławomir Cisowski
podinsp. Anna Kędzierzawska

Elementem inicjującym przedsięwzięcia 
będą całodniowe ćwiczenia praktycz-
ne zaplanowane w partnerstwie z Or-
len Aviation, specjalistycznym podmio-
tem PKN ORLEN, państwowej spółki 
– lidera na rynku paliwowym w centralnej  
Europie. Podjęty projekt ma między inny-
mi służyć zwiększeniu bezpieczeństwa 
funkcjonowania wspomnianej firmy oraz 
jej pracowników. 

Ćwiczenia zostaną przeprowadzone 
na terenie bazy paliwowej obsługującej 
Lotnisko Chopina w Warszawie – główny 
port lotniczy Polski. Wezmą w nich udział 
służby ochrony, ratownicy, strażacy  
i  policjanci oraz funkcjonariusze z państw 
UE. Wśród obserwatorów nie zabraknie 
praktyków, którzy na co dzień mają do 
czynienia z rozmaitymi zagrożeniami.

Realizacja ćwiczenia w funkcjonują-
cym obiekcie umożliwi oddanie warun-
ków rzeczywistego zamachu na strate-
giczną przestrzeń publiczną. W takich 
warunkach możliwe będzie nie tylko 
sprawdzenie przygotowania komórek 
interwencyjnych, ale również sprawno-
ści koordynacji działań różnych służb 
zaangażowanych w rozpoznanie i neu-

tralizację zagrożenia oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa.

Kolejny komponent stanowi eksperc-
ka konferencja służąca omówieniu i pre-
zentacji zagadnień przez zagranicznych 
i polskich specjalistów, realizowana  na 
Wojskowej Akademii Technicznej. Jej 
kontynuacją  będą warsztaty praktyczne, 
zorganizowane przy współpracy z Uczel-
nią Techniczno-Handlową, pozwalające 
na prezentacje dobrych praktyk oraz 
rozwiązań zagranicznych i krajowych. 
Podsumowaniem wspólnych działań 
będzie prezentacja nowoczesnych roz-
wiązań, zorganizowana przy wsparciu 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 

Wprowadzeniem do tego etapu jest 
cykl wizyt studyjnych umożliwiających 
poznanie przez polskich specjalistów 
rozwiązań stosowanych w jednostkach 
partnerów zagranicznych.

Założeniem projektu jest sprawdze-
nie przygotowania służb, w tym funk-
cjonariuszy Policji na ataki z użyciem 
tzw. „brudnej bomby”. Zidentyfikowanie 
newralgicznych punktów wymagających 
poprawy w trakcie ćwiczeń oraz opraco-
wanie na tej podstawie materiałów szko-

leniowych, które będą rozpowszechnio-
ne w państwach UE.

Zdobyte w ten sposób doświadcze-
nie i kompetencje nie mogą być osią-
gnięte w warunkach sali wykładowej, 
gdzie nie ma interakcji z rzeczywistą in-
frastrukturą, elementu stresu i na przy-
kład konieczności działania w zmiennych 
warunków atmosferycznych.

Ponadto kamery, które będą śledziły 
każdy ruch uczestników w trakcie tego 
działania, umożliwią późniejsze omówie-
nie błędów i wypracowanie właściwych 
zachowań oraz wyciągnięcie wniosków 
na potrzeby materiałów instruktażowych. 
Trwałym efektem projektu będzie opra-
cowanie materiałów dydaktycznych dla 
funkcjonariuszy europejskich organów 
ścigania, którzy w ten sposób będą 
mogli pośrednio skorzystać z wyników 
ćwiczeń.

Partnerami projektu są: Orlen Aviation 
Sp. z o.o., Prezydium Policji w Berlinie, 
Policja Narodowa Hiszpanii, Dyrekcja 
Generalna Policji Chorwacji, Dyrektoriat 
Generalny Policji Francuskiej, Komenda 
Główna Policji Portugalii.

szawa na początku lat 90. Na pewno 
nie było tak bezpiecznie jak jest dzisiaj 
i to w dużej mierze Wasza zasługa. To 
wsparcie to z pewnością dobrze uloko-
wane pieniądze, chcę więc zapewnić, że 
będziemy je kontynuować. A wszystkim 
wyróżnionym gratuluję i życzę zdrowia, 
pomyślności i trochę spokoju w tym wa-
kacyjnym czasie.

W uznaniu za dobrą służbę, zaanga-
żowanie i sprawną realizację służbowych 
zadań łącznie wyróżnionych zostało 69 
funkcjonariuszy, wśród nich są policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Stołecznej Policji, którzy wspólnie z pra-
cownikami Biura Administracji i Spraw 
Obywatelskich dokonywali kontroli 
przedsiębiorców świadczących zarobko-
wy przewóz osób taksówkami. Nagrody 
otrzymali także policjanci, którzy wzoro-
wo i z zaangażowaniem pełnili obowiąz-
ki służbowe zatrzymując złodziei, osoby 
podejrzane o posiadanie substancji odu-
rzających, sprawców niszczenia mienia 
oraz poszukiwanych.

I Zastępca Komendanta Stołeczne-
go Policji insp. Krzysztof Smela również 
pogratulował wyróżnionym funkcjonariu-

szom: – dziękuję Wam serdecznie, że 
wykazując profesjonalizm potraficie pre-
zentować skuteczność i odwagę wobec 
tych, którzy łamią prawo. To dzięki Wa-
szej postawie budujemy wizerunek Ko-
mendy Stołecznej Policji szeroko otwartej 
na potrzeby społeczeństwa, a z drugiej 
strony instytucji, która bezwzględnie 
zwalcza przestępczość. Dowodem na 
to są dzisiejsze wyróżnienia. Mogę z całą 
stanowczością stwierdzić, że Warszawa 
jest dziś miastem bezpiecznym i otwar-
tym dla społeczeństwa – powiedział ko-
mendant.
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W obecności kadry kierowniczej Ko-
mendy Stołecznej Policji listy gratula-
cyjne otrzymało około 100 policjantów 
i pracowników Policji. Wśród wyróżnio-
nych przez komendanta stołecznego byli 
funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni 
wydziałów, komend rejonowych i powia-
towych oraz komisariatów specjalistycz-
nych.

Nagrodzeni policjanci zostali doce-
nieni za szereg czynności operacyjnych 
i procesowych, prowadzących m.in. 
do zatrzymania: sprawców zabójstw, 
rozbojów, kradzieży i paserstwa towaru 
pochodzącego z przesyłek lotniczych, 
oszusta gospodarczego działającego na 
szkodę 253 poszkodowanych czy pod-
palacza.

Wśród wyróżnionych byli także funk-
cjonariusze, których żmudna praca za-
owocowała zatrzymaniem trzech spraw-
ców kradzieży Audi A7 o wartości 400 
tys. złotych oraz trzech innych odpowie-
dzialnych za kradzieże z włamaniem do 
samochodów, wyłudzających pieniądze 
metodą „na policjanta”, sprawców po-
siadania środków odurzających, złodziei 
kieszonkowych oraz włamywaczy do 
mieszkań w Warszawie, poszukiwanych 
listami gończymi za oszustwa na terenie 
całego kraju czy sprawców wprowa-
dzających do obrotu za pośrednictwem 
internetu nielegalne towary oznakowa-
ne zastrzeżonymi znakami towarowymi 
światowych marek.

Listy gratulacyjne z rąk komendan-
ta otrzymali też funkcjonariusze, którzy 
wykazali się szybką i skuteczną reakcją 
poza godzinami pracy np. zatrzymu-
jąc nietrzeźwych kierowców i odnajdu-
jąc zaginioną dziewczynkę. Stołeczni 
policjanci nie tylko rozwiązują trudne 
sprawy i zatrzymują przestępców, ra-
tują także ludzkie życie np.: wynosząc  
z zadymionego budynku mieszkalnego 
starszą kobietę i udzielając jej pomocy 
przedmedycznej, zapobiegając próbie 

samobójczej oraz pomagając rodzącej 
kobiecie w szybkim dotarciu do szpitala.
Wyróżnienia komendanta wręczono 
również policjantom prezentującym naj-
wyższe umiejętności strzeleckie w XI Mi-
strzostwach Policji oraz Mistrzostwach 
Komendy Stołecznej Policji w tej dyscy-
plinie, a także funkcjonariuszom, którzy 
zdobyli I miejsce w X Mistrzostwach Ko-
mendy Stołecznej Policji w Piłce Nożnej 
oraz I miejsce w kategorii Open do 125 
kg w Mistrzostwach Polski Służb Mun-
durowych w Trójboju Siłowym.

Gratulacje i słowa podziękowania dla 
wyróżnionych policjantów i pracowników 
cywilnym, którzy w ponadprzeciętny 
sposób angażowali się w wykonywanie 
obowiązków służbowych, niejednokrot-
nie także w czasie wolnym od służby, 
przekazał I zastępca insp. Krzysztof 
Smela: – trudno wymienić wszystkie 
doskonale poprowadzone przez Was 
sprawy i wielu wybitnych policjantów, 
którzy zaangażowani byli m.in. w zwal-
czanie przestępczości narkotykowej, 
rozbójniczej, oszustw „na wnuczka”  

i „na policjanta”, likwidację różnego ro-
dzaju grup przestępczych, a także wy-
krywania i zatrzymywania sprawców 
zabójstw. Służba w Policji to nie tylko 
spektakularne akcje i dynamiczne za-
trzymania, to także przypadki ratowania  
życia ludzkiego, przeciwdziałanie pró-
bom samobójczym, skuteczne poszuki-
wania osób zaginionych czy też eskorty 
osób wymagających natychmiastowej 
hospitalizacji. Wielu z Was otrzymało 
również wyróżnienia za reprezentowanie 
Komendy Stołecznej Policji w zawodach 
sportowych m.in. w strzelectwie, piłce 
nożnej i trójboju siłowym. Dziękuję, że 
wykazując swój profesjonalizm potraficie 
skutecznie, odważnie i stanowczo zwal-
czać tych, którzy łamią prawo. Dzięki 
Waszej postawie budujemy wizerunek 
Komendy Stołecznej Policji jako insty-
tucji szeroko otwartej na społeczeństwo  
i skutecznie zwalczającej przestęp-
czość. Życzę Wam dalszych sukcesów 
w służbie, dużo zawodowej satysfakcji,  
a w przyszłości także kolejnych wyróż-
nień.

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

Nagrodzeni przez Komendanta 
Stołecznego Policji
Na dziedzińcu wewnętrznym komendy stołecznej odbyło się uroczyste 
wręczenie listów gratulacyjnych dla wyróżniających się policjantów 
i pracowników stołecznego garnizonu. W imieniu komendanta 
stołecznego nagrody motywacyjne za ponadprzeciętne zaangażowanie  
i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych wręczył – I Zastępca 
Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela w asyście 
zastępców komendanta: insp. Marka Chodakowskiego oraz Pana 
Włodzimierza Pietronia.
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W kilkunastoletniej historii igrzysk po raz pierwszy przedsta-
wiciele służb mundurowych zmierzyli się w jednym z krajów 
azjatyckich. Było to również największe w historii chińskiego  
Chengdu wydarzenie sportowe, w którym zawodnicy z całe-
go świata rywalizowali w 56 różnych dyscyplinach. Zawody na 
żywo, w tym ceremonię otwarcia i zamknięcia oraz za pośred-
nictwem internetu oglądało łącznie ponad 100 tys. osób. Am-
basadorem WPFG Chengdu 2019 był znany fanom kina aktor 
Jackie Chan. 

Przez 10 dni, od 8 do 18 sierpnia, zawodnicy startowali na 
najnowocześniejszych obiektach w różnych konkurencjach, 
m.in.: bieganiu, pływaniu, strzelaniu, tenisie, badmintonie, 
rugby. Towarzyszyło im hasło imprezy: „Joy and glory”, czyli  
„Radość i chwała”. Duch rywalizacji nie opuszczał uczestników 
ani na chwilę. 

Wśród przedstawicieli służb mundurowych z Polski nie 
mogło zabraknąć stołecznych policjantek, które cyklicznie 
biorą udział w zawodach tak wysokiej rangi. Kom. Aleksan-
dra Szyszka podczas światowych igrzysk w Los Angeles  
w 2017 r. wywalczyła dwa  srebrne medale w biegach, brą-
zowy  medal w biathlonie indywidualnie i srebrny medal  
w biathlonie drużynowo. Podczas tegorocznych zawodów  
w Chengdu zdobyła aż 4 złote krążki w kategorii wiekowej 
40-44: w biegu crossowym na 5 km indywidualnie (z cza-
sem 00:24:31, pokonując policjantkę z Chin i Meksyku),  
w biegu na 10 km (44:55:62, pokonując dwie Chinki), w bie-
gu z przeszkodami na 2 km (9:33:64, pokonując zawodnicz-
kę z Malezji) i w biegu na 5 km (21:48:04, pokonując Chinkę  
i policjantkę z Singapuru). 

Z kolei sierż. sztab. Monika Nawrat dwa lata temu w Los  
Angeles zdobyła tytuł mistrzyni świata w półmaratonie górskim 
oraz srebro w biegu crossowym na 5 km. W tym roku stanęła 
przed nowymi dystansami. I tak w biegu na 10 km zdobyła złoto  
z czasem 41:30:07 w kategorii wiekowej 30-34, pokonując tym 
samym policjantkę z Malezji i Bahamów. Natomiast w biegu na 
5 km zajęła trzecie miejsce z czasem 19:25:85, tuż za policjant-
ką z Malezji i Chinką z Biura Bezpieczeństwa Publicznego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sportowych  
sukcesów! Następne Światowe Igrzyska Służb Mundurowych 
już za dwa lata w Rotterdamie. 

Dla zawodników uczestniczących w igrzyskach była to też 
doskonała okazja do poznania wielu koleżanek i kolegów z ca-
łego globu w niezwykle ciekawym miejscu świata. Chengdu 
to miasto w południowo-zachodnich Chinach, liczące ponad  
10 milionów mieszkańców. Bogata historia i wiele atrakcji kul-
turalnych ściągają tu co roku rzesze turystów. Nie bez powo-
du miasto to znalazło się również wśród 21 must-see-places 
(miejsc, które musisz zobaczyć), wybranych przez National 
Geographic.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska
 
Foto: 
archiwum prywatne kom. Aleksandry 
Szyszki i sierż. sztab. Moniki Nawrat
 

„Złote” policjantki
Z czterema złotymi medalami wróciła kom. Aleksandra Szyszka  
z Laboratorium Kryminalistycznego KSP, reprezentująca stołeczną Policję, 
z zakończonych w niedzielę 18 sierpnia XVIII Word Police and Fire Games  
w Chengdu w Chinach. Jej koleżanka z Wydziału Dochodzeniowo-
Śledczego KSP sierż. sztab. Monika Nawrat, reprezentująca team polskiej 
Policji zdobyła kolejne dwa medale: złoty i brązowy. W Światowych 
Igrzyskach Służb Mundurowych rywalizowało około 10 tys. policjantów, 
strażaków, funkcjonariuszy straży granicznej i przedstawicieli innych 
formacji z 79 krajów.

AKTUALNOŚCI
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Samorząd Osiecka zaangażował się w promocję bezpiecznych 
zachowań i tworzenie rozwiązań mających wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa. Zadanie to realizowane jest w ramach projek-
tu pn. „Bezpieczny TY… Bezpieczna JA! RAZEM BEZPIECZ-
NIEJ w gminie Osieck! – doświetlenie przejść dla pieszych”. 
Przedsięwzięcie jako jedyne z powiatu zostało wybrane przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dofinanso-
wane z rządowego „Programu ograniczania przestępczości  
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka na lata 2018–2020”. Projekt zakłada doświetlenie wy-
branych przejść dla pieszych, zakup defibrylatora oraz organi-
zację spotykań i warsztatów, takich jak podczas sierpniowego 
pikniku w Osiecku.

Współorganizatorami spotkania plenerowego byli m.in. 
gmina Osieck, Komenda Powiatowa Policji w Otwocku,  
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwoc-
ku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecku, w Pogorzeli  
i w Górkach. 

Gospodarzem spotkania była Wójt Gminy Osieck Karoli-
na Zowczak. Policję reprezentował  Komendant Powiatowy 

Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki.  
W spotkaniu udział wzięli również Wicestarosta Otwocki 
Krzysztof Kłósek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej starszy brygadier Mariusz Zabrocki oraz mieszkańcy 
gminy. 

Dla uczestników pikniku przygotowano warsztaty zarówno 
z udzielania pierwszej pomocy, jak i bezpiecznych zachowań 
na drodze oraz podczas spędzania wolnego czasu. Zainte-
resowani mogli również obejrzeć z bliska samochody Policji, 
Straży Pożarnej oraz specjalistyczne sprzęty wykorzystywane 
podczas akcji i działań ratowniczych. Funkcjonariusze przygo-
towali także drobne upominki: najmłodsi otrzymali na pamiątkę 
odblaski, a seniorzy – kamizelki.

Plenerowe spotkanie zorganizowane w Osiecku to dopiero 
początek inicjatyw podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców przez samorządowców przy współudziale poli-
cjantów, strażaków i ratowników medycznych. Kolejne już nie-
bawem w różnych miejscowościach w gminie Osieck.

Tekst: 
nadkom. Daniel Niezdropa
Ewelina Kucharska
 
Foto: 
nadkom. Daniel Niezdropa 

„Akcja Reanimacja”
Pod takim hasłem zorganizowano w gminie Osieck cykl spotkań  
i zajęć warsztatowych, podczas których policjanci, strażacy i ratownicy 
medyczni poruszali zagadnienia dotyczące prawidłowych zachowań  
w ruchu drogowym,  w trakcie udzielania pierwszej pomocy oraz 
reagowania w sytuacji zagrożenia np. pożaru lub wypadku drogowego. 
Inicjatywa ta pokazała, że przedstawiciele wielu instytucji wspólnie, 
ramię w ramię, działają na rzecz poprawy  bezpieczeństwa mieszkańców.
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Jezioro Zegrzyńskie to najbliższe stolicy jezioro o tak wielu za-
letach turystyczno-rekreacyjnych. Powstało ponad 50 lat temu  
i jest największym sztucznym zbiornikiem na Mazowszu. To 
także droga wodna z Warszawy poprzez Kanał Żerański wprost 
na szlak Wielkich Jezior Mazurskich. Dookoła jeziora skupia 
się wiele stanic wodnych i szkółek żeglarskich (pierwsze szlify 
żeglarskie zdobywali tu mistrzowie olimpijscy jak Zofia Klepac-
ka czy Mateusz Kusznierewicz). Wzdłuż brzegów znajdują się 
piaszczyste plaże, parki zabaw, ścieżki rowerowe oraz miejsca 
historyczne. Tu każdy znajdzie coś dla siebie…

Nad bezpieczeństwem wód Jeziora Zegrzyńskiego oraz 
jego dopływów (rzeka Narew, Bug, Rządza, Kanał Żerański) 
czuwają co rok policjanci III Ogniwa Prewencji Komisaria-
tu Rzecznego Policji. Jedenastu funkcjonariuszy ma swoją 
siedzibę w jednym z pokoi Komisariatu Policji w Nieporęcie.  
W porcie zaś do dyspozycji łodzie motorowe, w tym jedna  
z najnowszych policyjnych łódek SPORTIS. 

Policjanci wodni służą w tym ogniwie przez cały rok, sto-
jąc na straży bezpieczeństwa w trakcie podtopień spowodo-
wanych wiosennymi roztopami, latem kontrolując uprawianie 
rekreacji, jesienią walcząc z kłusownictwem, zimą kontrolując 
zamarznięte zbiorniki wodne. Policjanci w realizowaniu zadań 
współpracują z Legionowskim Wodnym Ochotniczym Pogo-
towiem Ratunkowym, Państwową Strażą Rybacką oraz Pań-
stwową Strażą Pożarną.

Podczas sezonu letniego na jeziorze tłoczno jest od ża-
glówek, skuterów i rowerków wodnych. Plaże wypełnione są 
po brzegi wypoczywającymi i kapiącymi się. W tym zgiełku na 
interwencje nie trzeba długo czekać. Codzienne kontrole węd-
karzy, sterników łodzi motorowych oraz kąpielisk przynoszą 
efekty. Do zdarzeń dochodzi sporadycznie. Pływające policyj-
ne biało granatowe motorówki studzą zapał do brawury i sza-
leństwa. Mamy nadzieję, że tak będzie do końca tego sezonu 
nawigacyjnego. 

Tekst i foto: 
podkom. Kinga Czerwińska
 
 

Patrol na „Zegrzu”
Nie każdy wie, że Komisariat Rzeczny w swoim rejonie wykracza dużo 
poza obrys stolicy. Wielokrotnie spotkaliśmy się ze zdziwieniem na 
twarzy kontrolowanego sternika na rzece Narew, Bug czyJeziorze 
Zegrzyńskim. Komisariat Rzeczny podzielony jest na cztery ogniwa 
prewencji. Jedno z nich działa na wodach jeziora w powiecie legionowski. 
Dla zainteresowanych tematyką policji wodnej przedstawiamy w skrócie 
jeden dzień z weekendowego patrolu.
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Komenda Stołeczna Policji w ramach Programu Modernizacyj-
nego rozpoczęła budowę Komisariatu Policji w Pomiechówku. 
Nowoczesny obiekt będzie spełniał standardy techniczne obo-
wiązujące w obiektach służbowych Policji. Budynek zapewni 
lepsze warunki pracy dla funkcjonariuszy i pracowników cy-
wilnych, jak również zostanie podniesiony poziom obsługi in-
teresantów.

Do dyspozycji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych 
zostaną oddane trzy strefy: ogólnodostępna, ograniczonego 
dostępu oraz zamknięta.

W budynku o powierzchni użytkowej prawie 324 m² doce-
lowo służbę będzie pełniło 16 policjantów. Przewidziano rów-
nież miejsca pracy dla dwóch pracowników cywilnych.

Całość inwestycji obejmie:
•	 budowę budynku Komisariatu Policji;
•	 budowę garażu wolnostojącego trzystanowiskowego 

wraz z pomieszczeniem gospodarczym;
•	 budowę wiaty zadaszonej;
•	 wyposażenie Komisariatu Policji w urządzenia infrastruktu-

ry technicznej wraz z układem komunikacyjnym;
•	 zagospodarowanie działki poprzez utwardzenie terenu, 

wybudowanie miejsc parkingowych, ogrodzenia działki.

Komenda Stołeczna przeznaczyła na budowę nowego komi-
sariatu ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych.

Tekst: 
Edyta Adamus

Grafika
Wydział Inwestycji i Remontów KSP

Nowy komisariat powstaje 
w Pomiechówku
W tym roku dzięki funduszom z Programu Modernizacji Policji rozpoczęła 
się budowa Komisariatu Policji w Pomiechówku. Inwestycja o wartości 
ponad 3 milionów 700 tysięcy złotych powstaje na działce przekazanej 
na rzecz Skarbu Państwa przez wójta gminy Pomiechówek. Docelowo  
w nowym komisariacie służbę będzie pełniło 16 policjantów.
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Jak trafił Pan do Policji?
Największą wartością było i jest dla mnie 
życie, zdrowie i rodzina. Zawsze chciałem 
robić w życiu coś pożytecznego, mieć 
wpływ na wzrost poczucia bezpieczeń-
stwa.

Po ukończeniu szkoły średniej, kiedy 
służba wojskowa była obowiązkowa, sta-
nąłem przed dylematem, jak dalej kreować 
swoje życie, jak zacząć realizować swoje 
plany zawodowe. Wówczas podjąłem 
próbę spełnienia swojego marzenia, jakim 
była służba w Policji.

Po dołożeniu wielu starań w 1997 
roku zostałem przyjęty do służby. Po-
czątkowo, po ukończeniu 9-miesięczne-
go kursu podstawowego rozpocząłem 
służbę w Komendzie Rejonowej Policji 
Warszawa V. Przez 15 lat byłem związany  
z tą jednostką, początkowo jako dzielni-
cowy, aby następnie w 2004 roku awan-
sować na stanowisko Kierownika Rewiru 
Dzielnicowych. Następnie w latach 2012-
2014 pełniłem służbę w Wydziale Prewen-
cji Komendy Stołecznej Policji na stano-
wisku specjalisty. W 2014 roku zostałem 
mianowany na stanowisko Zastępcy Na-
czelnika, a w 2016 roku na Naczelnika 

Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.  
W czerwcu 2018 roku zostałem powołany 
na stanowisko Naczelnika Wydziału Ru-
chu Drogowego w tej jednostce. 

Czym zajmuje się Pan na co dzień w pracy?
Koordynuję realizację zadań komendy  
w zakresie ochrony bezpieczeństwa  
i porządku w ruchu drogowym, głównie 
w zakresie organizowania i prowadzenia 
działań mających na celu utrzymanie bez-
pieczeństwa, płynności i porządku w ruchu 
drogowym; prowadzenia działalności pre-
wencyjnej i profilaktyczno-propagandowej 
w zakresie zapobiegania przestępstwom, 
wykroczeniom i wypadkom drogowym. 
Ponadto, koordynuję działania w ramach 
ogólnokrajowych i wojewódzkich akcji 
kontrolno-porządkowych. Współpracuję  
z organami państwowymi, samorządo-
wymi oraz innymi podmiotami w zakre-
sie ochrony bezpieczeństwa i porządku  
w ruchu drogowym. Współdziałam rów-
nież z innymi służbami komendy oraz  
z Wydziałem Ruchu Drogowego Komen-
dy Stołecznej Policji.

Czy Pana pasje bardzo kolidują z obowiąz-
kami służbowymi?
Jestem osobą bardzo zorganizowaną, 
konkretną, mam dużą podzielność uwagi. 
Zarówno sprawy zawodowe, jak i osobiste 
lubię mieć uporządkowane. Jak wiadomo 
służba w Policji wymaga dyspozycyjności, 
jednak do tej pory udawało mi się pogo-
dzić obowiązki z pasją żeglarstwa.

Proszę zatem opowiedzieć nam o tej pasji.
Pierwsze szlify żeglarskie zdobyłem jako 
17-latek podczas obozu szkolnego. Na-
stępnie zacząłem żeglować wraz z na-
rzeczoną, początkowo na jachtach czar-
terowanych. Ponieważ żeglarstwo jest 
również jej pasją od dzieciństwa, w 2010 
roku zdecydowaliśmy się na zakup jachtu 
żaglowego typu Sasanka 660, który jest 
w naszej rodzinie do dziś. Żeglarstwo jest 
dla mnie odskocznią od codziennego ży-
cia w biegu. Służba w Policji jest fascynu-
jąca, ale wywiera bardzo duży wpływ na 
życie prywatne. Niecodzienne zdarzenia  
z którymi policjanci mają do czynienia  
w codziennej pracy wymagają silnej od-
porności na stres. Ja odreagowuję żeglu-
jąc. Kiedy wsiadamy na łódkę, nie myślimy  

Rozmawiała: 
Karina Pohoska

Foto:
z archiwum prywatnego 
podkom. Sebastiana Podgórskiego

Pasjonat żeglarstwa 
i akwarystyki
Ludzie z pasją są niczym skarb. Tak wiele ciekawych rzeczy można od nich 
usłyszeć i nauczyć się. Czasem nawet wciągną nas do swojego świata  
i wtedy sami możemy go eksplorować. Może pasje podkom. Sebastiana 
Podgórskiego zachęcą Was do zagłębienia się w ich tajniki.
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o tym kiedy i gdzie dopłyniemy. Poczucie 
wolności, braku życia w napiętych ramach 
czasowych jest bezcenne. Każdą wolną 
chwilę staram się spędzać wraz z rodziną 
właśnie w ten sposób. 

Co roku Kraina Wielkich Jezior wita 
nas swoimi widokami, nierzadko kapry-
śną pogodą, licznymi przygodami. Na 
Mazurach spędzamy praktycznie cały let-
ni urlop delektując się ciszą, wolnością, 
brakiem codziennych obowiązków. Każdy 
dzień jest inny, zapewniając wiele atrakcji  
i nowych przeżyć. Przeżycia w dużym 
stopniu są uzależnione od pogody. Dlate-
go, cała załoga musi być zdyscyplinowana 
i słuchać kapitana. Natomiast kapitan musi 
umieć przewidywać i powinien zdawać so-
bie sprawę, że życie załogi jest uzależnione 
od jego decyzji. Kiedy widzimy, że pogoda 
zaczyna się zmieniać, pojawiają się pierw-
sze symptomy świadczące o zbliżającej się 
burzy, szukam dla nas bezpiecznego miej-
sca. Muszę wówczas uwzględnić choćby 
z której strony wieje wiatr, po której stronie 
brzegu zacumować aby osłonić się przez 
wiatrem, a jeśli wiatr się zmieni, czy to wy-
brane miejsce będzie na tyle bezpieczne że 
nic nam się nie stanie. Znaczenie w takiej 
sytuacji ma wszystko: jaka jest głębokość 
wody przy brzegu, podłoże (czy nie ma na 
dnie kamieni, które mogą zniszczyć łódź 
podczas dużych fal), czy na brzegu nie ma 
drzew (które podczas burzy mogłyby prze-
wrócić się na nas). Uwzględniam również, 
czy w razie wystąpienia zagrożenia jest  
w pobliżu miejsce, gdzie będziemy mogli 
otrzymać pomoc.

Bez względu na pogodę, zawsze 
mamy przy sobie kamizelki asekuracyjne, 
rzutkę ratunkową i koło ratunkowe. Syn na-
tomiast zawsze żegluje w kamizelce ratun-
kowej, zdejmuje ją wyjątkowo, kiedy chce-
my upamiętnić cenne chwile na zdjęciach. 
Każdy żeglarz powinien przewidywać pew-
ne sytuacje i pamiętać, nie ma cenniejszej 

wartości niż życie. Kiedy jest upał, warto się 
schłodzić przed wejściem do wody i niby 
każdy o tym wie, a proszę mi uwierzyć, że 
sami byliśmy świadkami samowolnie dry-
fującej żaglówki, której właściciel wskoczył 
do wody za czapką zerwaną przez wiatr  
i przypłacił to życiem. 

Żeglarstwem pasjonuję się rekreacyj-
nie, nie sportowo, dlatego też nie biorę 
udziału w regatach. Wolę bezkreśnie że-
glować z rodziną w błogim spokoju. Pływa-
jąc od kilkunastu lat po Mazurach, zdarza 
się, że spotykamy żeglarzy poznanych 
podczas poprzednich sezonów. Wymie-
niamy się doświadczeniami, a czasem 
ścigamy ze sobą, lub nowo napotkanymi 
żeglarzami. 

W żeglarstwie podoba mi się również 
panującą jeszcze chęć niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi, bez względu na 
„zaplanowaną” trasę i porę. Praktycznie 
każdego roku komuś pomagamy. Już kilka 
razy, wspólnie z innymi żeglarzami podno-
siliśmy przewrócone żaglówki, ratowaliśmy 
załogę. 

Pamiętam, kilka lat temu w porcie  
w Mikołajkach siedząc w nocy na burcie 
zauważyłem, jak dwie młode dziewczyny 
wchodziły do swojej łódki. Pierwszej się 
udało, po czym zeszła do kabiny nie cze-
kając na koleżankę. Druga wchodząc na 
pokład źle wymierzyła odległość i wpadła 
do wody pomiędzy pomost a jacht. Jacht 
kołysząc się na wodzie uderzył ją w głowę  
i straciła przytomność. Wyłowiłem dziew-
czynę z wody nieprzytomną. Dziewczyna 
na pokładzie nawet nie zauważyła braku 
koleżanki. 

Spędzając urlop w kolejnym roku za-
uważyliśmy ze znajomym unoszącą się na 
wodzie obok mariny czerwoną kurtkę. Wyj-
mując ją okazało się, że jest w nią ubrana 
około 8-letnia dziewczynka, która wpadła 
do wody, topiła się, była już nieprzytomna. 
Jej rodzice siedzieli na pokładzie jachtu, za-

ledwie kilka metrów od niej i nie zauważyli, 
że dziecko się topi. Na szczęście dziew-
czynce nic się nie stało. Dlatego, wraz  
z narzeczoną dokładamy wszelkich starań, 
aby nasz syn był bezpieczny i od najmłod-
szych lat nabierał odpowiednich nawyków. 

Moim największym marzeniem zwią-
zanym z żeglarstwem jest rejs żaglowcem 
dookoła świata.

Drugą Pana pasją jest akwarystyka. 
Zajmuję się nią amatorsko, nie skupiając 
się na konkretnej poddziedzinie. Pierwsze 
akwarium założyłem około 25 lat temu. Po 
kilku latach przerwy, ponownie wróciłem do 
tego hobby i założyłem akwarium o pojem-
ności 30 litrów. Kolejne liczyło już 120 litrów. 
Do zmiany na jeszcze większe przyczynił 
się wówczas 3-letni synek, który nakarmił 
ryby całym opakowaniem karmy, uśmier-
cając tym samym prawie wszystkie ryby  
i jednego raka. Przy podjęciu decyzji  
o zmianie zbiornika na większy swoje zasłu-
gi miała również moja narzeczona, dopin-
gując pomysłowi. Wybór padł na zbiornik 
200 l. Były w nim głównie neony czerwone, 
świeciki kongolańskie, brzany Denisona, 
razbory, bystrzyki Ormatus, kirysy, otosy, 
kilka danio. Wzbogacając zbiornik nowymi 
rybami i roślinami, doszliśmy do wniosku, 
że jest on za mały. Jednogłośnie podjęliśmy 
decyzję o zmianie na 600-litrowy. Wspól-
nie zaaranżowaliśmy wnętrze, sadziliśmy  
rośliny, przekładaliśmy ryby i wspólnie o nie 
dbamy. Do obsady dołączyło kilka skala-
rów Manacapuru, Blue, Diamentowych. 
Akwarystyka pozwala w codziennym życiu, 
kiedy nie ma czasu na żeglowanie, odprę-
żyć się, zwolnić tempo życia.

Moim największym marzeniem związa-
nym z akwarystyką jest posiadanie akwa-
rium morskiego na całą ścianę. 

Każda moja pasja wynika z potrzeby 
spędzania czasu z rodziną. Dbam o to, aby 
wolne chwile spędzać razem, współpra-
cując, pomagając sobie, szukając w tych 
zajęciach oderwania od codziennego życia  
w biegu. Zarówno żeglarstwo, jak i akwa-
rystyka bardzo wycisza, dając odprężenie, 
bliskość. 

Ma Pan jakieś plany związane z pasjami?
W przyszłości chciałbym zamieszkać w re-
jonie Krainy Wielkich Jezior i każdą wolną 
chwilę poświęcić na doskonalenie żeglar-
skiej pasji. 

Poza żeglarstwem i akwarystyką mam 
jeszcze kilka zainteresowań. Jednym  
z nich jest majsterkowanie, inną jazda off-
-road quadem. Mam kilka pomysłów, któ-
re być może uda się zrealizować jeszcze  
w tym roku.

Tego Panu życzymy. Dziękuję za rozmowę.
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Z DZIEJÓW PRZEDWOJENNEJ POLICJI

Uprzejmość musi się stać zasadniczą cechą charakteru każdego 
policjanta, na zagadnienie to winni zwrócić baczną uwagę wszy-
scy przełożeni, od najwyższych do najniższych włącznie. 

Czym jest właściwie uprzejmość, której żądamy od policjanta? 
Składa się na nią wiele czynników; zastanówmy się nad niektóre-
mi, najistotniejszemi.

Uprzejmość jest zjawiskiem życia społecznego i zadaniem 
jej jest ułatwienie tego życia. Policjant jako sługa społeczeństwa  
i jego opiekun, ma przez swą uprzejmość ułatwiać życie jednostki 
w zorganizowanem społeczeństwie, które nakłada na nią, z natury 
rzeczy, szereg ciężarów i ograniczeń.

Uprzejmości towarzyszyć musi uczynność, gdyż dopiero 
zespolenie tych dwóch cech stwarza właściwe pojęcie uprzej-
mości. A zatem uczynna uprzejmość jest tym rodzajem uprzej-

mości, której mamy prawo żądać od policjanta. W czem się 
będzie wyrażać w praktyce życiowej tego rodzaju uprzejmość? 
Przedewszystkiem – w stałej gotowości służenia każdemu oby-
watelowi rada i pomocą, w poszanowaniu jego godności oso-
bistej dopóki jego działania mieszczą się w ramach prawa. 
Jeśli powiadamy, że do uprzejmości policjanta ma prawo każ-
dy obywatel, to rozumieć to należy w ten sposób, że jedna-
ką uprzejmością darzony być musi każdy bez względu na swój 
stan powiadania, pochodzenie, wyznanie czy narodowość.  
Z tą samą uprzejmością policjant musi się zwracać zarówno do 
wytwornej damy, jak i do ubogiego wyrobnika, niedołężnego 
starca, czy też bezradnego dziecka. Stała gotowość niesienia 
pomocy czynem czy też radą, wyrażoną słowami zrozumiałemi 
dla danej jednostki – oto uprzejmość do jakiej zobowiązany jest 
każdy policjant. Powiadamy każdy – gdyż w tym, jest zresztą  

i w innych wypadkach, z postępków jednostki sądzi się w ogó-
le. Ze względu na ludzką skłonność do uogólniania, szczególnie 
ujemnych zjawisk życiowych – jeden nieuprzejmy policjant stwarza 
sąd o nieuprzejmej policji.

Poza tak pojętą uprzejmością, obowiązuje policjanta szacunek 
w stosunku do swych zwierzchników i przełożonych, któremu to-
warzyszyć musi bezwzględna karność i subordynacja.

Przeciwstawieństwem uprzejmości jest brutalność. Zrozumiałe 
jest, że musi ona z zachowania policjanta być zupełnie wyelimino-
wana. Ani gestem, ani słowem, nie może ona nigdy towarzyszyć 
jego zachowaniu się. Usprawiedliwianie brutalności zdenerwowa-
niem, przemęczeniem nigdy nie może mieć miejsca, gdyż spokój 
i rozwaga muszą zawsze zapanować nad porywczością. „Brutal-
ny policjant” to antyteza tego, co chcemy widzieć w policjancie, 
brutalność w stosunku do obywatela nieprzekraczającego prawa 
jest zaprzeczeniem najprostszych objawów życia społecznego, na 
straży którego stoi policjant!

Jeśli z jednej strony policjant strzec się musi brutalności, to  
z drugiej strony obca mu musi być wszelka uniżoność, do której 
przeważnie skłonne są właśnie natury brutalne. Tak już zazwyczaj 
bywa, że brutalni w stosunku do słabych i maluczkich, bywają 
uniżeni w stosunku do silnych i możnych. Brutalność i uniżoność 
kolidują poza tem z godnością, jaka cechować musi każdego po-
licjanta – przedstawiciela władzy państwowej. 

Nieodzownem towarzyszem uprzejmości jest uśmiech. Ten 
uśmiech, który widzicie na twarzy znanego na całym świecie  
z uprzejmości policjanta wiedeńskiego, na twarzy tak lubianego 
przez cały naród – policjanta angielskiego. Ten uśmiech pełen nie-
tylko uprzejmości, ale i życzliwości, musi się stać udziałem również 
i policjanta polskiego. Uśmiech bowiem jest tym niezawodnym 
kluczem, którym policjant trafić może do serca każdego obywa-
tela. Nie mamy prawa patrzeć na obywatela podejrzliwie, jako na 
przestępcę lub kandydata na przestępcę i traktować go ponurem 
obliczem majestatu służbowego, jak to – niestety – często ma 
miejsce. Każdy bowiem obywatel, dopóki nie przekroczy ram ży-
cia społecznego, nakreślonych przez obowiązujące przepisy – ma 
prawo do naszej uczynnej uprzejmości, do naszego uśmiechu.

Keep smiling! Oto dewiza, która musi przeniknąć do korpusu 
policji państwowej. Od jej należytego i wszechstronnego prze-
szczepiania na nasz grunt zależeć będzie, czy w korpusie naszym 
odrodzi się typ ponurego i znienawidzonego stupajki carskiego, 
czy też zrównamy się z pogodnym, lubianym i szanowanym przez 
całe społeczeństwo typem policjanta angielskiego.

Uśmiech dla pełnowartościowego obywatela, szanujące-
go prawa i przepisy. Znika on z twarzy policjanta, gdy ten staje  
w obliczu przestępcy. Policjant wtedy jest nieustępliwym i twar-
dym, ale nie brutalnym – wykonawcą swego obowiązku. 

Tekst: 
podinsp. Policji Państwowej J. Szeryński
„Uprzejmość na co dzień” w: Gazeta 
Policji Państwowej. Na Posterunku nr 20  
z 12 maja 1935 r. [przyp. red. – zachowa-
no pisownię oryginalną]

Foto:
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Keep smiling! 
Uśmiech i uprzejmość na wzór  
angielskiego funkcjonariusza
Poruszanie zagadnienia uprzejmości po 15 latach istnienia Policji  
Państwowej, jak twierdził podinsp. J. Szeryński, autor artykułu 
opublikowanego w 1935 r. w Gazecie Policji Państwowej. Na Posterunku 
powinno być co najmniej nieaktualne. Praktyka dnia codziennego 
wskazywała jednak, że było jeszcze wiele do zrobienia w tym względzie.
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„Policja, jako organizacja państwowa, mająca za zadanie utrzy-
manie ładu i porządku i niesienie w najrozmaitszej formie pomo-
cy społeczeństwu, potrafiła wyrobić w policjantach w wysokim 
stopniu zmysł społeczny i poczucie wzajemnej pomocy. Gdy 
na kanwie wyrobienia społecznego naszego policjanta zarówno  
w stosunku do społeczeństwa, jak i w życiu wewnetrznem kor-
pusu – rozważam jedno z podstawowych zagadnień zachowa-
nia się policjanta w służbie, mianowicie prawdomówność – to 
nie mogę zrozumieć tych policjantów, którzy w stosunkach służ-
bowych pozbawieni są poczucia prawdy?

Tymczasowa instrukcja dla policji państwowej w części I-szej 
mówi, iż „policjant winien wykonywać swoje obowiązki sumien-
nie, gorliwie, dokładnie i przezornie, być prawdomównym i przy 
wszystkich wystąpieniach, nawet gdy są połączone z niebez-
pieczeństwem, wykazywać spokój, roztropność, wytrwałość  
i stanowczość”. Niestety, z przykrością nieraz się stwierdza brak 

prawdomówności szczególnie w stosunkach służbowych pod-
komendnego do przełożonego.

Brak prawdomówności, a więc okłamywanie jest jedną z naj-
gorszych cech charakteru ludzkiego. Wystrzegać się przytem na-
leży kłamania nawet w sprawach najdrobniejszych, by nie popaść  
w nałóg kłamstwa. Dla człowieka z taką przywara niema miejsca 
w szeregach policji. Nie będę opierał twierdzenia swego o nie-
prawdomówności policjantów na przytaczaniu przykładów. Każ-
dy bowiem z policjantów dobrze zna siebie i wie czy kłamał, kiedy  
i w jakiej okoliczności. Często nieprawdomówność policjan-
ta jest tak naiwna i śmieszna, że gdyby mógł zobaczyć się  
w danym momencie, to z pewnością na przyszłość nigdy wo-
bec przełożonego nie byłby nieprawdomównym.

Policjant z natury swych obowiązków służbowych stoi na 
straży prawa, na straży prawdy. Obce mu więc musi być kłam-
stwo, wstydzić się wprost jego powinien, by mógł godnie i wła-

ściwie pełnić swe obowiązki.
Nawet do każdej najdrobniejszej nieścisłości służbowej, czy 

przeoczenia zauważonego lub stwierdzonego przez przełożone-
go, należy się przyznać po męsku, jak przystało na żołnierza,  
a nie szukać wykrętów, a nierzadko dziecinnych tłómaczeń. 
Czyż policjant używający „dziecinnych tłómaczeń” nie zdaje so-
bie sprawy, ze upodabnia się wówczas do dziecka, które, aby 
pokryć przed ojcem swoje dziecinne uchybienia, chwyta się nie-
prawdomówności jako rachunku przed ewentualną karą?

Zwrócić również należy uwagę i na to, że policjant ma rów-
nież obowiązki wychowawcze w stosunku do obywateli. A czyż 
kłamca może być w ogóle wychowawcą? – Odpowiedzcie so-
bie sami”.

Autor: 
nadkom. PP B. Kusiński
[w przedruku zachowano pisownię ory-
ginalną)

Źródło: Na Posterunku: Gazeta Policji 
Państwowej R. 17, nr 23 z 2 czerwca 1935 
roku

Foto:
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Prawdomówność policjanta
„Policjant winien wykonywać swoje obowiązki sumiennie, gorliwie, 
dokładnie i przezornie, być prawdomównym i przy wszystkich 
wystąpieniach, nawet gdy są połączone z niebezpieczeństwem, 
wykazywać spokój, roztropność, wytrwałość i stanowczość” – czytamy 
w przedwojennej instrukcji dla Policji Państwowej. Niezależnie od upływu 
czasu zasady te obowiązują nadal. Wśród nich jedną z najważniejszych 
była i jest prawdomówność. Przyjrzyjmy się zatem, jakie to rady kierowano 
przed laty za pośrednictwem prasy branżowej do funkcjonariuszy PP.

Z DZIEJÓW POLICJI PAŃSTWOWEJ
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WARTO WIEDZIEĆ

Patotreści, patostreamy, 
patoinfluencerzy 
– czy jest się czego bać?
Wraz z nowymi, często fascynującymi formami udostępniania treści 
w internecie pojawiają się niestety nowe, niebezpieczne zjawiska.  
W ostatnim czasie należą do nich głównie patotreści. Ich twórcy 
cieszą się wśród młodych użytkowników sieci ogromną popularnością,  
a doniesienia o ich wysokich zarobkach przyciągają jak magnes  
niejednego internautę i zachęcają do podobnej formy aktywności. 
Bagatelizują przy tym często fakt, że przekazy te nie są akceptowane 
społecznie, a czasem także niedopuszczalne prawnie.

Tekst:
podinsp. Anna Kędzierzawska
na podstawie  materiału „Patotreści 
w internecie. Raport o problemie”, 
https://fdds.pl/baza_wiedzy/pato-
tresci-w-internecie/.

Foto: 
Pixabay

Z każdym dniem w sieci przybywa szko-
dliwych treści. Jak twierdzą psychologo-
wie, kontakt z wulgarnymi, patologiczny-
mi, pełnymi przemocy materiałami może 
przestraszać, zniesmaczać, odczulać na 
krzywdę ludzką i promować szkodliwe 
postawy społeczne. Jaskrawym przy-
kładem patotreści jest patostreaming  
– nadawany na żywo materiał, zawierają-
cy wulgarny, poniżający, pełen przemo-
cy fizycznej i słownej przekaz, nierzad-
ko nagrywany pod wpływem alkoholu 
lub innych środków odurzających. Jest 
jednym z tych zjawisk internetowych, 
wobec którego nie możemy pozostać 
obojętni – tym bardziej, że dociera  
w większości do młodych ludzi.

OKRĄGŁY STÓŁ, RAPORT I KONFERENCJA 
Stąd inicjatywa Rzecznika Praw Oby-
watelskich, który w październiku 2018 r. 
powołał tzw. Okrągły Stół do walki z pa-
totreściami w internecie. To przestrzeń 
do debaty dla wszystkich, dla których 
jakość treści w internecie nie jest obo-
jętna: youtuberów, przedstawicieli admi-
nistracji rządowej i mediów, naukowców, 
działaczy organizacji społecznych, pro-
kuratorów, policjantów i psychologów.

Efektem kilkumiesięcznej pracy ze-
społu jest raport z badań Fundacji Dajmy 
Dzieciom Siłę opracowany we współpra-
cy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. 
To pierwsza w Polsce próba naukowego 
zdiagnozowania zjawiska. Został on pu-

blicznie zaprezentowany podczas odby-
wającej się kilka tygodni temu konferencji 
„Patotreści w Internecie. Niebezpieczna 
codzienność naszych dzieci”.

CO TRZECI NASTOLATEK OGLĄDA PATO-
TREŚCI W SIECI!
Badania pokazują, jak bardzo potrzeb-
ne są wspólne, długofalowe działania 
prawne i edukacyjne ograniczające pa-
totreści w internecie. Dziś zdecydowana 
większość (84%) badanych nastolatków 
w wieku 13–15 lat słyszała o patotre-
ściach, a więcej niż co trzeci (37%) je 
oglądał. Najczęstszym powodem kon-
taktu z nimi była ciekawość (75%), nuda 
(29%) i chęć bycia na czasie (10%). 
Większość oglądających patotreści robi 
to regularnie – średnio 5 razy w miesią-
cu. Aż 43% respondentów ma kontakt 
z tego typu materiałami co najmniej raz 
w tygodniu. Młodsze nastolatki oglądają 
je z większą częstotliwością niż starsze.

Respondenci deklarują, że najczę-
ściej wybierają shoty, czyli fragmenty pa-
tostreamów na YouTube (73%). Każda  
z młodych osób, która widziała patotre-
ści, potrafiła podać przynajmniej jednego 
ich twórcę. Wskazuje to na stosunko-
wo dużą rozpoznawalność nadawców. 
Jednak tylko 18% zgadza się ze stwier-
dzeniem, że niektórzy twórcy tego typu 
nagrań im imponują. Większość osób 
(88%) twierdzi, że było to dla nich nie-
pokojące doświadczenie. Patotreści 

postrzegane są przez młodzież przede 
wszystkim jako szkodliwe, zachęcające 
innych do naśladowania patologicznych 
zachowań (87%), a co za tym idzie, po-
winny być zakazane w internecie – tak 
twierdzi aż 82% badanych.

PATOTREŚCI, CZYLI CO?
Jak czytamy w Raporcie, szkodliwe tre-
ści w internecie określa się jako „mate-
riały, które mogą wywołać negatywne 
emocje u odbiorcy lub które promują 
niebezpieczne zachowania”. To przede 
wszystkim pornografia, materiały uka-
zujące przemoc, a także treści zachę-
cające do zachowań szkodliwych dla 
zdrowia (np. używania narkotyków) lub 
autodestrukcyjnych (samookaleczenia, 
samobójstwa itp.). Szczególnie niebez-
pieczne są one dla najmłodszych od-
biorców – dzieci i młodzieży, mogą bo-
wiem negatywnie wpływać na ich rozwój 
emocjonalny, poznawczy i społeczny. 

Już w latach 90. ubiegłego stulecia, 
wraz z rosnącą liczbą zamieszczanych 
treści w sieci, w dokumencie Komisji Eu-
ropejskiej z marca 1996 roku zapropo-
nowano podział nieodpowiednich treści 
w internecie na illegal content, czyli treści 
niezgodnie z prawem, i harmful content  
– treści szkodliwe, niełamiące jednak 
prawa. Podział taki uznano za koniecz-
ny dla planowania skutecznych działań 
prawnych i technologicznych wobec tre-
ści w sieci – w przypadku treści nielegal-
nych chodzi o działania na gruncie praw-
nym; w przypadku treści szkodliwych, 
ale niełamiących prawa – o filtrowanie  
i edukację.

W POLSKIM PRAWIE
Nielegalne treści – w myśl polskiego 
prawa – to treści, które naruszają przepi-
sy, najczęściej Kodeksu karnego, m.in. 

PATOTREŚCI – treści prezentowane w sieci w postaci transmisji 
internetowej (stream), fragmentów transmisji (shoty), filmów, zdjęć i innych 
form przekazu, w których nadawca lub grupa nadawców prezentują 

zachowania sprzeczne z normami społecznymi, niosące demoralizujący przekaz, 
obejmujący zachowania takie jak: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, 
libacje alkoholowe, poniżanie, zażywanie narkotyków i inne.
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treści pornograficzne z udziałem małolet-
niego lub z użyciem przemocy, publiczne 
znieważanie grupy osób albo poszcze-
gólnej osoby z powodu jej przynależności 
narodowej, etnicznej, rasowej, wyznanio-
wej albo z powodu orientacji seksualnej.  
W kontekście negatywnych zjawisk zwią-
zanych z internetem oraz szkodliwych 
treści online w ostatnich latach coraz 
częściej mówi się też o problemie hejtu. 
(Więcej na temat tego z kolei zjawiska 
w materiałach opublikowanych w SMP: 
„Tworzymy kulturę szacunku w sieci”  
w marcu 2018 roku oraz „Brzmi cool, 
dam lajka” w styczniu 2018 roku). 

Dziś w internecie pojawiają się wciąż 
nowe funkcjonalności. Ważnym mo-
mentem było pojawienie się standardu 
WEB 2.0, czyli serwisów internetowych,  
w których podstawową rolę odgrywa 
treść generowana przez użytkowników,  
a które często pozostają poza realną 
kontrolą swoich właścicieli. Serwisy spo-
łecznościowe czy platformy do publiko-
wania filmów niezwykle ułatwiły zarówno 
nadawanie, jak i udostępnianie treści. 

FAME I LIKE
Sposób funkcjonowania serwisów spo-
łecznościowych – potencjał szerokiego 
grona odbiorców, możliwość oceny i ko-
mentowania – spowodował, że dla wielu 
użytkowników internetu wartością stało 
się zaistnienie w sieci. Ze względu na 
potencjalny wpływ na zachowania (np. 
konsumenckie) swoich widzów najpopu-
larniejsi nadawcy w sieci, zyskali miano 
influencerów. W ostatnich latach aktyw-
ność w sieci poza prestiżem zaczęła też 
przynosić znaczące dochody. W tym 
kontekście najczęściej przywoływane 
są wysokie zarobki tzw. youtuberów, 
czyli nadawców zamieszczających filmy  
w popularnym serwisie YouTube.

Lawinowy przyrost zamieszczanych 
przez indywidualnych twórców treści 
wynika też z łatwości ich rejestrowania 
– dobrej jakości film można obecnie na-
grać powszechnie dostępnymi kamera-
mi cyfrowymi lub zwykłym smartfonem. 
Tak duża ilość trafiających do sieci treści 
powoduje problemy ze skutecznym mo-
nitorowaniem i wyławianiem materiałów 
niezgodnych z prawem czy regulamina-
mi serwisów.

PATOSTREAMY I SHOTY
W ostatnich latach stało się to jeszcze 
bardziej problematyczne z powodu wzra-
stającej popularności nadawania treści 
w czasie rzeczywistym, tzw. streamu. 
Ta właśnie forma prezentowania treści 
w internecie została wykorzystana przez 
nadawców, którzy swój przekaz opierają 

na prezentowaniu zachowań patologicz-
nych.

Zjawisko określone zostało mianem 
patostreamów i jest obecne w sieci na 
szeroką skalę od 2017 r. Zgodnie z poda-
waną w serwisie Wikipedia definicją zja-
wiska: patostream to transmisja interne-
towa na żywo, prowadzona w serwisach 
internetowych udostępniających wideo 

strumieniowe (np. w serwisie YouTube), 
w trakcie której prezentowane są liczne 
zachowania powszechnie uznawane za 
będące dewiacjami społecznymi, w tym 
zwłaszcza takie jak: libacje alkoholowe, 
przemoc domowa lub wulgaryzmy. 

Problem nadawania treści patolo-
gicznych w sieci jest jednak szerszy niż 
samo zjawisko patostreamów. Choć-
by dlatego, że zapisy tych transmisji są 
archiwizowanie i publikowane online  
w postaci fragmentów (tzw. shotów). 
Ponadto fragmentom towarzyszy często 
komentarz innego nadawcy – niezależnie 
od jego tonu, sprzyjającego lub krytycz-
nego – patostreamy żyją swoim drugim 
życiem. Może je wobec tego obejrzeć 
dużo więcej osób niż widzowie pierwot-
nej, nadawanej na żywo wersji.

Ponadto patologiczne treści prezen-

towane w sieci przez indywidualnych 
nadawców, jakkolwiek kojarzone głów-
nie z patostreamerami, nie ogranicza-
ją się do tej formy przekazu. Do grona 
patonadawców zaliczyć należy również 
osoby prezentujące szkodliwe mate-
riały w serwisach społecznościowych 
w postaci filmów, ale także zdjęć i tek-
stów. Patologiczne treści prezentowane 
są również przez pseudoartystów, pro-
mujących w swoich utworach, głównie  
w piosenkach, takie zachowania, jak: 
przemocowy seks, zażywanie narkoty-
ków czy upijanie się. 

CZY JEST NA TO SPOSÓB?
Jak mówią zgodnie uczestnicy konferen-
cji, patotreści stały się zjawiskiem na tyle 
popularnym, że działania muszą mieć 
charakter kompleksowy. W tym celu 
nie wystarczy aktywność pojedynczych 
osób czy instytucji, trzeba jednocześnie 
zmieniać prawo, prowadzić edukację, 
aktywizować rodziców, współdziałać 
ze środowiskiem nadawców internetu  
i przede wszystkim mieć dobrą komuni-
kację z młodzieżą. 

Determinacja, by z takimi szkodliwymi 
zjawiskami walczyć, działania edukacyj-
ne kierowane do różnych grup społecz-
nych (dzieci, rodziców) i zawodowych 
(nauczycieli, organów ścigania, platform 
internetowych), a także zwrócenie uwagi 
na konieczność egzekwowania odpo-
wiedzialności prawnej osób tworzących 
i publikujących patotreści przyniesie  
z pewnością efekty. Tylko wspólna troska 
o jakość otaczającego nas świata, ucze-
nie właściwego reagowania na zło i brak 
zobojętnienia na coraz większą brutaliza-
cję może zmienić życie niejednego mło-
dego człowieka, a nam dorosłym pozwo-
li na życie bez lęku o to, na jakie treści 
może się on natknąć korzystając z sieci.

Czas trwania streamu jest bardzo 
zróżnicowany. Czasem są to krót-
kie, kilkudziesięciominutowe lub 
kilkugodzinne wejścia na żywo. 
Niekiedy streamy trwają nawet kil-
ka dni. Podejmowane są próby  
„bicia rekordów”, czyli tworzenia jak  
najdłuższych streamów.

ˮ
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Wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego 
najbardziej zagrożona wypadkami grupa to piesi. W sytuacji 
zderzenia to oni zwykle ponoszą poważnie obrażenia. Podczas 
ubiegłorocznych wakacji w całym kraju odnotowano 1085 
wypadków drogowych, w których zginęły 133 osoby, a 995 
zostało rannych. Większość tych zdarzeń spowodowali kieru-
jący pojazdami, którzy nie udzielali przysługującego pieszemu 
pierwszeństwa. Znaczna część zdarzeń związanych z potrące-
niem pieszego miała miejsce na przejściach dla pieszych, czyli 
tam, gdzie przepisy chronią ich w sposób szczególny. W tym 
roku tylko w ciągu pierwszych sześciu miesięcy na drogach 
stołecznego garnizonu zginęło w zdarzeniach drogowych aż 
36 pieszych.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów cy-
klicznie policjanci w całym kraju prowadzili specjalne działania, 
podczas których szczególną uwagę zwracali na zachowania 
kierujących samochodami wobec użytkowników rowerów  
i pieszych, obejmując nadzorem miejsca, w których ryzyko wy-
stąpienia niebezpiecznych zdarzeń drogowych jest największe.

Funkcjonariusze przypominają, że kierujący pojazdem, 
zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować 
szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu 
znajdującemu się na przejściu. Ponadto, jeśli skręca w drogę 
poprzeczną jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa piesze-
mu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na 
którą wjeżdża.  Kierującemu pojazdem zabrania się w szcze-
gólności:
•	 wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpo-

średnio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch 
jest kierowany;

•	 omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz 
zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

A jakie rady mieli policjanci stołecznej drogówki dla pieszych? 

Wciąż aktualny jest apel o zachowanie szczególnej ostroż-
ności i przestrzeganie kilku podstawowych zasad zawartych  
w „dekalogu pieszego”:

1. Zatrzymaj się przed jezdnią i upewnij, że możesz bezpiecz-
nie przejść przez jezdnię.

2. Przechodź przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczo-
nych.

3. Używaj smartfona i słuchawek z głową – pamiętaj, aby za-
wsze widzieć i słyszeć, co się dzieje dookoła.

4. Samochód nie zatrzyma się w miejscu – nie wychodź bez-
pośrednio przed pojazdem ani zza przeszkody.

5. Tramwaj jest „duży” i potrzebuje dużo miejsca na zatrzy-
manie.

6. Daj szansę się dostrzec – nie pojawiaj się kierowcy lub 
motorniczemu „znikąd” – noś odblaski.

7. Chodnik to miejsce dla pieszych – nie chodź po jezdni i na 
drodze dla rowerów.

8. Trzymaj dziecko za rękę.
9. Osoba na hulajnodze lub rolkach to też pieszy, jednak 

(tak jak wszystkich) obowiązują ją zachowanie ostrożności  
i niezagrażanie innym.

10.  Nie śpiesz się – wyjdź wcześniej z domu – zastanów się, 
czy 5-minutowe spóźnienie jest warte ryzykowania życia  
i zdrowia.

Tylko kultura na drodze, szanowanie innych użytkowników oraz 
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego może prowadzić 
do zwiększenia naszego bezpieczeństwa na drogach.

UWAGA, piesi!
Aż 36 pieszych zginęło w pierwszym półroczu na drogach stołecznego 
garnizonu. Przyczyn należy szukać zarówno w zachowaniu samych tzw. 
niechronionych użytkowników grup, jak i kierujących. Policjanci ruchu 
drogowego apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie 
kilku podstawowych zasad zawartych w „dekalogu pieszego”.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska
podkom. Paweł Przestrzelski
Foto:
KPP Otwock
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Zanim zabrzmi szkolny 
dzwonek
Po dwumiesięcznej przerwie od zajęć oraz codziennych zmagań 
i obowiązków dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny. 
Wypoczęci, ale i często rozkojarzeni uczniowie, zapominają o zasadach 
bezpieczeństwa, które bezwzględnie należy przestrzegać. Jak co roku 
policjanci w ramach akcji „Bezpieczny powrót do szkoły” przypominają 
więc o podstawowych regułach prawidłowego poruszania się po drogach, 
szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli. Apelują też do rodziców  
i opiekunów, by dołożyli starań, aby ten kolejny etap w życiu młodych 
osób był jak najbezpieczniejszy.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto: 
KPP Otwock

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie szkół i przedszkoli 
mundurowi sprawdzają oznakowanie w tym miejscu. Zwraca-
ją też szczególną uwagę na kierujących oraz pieszych, stwa-
rzających zagrożenie w ruchu drogowym. Kontrolują transport 
przewożący młodzież do szkół. Prowadzą też zajęcia z naj-
młodszymi w placówkach oświatowych, przypominając im, jak 
prawidłowo poruszać się po drogach.

Zwiększając świadomość najmłodszych w zakresie bez-
pieczeństwa nie tylko na terenie szkoły, ale również poza nią, 
możemy uniknąć wielu wypadków, często tragicznych w skut-
kach. Zatroszczmy się więc o bezpieczeństwo dzieci i mło-
dzieży w drodze do placówek oświatowych i sami dajmy dobry 
przykład.

O czym więc warto pamiętać? Przede wszystkim, by dziec-
ko nosiło odblaski. Jeśli jest widoczne, jego bezpieczeństwo 
zdecydowanie wzrasta. Mimo, że nie ma obowiązku nosze-
nia ich na obszarze zabudowanym, warto wyposażyć w nie 
dziecko. Pozwala to kierującym pojazdami jak najwcześniej je 
dostrzec i odpowiednio zareagować.

Przypominaj też dziecku, by zawsze było skoncentrowane 
na otoczeniu, by podczas drogi do szkoły i z powrotem nie 
skupiało swojej uwagi np. na korzystaniu ze smartfona czy słu-
chaniu muzyki. Dziś rowerzysta czy osoba poruszająca się na 
hulajnodze ze słuchawkami na uszach i telefonem w ręku to 
wcale nie tak rzadki widok. A przecież nawet chwila nieuwagi 
może doprowadzić do tragicznego zdarzenia.

Zapoznaj dziecko z podstawowymi zasadami bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Porozmawiaj o tym, jakie są najważ-
niejsze znaki drogowe, kiedy może przechodzić przez ruchli-
wą ulicę i jak przygotować się na niebezpieczne sytuacje na 
drodze. Przypomnij, aby zachowało szczególną ostrożność na 
pasach, podczas przechodzenia przez ulicę, na przystanku 
autobusowym, tramwajowym, kolejowym czy w metrze. 

Warto przypomnieć, że najbezpieczniej przejdzie przez 
jezdnię na wyznaczonym przejściu, przez tzw. pasy z sy-
gnalizacją świetlną. Jeśli przechodzi przez jezdnię w miej-
scu, gdzie jej nie ma, musi upewnić się, czy przepuszczą 
go jadące samochody. Przed wejściem zawsze, niezależnie 
od tego, gdzie przechodzi, należy spojrzeć w lewo, potem  
w prawo i znów w lewo. Gdy nic nie jedzie – można przejść. 
Nie należy także wchodzić nagle na jezdnię spoza zaparkowa-
nego pojazdu czy stojącego na przystanku autobusu.

Przypomnij najmłodszym, że idąc chodnikiem należy trzy-
mać się z dala od krawędzi jezdni. Jeśli parkują na nim sa-
mochody, należy uważać na każdy manewr kierowcy, by nie 
zostać potrąconym. Nie wolno też przeskakiwać przez barierki 

lub łańcuch zabezpieczający. W przypadku braku chodnika 
należy poruszać się lewą stroną drogi i bacznie obserwować 
nadjeżdżające samochody, aby w razie konieczności zejść  
z jezdni.

Jeśli dziecko dojeżdża rowerem do szkoły, warto zadbać 
o kask ochronny i właściwe, zgodne z przepisami wyposa-
żenie jednośladu, który musi posiadać: z przodu – w jedno 
światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu  
– jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, o kształcie  
innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne bar-
wy czerwonej, co najmniej w jeden skutecznie działający ha-
mulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprze-
raźliwym dźwięku.

Gdy z kolei sam zawozisz samochodem dziecko do szkoły 
lub przedszkola, pamiętaj, aby miało zawsze zapięte pasy bez-
pieczeństwa lub siedziało w odpowiednim foteliku (jeżeli nie 
ukończyło jeszcze 12 lat, a jego wzrost nie przekracza 150 
cm). Zatrzymuj się tylko w miejscu dozwolonym tak, aby nie 
ograniczyć widoczności innym kierującym i pieszym. Nigdy nie 
pozwalaj wysiadać dziecku z samochodu od strony jezdni. 

Pamiętaj, że dzieci uczą się naśladując dorosłych. Bądź-
my dla nich autorytetem. Jeśli nie dajesz dobrego przykładu, 
łamiąc przepisy drogowe, w przyszłości dziecko będzie zacho-
wywać się podobnie, a złe nawyki mogą skończyć się tragicz-
nie. Sam więc przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i przepisów 
ruchu drogowego. Świeć przykładem! W ten sposób prawi-
dłowo przygotujesz dziecko do samodzielnego i bezpiecznego 
korzystania z drogi.
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Co zrobić, aby urzeczywistnić taki plan? Nic prostszego – zgłoś 
się do Sekcji do spraw Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecz-
nej Policji. Czekamy na osoby, które: posiadają co najmniej 
średnie wykształcenie i polskie obywatelstwo, nieposzlakowa-
ną opinię, nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystają z pełni 
praw publicznych, są sprawni fizycznie i psychicznie, dają  
rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów okre-
ślonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz 
posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jeśli spełniasz te wymogi, musisz przygotować kilka dokumen-
tów:
•	 podanie o przyjęcie do służby w Policji;
•	 wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby 

w Policji;

•	 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglą-
du podczas składania dokumentów);

•	 kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich 
miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do 
służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie (oryginały 
dokumentów do wglądu);

•	 książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest obję-
ty ewidencją wojskową (do wglądu);

•	 Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego - wypełniony doku-
ment kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym 
w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Po wstępnej weryfikacji tych dokumentów czeka Cię test 
wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej,  
wykonawczej, sądowniczej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego  
i test sprawności fizycznej. Jeśli zaliczysz je, przed Toba będzie 
jeszcze test psychologiczny Multiselect-R i rozmowa z psycho-
logiem, a następnie rozmowa kwalifikacyjna. Jeśli Twoje wyniki 
będą pozytywne, czeka Cię jeszcze komisja lekarska i postę-
powanie sprawdzające, związane ze złożeniem Ankiety Bezpie-
czeństwa Osobowego. 

Dodatkowe punkty otrzymasz za wiedzę:
•	 wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kie-

runku przydatnym do służby w Policji (prawo, administra-
cja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpie-
czeństwo wewnętrzne) - 8 punktów;

•	 wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne)  
o kierunku innym niż wyżej wymienione - 6 punktów;

•	 wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4 punkty;
•	 wykształcenie średnie (ukończone liceum ogólnokształcą-

ce lub technikum w klasie, w której nauczane były przed-
mioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zo-
stały opracowane w szkole programy nauczania włączone 
do szkolnego zestawu programów nauczania) - 4 punkty;

oraz za hobby i umiejętności:
•	 tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 4 punkty;
•	 uprawnienia instruktora: sportów walki, strzelectwa spor-

towego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów 
motorowodnych - 4 punkty;

•	 uprawnienia ratownika wodnego - 2 punkty;
•	 uprawnienia w dziedzinie płetwonurka lub wykonywania 

prac podwodnych - 2 punkty;
•	 uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty;
•	 posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” - 2 punkty.

Jeśli przejdziesz całą procedurę kwalifikacyjną:
•	 zostaniesz mianowany na policjanta w służbie przygoto-

wawczej na 3 lata;

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska
na podstawie materiałów Sekcji 
do spraw Doboru Wydziału Kadr 
KSP
 
Grafika: 
asp. sztab. Mariusz Mrozek 

Ty też możesz zostać 
policjantem!
Jedni marzą, by w przyszłości być lekarzem, strażakiem lub nauczycielem. 
A Ty być może już jako dziecko chciałeś łapać złodziei, jako nastolatek 
rozwiązywać zagadki kryminalne, a po ukończeniu szkoły wstąpić do 
Policji. Teraz to wszystko może stać się rzeczywistością. Nie zwlekaj, 
pozwól żyć swoim marzeniom i zostań jednym z nas.
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•	 po przyjęciu do służby w Policji zostaniesz skierowany na 
szkolenie zawodowe do jednej ze szkół policyjnych. Szko-
lenie trwa około 7,5 miesiąca i ma przygotować policjanta 
do wykonywania zadań służbowych na poziomie  podsta-
wowym, kończy się egzaminem końcowym;

•	 po ukończeniu szkolenia podstawowego zostaniesz de-
legowany do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Poli-
cji, gdzie w zakresie adaptacji zawodowej odbędziesz 63 
służb;

•	 po zakończeniu delegowania zostaniesz skierowany  
i przyjęty do jednostki Policji, w której będziesz pełnił służ-
bę. W zależności od posiadanego wykształcenia i umiejęt-
ności policjanci mogą obejmować stanowiska: referenta, 
pomocnika dyżurnego, przewodnika psa służbowego, 
kontrolera ruchu drogowego, dzielnicowego, technika kry-
minalistyki, instruktora, asystenta, detektywa, kierownika 
ogniwa, dyżurnego, specjalisty;

•	 w czasie pełnienia służby będziesz miał możliwość „do-
skonalenia zawodowego” mającego na celu pogłębianie 
wiedzy i umiejętności zawodowych, wymaganych przy 
wykonywaniu przez policjantów zadań i czynności służ-
bowych, a także uzyskiwania dodatkowych uprawnień, 
w tym uprawnień instruktorskich. W Policji doskonalenie 
zawodowe prowadzone jest przez szkoły policyjne oraz 
Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, m.in.: w formie dosko-
nalenia centralnego, lokalnego oraz zewnętrznego, kur-
sów specjalistycznych i innych przedsięwzięć, np. warsz-
tatów doskonalących. Na kursy specjalistyczne kieruje 
się zarówno policjantów pionu prewencyjnego jak i pionu 
kryminalnego. Do udziału policjantów w takich kursach są 
brane pod uwagę: charakter wykonywanych obowiązków 
służbowych oraz specyfika pracy;

•	 po upływie 3 lat zostaniesz mianowany do służby stałej;

•	 będąc policjantem w służbie stałej i jednocześnie ab-
solwentem szkoły wyższej z tytułem zawodowym magi-
stra oraz posiadając stanowisko służbowe, dla którego 
określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów 
Policji, możesz odbyć szkolenie oficerskie. Ukończenie  
takiego szkolenia oraz pozytywnie zdany egzamin oficerski 
przewiduje możliwość objęcia przez policjanta stanowisk 
kierowniczych w komórkach organizacyjnych Policji;

•	 każda ścieżka kariery, również w Policji, jest inna i zależy 
od wielu czynników, np. od posiadanych predyspozycji, 
umiejętności, wykształcenia, ewentualnych wakatów.

Dołącz do nas! Podejmij nowe wyzwania!

Więcej informacji o procedurze kwalifikacyjnej znajdziesz  
w specjalnym poradniku przygotowanym dla kandydatów, do-
stępnym dla zainteresowanych w Sekcji do spraw Doboru Wy-
działu Kadr KSP w oraz punktach promocyjnych KSP podczas 
policyjnych pikników.

Sekcja do spraw Doboru 
Wydziału Kadr 

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

telefony:
(22) 603 24 49 
(22) 603 24 51 
(22) 603 24 53 
(22) 603 24 59 

Hulajnogi – proponowane 
zmiany w przepisach
Praktycznie z dnia na dzień rośnie liczba użytkowników hulajnóg 
elektrycznych. Część z nich przemieszcza się prywatnym sprzętem, wiele 
osób wypożycza hulajnogi na minuty. Wzrasta również liczba wypadków 
i kolizji z ich udziałem. Wydarzenia z ostatnich tygodni i miesięcy 
pokazują, jak niezbędna jest nowelizacja prawa o ruchu drogowym. 
Projekt rozwiązań już jest, w drugim tygodniu sierpnia został skierowany 
do konsultacji społecznych. 

Tekst i foto: 
Ewelina Kucharska

Zanim projekt zmian ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 
ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych trafi do 
Sejmu, musi przejść ścieżkę legislacyjną. 7 sierpnia br. pro-
pozycje zostały opublikowane na stronie Rządowego Centrum 
Legislacji. Opinie na temat propozycji można przesyłać do  
9 września 2019 r. do Ministerstwa Infrastruktury. 

URZĄDZENIE TRANSPORTU OSOBISTEGO UTO – WYMAGANIA 
Resort proponuje włączenie do definicji roweru urządzenia 
transportu osobistego oraz określenie go, jako: – urządzenie 
konstrukcyjne przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez 
kierującego znajdującego się na tym urządzeniu – czytamy  
w wprowadzonym pkt 47b w art. 2. Do grupy tej można za-

liczyć: hulajnogę elektryczną, deskorolkę elektryczną, elek-
tryczne urządzenia samopoziomujące np. segway i inne  
o podobnej konstrukcji wyposażone w napęd elektryczny, 
przeznaczone do transportu osób.

Projektodawca określił również maksymalne rozmiary urzą-
dzenia: – o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9 m, 
długości nieprzekraczające 1,25 m, masie własnej nieprze-
kraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego 
konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. 

Zgodnie z propozycjami urządzenia transportu osobistego, 
które już zostały wprowadzone na rynek, a nie spełniają wyma-
gań określonych w nowelizacji, muszą zostać dostosowane do 
nich w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie zmian. Organem 
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uprawnionym do nakładania kar (w wysokości do 500 zł do 
10 tys. zł) na sprzedawców UTO i podmioty wypożyczające 
tzw. pojazdy elektryczne lekkie będzie wojewódzki inspektor 
Inspekcji Handlowej.

Z UTO będą mogły jedynie korzystać osoby posiadające 
uprawnienia do kierowania (m.in. kartę rowerową). W związku  
z tym dziecko poniżej 10 roku życia nie będzie mogło jeździć 
np. e-hulajnogą nawet pod opieką osoby dorosłej. 

HULAJNOGĄ PO CHODNIKU CZY ULICY?
W efekcie proponowanych zmian użytkownik hulajnogi elek-
trycznej będzie mógł korzystać z infrastruktury przeznaczo-
nej dla rowerów: drogi rowerowej, pasa ruchu dla rowerów.  
Natomiast jezdnią będzie mógł się poruszać tylko, jeżeli do-
puszczalna na niej prędkość nie będzie większa niż 30 km/h.

Korzystanie z chodnika będzie dozwolone wyjątkowo, gdy: 
•	 na drodze dopuszczalna prędkość będzie przekraczać  

30 km/h,
•	 chodnik będzie miał szerokość co najmniej 2 m,
•	 i nie będzie wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu 

dla rowerów.

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE UŻYTKOWNIKÓW UTO 
Każdy zainteresowany podróżowaniem UTO będzie zobowią-
zany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego prze-
znaczonych dla rowerzystów (np. znak B-9 – „zakaz wjaz-
du rowerów”). Ponadto korzystając z chodnika lub drogi dla 
pieszych użytkownik będzie zobligowany do powolnej jazdy  
z zachowaniem szczególnej ostrożności i ustępowania miejsca 
pieszym. Zabronione będzie pozostawianie urządzeń w miej-
scach utrudniających ruch lub zagrażających bezpieczeństwu 
oraz ciągnięcie za ich pomocą innego pojazdu.

Resort infrastruktury, mając na uwadze bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego w nowelizacji wyłączył ze sto-
sowania niektóre przepisy z ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym (art. 33) np. dotyczący jazdy obok innego roweru, moto-
roweru, UTO.

HULAJNOGI W INNYCH KRAJACH
Na przykład we Francji od września będą obowiązywać prze-
pisy, zgodnie z którymi użytkownicy e-hulajnóg będą mogli 
poruszać się jedynie po ścieżkach rowerowych oraz drogach  

o dopuszczalnej prędkości nie większej niż 50 km/h. Dla tych, 
którzy będą jeździć po chodnikach przewidziano kary w kwocie 
135 euro – w Paryżu kary te już obowiązują. Dopuszczalna 
maksymalna prędkość takich urządzeń to 25 km/h. Korzystać 
z nich będą mogły dzieci od 8 roku życia.  

Podobnie w  Niemczech na e-hulajnodze można jeździć po 
drodze rowerowej z prędkością nie większą niż 20 km/h. Jeśli 
nie ma ścieżki rowerowej, to po jezdni. Również zabronione jest 
poruszanie się po chodniku. Z kolei użytkownicy muszą mieć 
ukończone 14 lat. Nie jest wymagany dokument uprawniający 
do kierowania, natomiast niezbędne jest ubezpieczenie. Każ-
da hulajnoga elektryczna powinna być oznaczona naklejką, 
potwierdzającą ubezpieczenie małego pojazdu mechaniczne-
go (identyczną mają motorowery czy skutery w Niemczech). 
Kosztuje to kilkadziesiąt euro rocznie.

Natomiast w Holandii e-hulajnogi są traktowane jak „lekkie 
motorowery”. Powinny poruszać się po drogach dla rowerów 
z prędkością do 25 km/h, a kierować nim może osoba od 16. 
roku życia. Podobnie jak we Francji urządzenia te muszą posia-
dać odpowiednie wyposażenie (światło przednie i tylne widocz-
ne w nocy, dzwonek lub inny dźwiękowy sygnał ostrzegawczy) 
oraz ubezpieczenie, jak w Niemczech. Natomiast w Szwecji 
nie mogą one rozwinąć prędkości większej niż 20 km/h i są 
traktowane, jak rowery.

Ostatnim komendantem Policji Państwowej Okręgu VI m.st. Warszawy był 
insp. Marian Stefan Kozielewski, patron stołecznej Policji. A czy wiesz, kto 
był przedostatnim szefem tej jednostki? Jak długo pełnił tę funkcję? Jeśli tak, 
podaj imię, nazwisko oraz okres, w którym stał na czele stołecznych funkcjo-
nariuszy? Podpowiedzi szukaj w jubileuszowym numerze Stołecznego Ma-
gazynu Policyjnego wydanym specjalnie z okazji 100. rocznicy powstania PP. 
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 Marta Wojciechowska. Serdecznie gra-
tulujemy, a pozostałych Państwa zachęcamy do udziału w kolejnych konkur-
sach.

Historyczna stopklatka
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Czy wiesz, że...

Jak informuje portal rp.pl, od lipca zniesiony został wy-
móg ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na eme-
ryturę funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej i SOP. Funkcjonariusze otrzymają także pełno-
płatne nadgodziny. „Projekt ustawy o zmianie ustawy o za-
opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb munduro-
wych przygotowało MSWiA. Został on zaakceptowany na 
etapie uzgodnień międzyresortowych. Był także przedmio-
tem konsultacji ze związkami zawodowymi. Aktualnie zo-
stał przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady 
Ministrów, który zajmie się tym dokumentem 27 czerwca 
br.” - informuje resort spraw wewnętrznych i administracji. 
Dodaje, że Rada Ministrów zajmie się projektem na naj-
bliższym posiedzeniu. Ma to pozwolić na uchwalenie go 
podczas lipcowego posiedzenia Sejmu. Projekt przewi-
duje wprowadzenie wszystkich uprawnień funkcjonariuszy 
służb mundurowych, objętych listopadowym porozumie-
niem ze związkami zawodowymi służb mundurowych.

Jak podaje www.auto-swiat.pl, już wkrótce na pol-
skich drogach pojawi się nowy znak drogowy, który 
będzie wyraźniej niż dotychczasowe oznakowanie 

sygnalizował rozpoczęcie i zakończenie odcinkowego po-
miaru prędkości. Projekt zmian rozporządzenia w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych przygotowało Ministerstwo 
Infrastruktury. Dokument ten wprowadza nowe znaki:  
D-51a - oznaczający „automatyczną kontrolę średniej 
prędkości” oraz D-51b - wskazujący na „koniec auto-
matycznej kontroli średniej prędkości”. Zastąpią one 
stosowane dotychczas znaki, które zdaniem kierowców  
w niewystarczający sposób wskazują na początek i ko-
niec odcinkowego pomiaru prędkości.

Nowy znak D-51a w lewym dolnym rogu informuje o do-
zwolonej na danym odcinku prędkości. To rozwiązanie ma 
sprawić, że kierowcy nie będą już nadmiernie zwalniać, 
jak to ma miejsce w tej chwili. Obecnie wielu kierowców 
nie wiedząc, jaka prędkość obowiązuje w strefie pomiaru, 
jedzie o wiele wolniej niż wskazują na to przepisy.
Obecnie w kraju działa 20 takich stref, ale CANARD  
- instytucja zarządzająca automatycznymi systemami po-
miaru prędkości (także fotoradarami), planuje zakup aż 39 
nowych urządzeń do wykonywania odcinkowych pomia-
rów prędkości. Nowe instalacje byłyby oznaczone już no-
wymi znakami drogowymi.

g Nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze 
    prędkości 

Zokazji jubileuszu 100. rocznicy powołania Policji 
Państwowej na stałe podniesiono flagę państwową 
na maszcie i budynku Komendy Stołecznej Policji. 

Biało-czerwona będzie powiewać dumnie do końca roku 
podkreślając ważne święto policyjne. Decyzja o godnym 
uczczeniu 100-lecia Policji Państwowej poprzez podnie-
sienie flagi państwowej obowiązuje we wszystkich obiek-
tach policyjnych w kraju od 2 maja br. czyli Dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej do 31 grudnia 2019 r. Ma to 
podkreślać rangę policyjnego święta. Biało-czerwona bę-
dzie zatem towarzyszyć policjantom i pracownikom Policji 
w tych doniosłych i ważnych chwilach do końca roku.

Jacht Klub Policjantów Wodnych GALAR zaprasza wszystkich 
Państwa na żeglarskie mistrzostwa Polski pod patronatem 

Komendanta Głównego Policji 
 

Zawody odbęda się w dniach 13-15 września 
na Jeziorze Zegrzyńskim 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 661 344 809 

lub wysyłając zapytanie na adres e-mail emiljar1@wp.pl

Żeglarskie mistrzostwa
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Biathlon policyjny

Ogień na ogień 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich na zawody formacji mundurowych „OGIEŃ NA OGIEŃ”.  
Czekamy na Was 12 września 2019 r. na Stadionie Miejskim w Ząbkach, ul. Słowackiego 21 godz. 8.00 - 18.00. 

Nie może Was tam zabraknąć!



foto: podkom. Kinga Czerwińska

Parada na Wiśle w godzinę W


