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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Gdy w październiku Komenda Stołeczna Policji otrzymała Odznakę Honorową PCK IV stopnia za szcze-
gólny wkład w realizację humanitarnej misji Stowarzyszenia i jego rozwój a wielu stołecznych policjantów 
i pracowników zostało odznaczonych za zasługi dla krwiodawstwa, przypomniał mi się pewien artykuł, 
w którym autor Michał Pasterski pisał, że z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej pomaganie innym 
ludziom jest nieodłączną potrzebą każdego człowieka. Jesteśmy zaprogramowani, aby pomagać innym 
i co ciekawe, w miarę gdy pozbywamy się swoich problemów, coraz mniej uwagi poświęcamy swojej 
osobie, a coraz więcej innym ludziom. 
Czy tak właśnie jest z policjantami, którzy każdego dnia chronią i pomagają? Nie ma dnia, by komuś 
nie uratowali życia narażając własne, np.: pomagając ofiarom wypadków drogowych, ratując kogoś  
z pożaru, wyciągając topiących…, ale też oddając krew lub szpik czy spełniając marzenia nieuleczalnie 
chorych.
O takich właśnie osobach, które bezinteresownie wspierają innych piszemy cyklicznie na łamach naszego miesięcznika. W listo-
padowym numerze zachęcamy Cię, Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku, do poznania kolejnego policjanta, któremu pomaganie 
innym sprawia ogromną radość i motywuje do działania. Zachęcamy więc do lektury artykułu Edyty Adamus „Zawsze chciałem 
pomagać innym” oraz pozostałych propozycji, które przygotowaliśmy w tym wydaniu.
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W tym ważnym dla polskiej Policji roku 
jubileuszowym pamiętamy o policjantach 
Policji Państwowej, którzy tuż po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości budowali 
policyjne struktury, którzy każdego dnia  
z narażeniem życia wypełniali słowa roty 
ślubowania, którzy chroniąc bezpieczeń-
stwo ludzi i porządek publiczny ponieśli 
wysoką ofiarę. Pamiętamy o Patronie Ko-
mendy Stołecznej Policji podinsp. Marianie 
Stefanie Kozielewskim, którego życiorys, 
postawa i dokonywane wybory zyskały 
uznanie kolejnych pokoleń.

Pamiętamy o policjantkach i policjan-
tach, którzy przez kolejne dziesięciolecia 
zginęli, bo nie przeszli obojętnie wobec zła. 
Pamiętamy o Andrzeju Struju, który stracił 
życie, gdy próbował zatrzymać chuligana 
na przystanku tramwajowym. W naszej pa-
mięci pozostaje Mirosław Żak, który został 
zastrzelony przez przestępców. Wspomi-
namy Piotra Molaka, który zginął podczas 
rozbrajania ładunku wybuchowego.  Pa-
miętamy o Tomaszu Skrońskim, który zo-
stał potrącony przez samochód w trakcie 
wykonywania czynności na Wisłostradzie. 

Część oddajemy także wielu innym 
odważnym, bohaterskim policjantkom  
i policjantom, którzy oddali swoje życie 
na służbie. Choć świadomość możliwych 
zagrożeń towarzyszy nam od pierwszych 
dni służby w Policji, niezwykle trudno jest 
jednak pogodzić się ze stratą dobrze nam 
znanych, bliskich osób. Na szczęście czas 
goi rany i wspomnieniami rekompensuje 
to, co straciliśmy.

Niech więc wspólnie przeżyte chwile 
z naszymi kolegami i koleżankami z pra-
cy, nigdy nie zaginą. Szanowanie pamięci  
o policjantach, wykonujących zawód na-
znaczony ryzykiem i niebezpieczeństwem 
to nasz moralny obowiązek. Oddawanie 
czci tym, którzy podjęli się służby wielkiej 
wagi należy się też przez szacunek dla ro-
dzin, które codziennie dzieliły trudy i wyrze-
czenia związane z ich odpowiedzialną służ-
bą. Niech symbolem pamięci o zmarłych 
funkcjonariuszach będą zapalane w tych 
dniach znicze i składane na ich grobach 
wiązanki.
Część ich pamięci!

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska
 
Foto: 
podkom. Piotr Świstak 

Jesteście w naszej pamięci!
Zgodnie z tradycją, na początku listopada nasze wspomnienia kierujemy 
do tych, których już z nami nie ma. Są wśród nich osoby szczególnie 
nam bliskie: członkowie rodzin, znajomi i koledzy. Są wśród nich także 
funkcjonariuszki i funkcjonariusze, którzy na służbie, a także poza nią, 
oddali swoje życie, aby strzec bezpieczeństwa. Byli ważną częścią 
policyjnej formacji, tworzyli jej historię i swoim postępowaniem dawali 
przykład do naśladowania kolejnym pokoleniom policyjnych adeptów.

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.

                                                            Wisława Szymborska 

ˮ
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2 października uroczystą Mszą Świętą  
w Katedrze Wileńskiej rozpoczęły się ob-
chody Święta Policji w litewskiej stolicy.  
Następnie we wnętrzach Pałacu Wielkich 
Książąt Litewskich wręczono nagrody  
wileńskim funkcjonariuszom oraz pracow-
nikom Policji. W tej podniosłej uroczysto-
ści uczestniczyli: Prezydent Litwy – Pan  
Gitanas Nausėda, Minister Spraw We-
wnętrznych Pani – Rita Tamašunienė,  
Komisarz Generalny Policji Litewskiej – Pan 
Linas Pernavas.

Pan insp. Marek Chodakowski w imie-
niu Komendanta Stołecznego Policji nad-
insp. Pawła Dobrodzieja oraz stołecznych 
funkcjonariuszy pozdrowił zebranych gości 
oraz życzył wileńskim policjantkom oraz po-
licjantom bezpiecznej służby i wytrwałości 
w dalszej pracy na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców Wilna.

Tekst: 
Katarzyna Czeżyk
 
Foto: 
Komenda Policji Okręgu Wileńskiego

Zastępca komendanta 
stołecznego wziął udział 
w wileńskich obchodach 
Święta Policji
Na początku października w Wilnie odbyły się uroczyste obchody Święta 
Policji Okręgu Wileńskiego. Na zaproszenie Komendanta Policji Okręgu 
Wileńskiego Pana Sauliusa Gagasa w obchodach wzięły udział delegacje 
stolic państw nadbałtyckich z: Helsinek, Rygi, Tallinna oraz Warszawy.  
Komenda Stołeczna Policji reprezentowana była przez Zastępcę 
Komendanta Stołecznego Policji  insp. Marka Chodakowskiego. 

Tekst: 
Ewelina Kucharska 
 
Foto: 
podkom. Piotr Świstak 

Kwartalna odprawa 
kadry kierowniczej 
Wyniki pracy policjantów komórek i jednostek organizacyjnych KSP 
przedstawili zastępcy komendanta stołecznego podczas odprawy, 
która odbyła się 17 października br. w auli wykładowej  im. K. Fuchsa  
w Piasecznie. Zreferowano osiągnięcia wszystkich pionów: kryminalnego, 
prewencji i logistyki. Poza tym przedstawiono założenia inwestycyjne na 
najbliższe miesiące, zarówno w sferze budowlanej, jak i informatycznej. 

EFEKTYWNOŚĆ „KRYMINALNYCH”
I Zastępca Komendanta Stołecznego Po-
licji insp. Krzysztof Smela jako pierwszy 
zaprezentował wyniki stołecznych policjan-
tów pionu kryminalnego za okres od stycz-
nia do września 2019 roku. W bieżącym 
roku, w porównaniu z ubiegłym, wszczę-

to o 1688 mniej postępowań w kategorii 
przestępstw kryminalnych  (46 286 – 2018 
r., 44 598– 2019 r.), przy jednoczesnym 
wzroście o 973 przestępstwa stwierdzo-
ne w tej kategorii (38 942 – 2018 r., 39 
915 – 2019 r.). W przypadku przestępstw 
najbardziej uciążliwych społecznie – łącz-

nie odnotowano ich o 456 więcej (20 764  
w 2018 r., 21 220 – w 2019 r.). Wzrost 
liczby przestępstw stwierdzonych nastąpił 
w kategoriach: kradzież cudzej rzeczy, kra-
dzież z włamaniem, kradzież samochodu. 
Natomiast spadek przestępczości odnoto-
wano w kategoriach: uszczerbek na zdro-



wiu, bójka i pobicie, przestępczość rozbój-
nicza, uszkodzenie rzeczy. 

W analizowanym okresie odnotowano 
wzrost wskaźnika wykrywalności w kate-
gorii kradzieży z włamaniem o 4,4%, na-
tomiast o 2,1% w kategorii przestępczość 
rozbójnicza (z 75,2 na 77,3). Miernik  ten 
poprawił się także w innych kategoriach: 
kradzież cudzej rzeczy, bójka i pobicie oraz 
uszczerbek na zdrowiu. Zwiększoną wy-
krywalność odnotowano też w przestęp-
stwach kryminalnych (0,6%). 

Insp. Krzysztof Smela przedstawił dane, 
które potwierdziły skuteczność stołecznych 
policjantów w walce z przestępczością 
gospodarczą (w okresie od stycznia do 
września 2019 r. stwierdzono 11 022 prze-
stępstw), korupcyjną (881 – o 513 więcej  
w porównaniu z analogicznym okresem 
ubiegłego roku), narkotykową (4 409  
w 2019 r., a 3 771 w 2018 r.) oraz wśród nie-
letnich (1 395 w 2019r .). W przypadku prze-
stępczości korupcyjnej wykrywalność w tej 
kategorii utrzymuje się na poziomie 100%. 
Wykazana efektywność wynika głównie  
z wytężonej pracy operacyjnej oraz działań 
edukacyjnych. 

Od stycznia do września zabezpie-
czono łącznie ponad 760 kg narkotyków, 
odzyskano w prowadzonych postępowa-
niach ponad 71 mln złotych i zabezpieczo-
no u podejrzanych mienie na kwotę ponad 
268 mln złotych – to najwięcej spośród 
wszystkich komend wojewódzkich w kraju. 
Wysoką skuteczność w analizowanym 
okresie osiągnęli stołeczni policjanci rów-
nież w zakresie poszukiwań osób zaginio-
nych i ukrywających się przed organami 
ścigania lub wymiarem sprawiedliwości,  
a także w zwalczaniu cyberprzestępczości  
i przestępczości osób wywodzących się ze 
środowisk "pseudokibiców".
 
PION PREWENCJI
W dalszej części odprawy wyniki pionu pre-
wencji przedstawił Zastępca Komendanta 
Stołecznego Policji insp. Marek Choda-
kowski, który dobrze ocenił pracę dzielni-
cowych stołecznego garnizonu, w tym ich 
aktywność w kontaktach ze społeczeń-
stwem. Omówił także służbę patrolową  
i obchodową poszczególnych jednostek 
organizacyjnych KSP oraz bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym. 

Analizie poddano okres od stycznia 
do września 2019 r. W tym czasie wypad-
ków drogowych odnotowano o 127 mniej 
w porównaniu z ubiegłym rokiem (1321 
w 2018 r., 1194 w 2019 r.), podobnie  
w przypadku osób rannych (1522 w 2018 
r., 1370 w 2019 r.) Natomiast liczba koli-
zji wzrosła (33 005 w 2018 r., 33 866  
w 2019 r.), także liczba zabitych (109  
w 2018 r., 126 w 2019 r.). 

Głównymi sprawcami wypadków dro-
gowych byli niezmienne kierujący pojaz-
dami – 1090, również przyczyny wciąż te 
same: nieustąpienie pierwszeństwa prze-
jazdu (31%), niedostosowanie prędkości 
do warunków ruchu (18%), nieustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla 
pieszych (15%), nieprawidłowe zmienia-
nie pasa ruchu (8%), niezachowanie bez-
piecznej odległości między pojazdami (4%). 
Natomiast do 83 wypadków doszło z winy 
pieszych z powodu: nieostrożnego wejścia 
na jezdnię tuż przed jadący pojazd (37%), 
przekraczania jezdni w miejscu niedozwo-
lonym (29%), wejścia na jezdnię przy czer-
wonym świetle (17%), nieostrożnego wej-
ścia na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody 
(7%).

Inspektor Marek Chodakowski przypo-
mniał o ogromnej roli działań prewencyj-
nych na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
drogowego, które jest jednym z priorytetów 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Akcje pro-

filaktyczne, zarówno te o zasięgu krajowym, 
jak i lokalnym są wzmożone m.in. w okresie 
jesienno-zimowym, kiedy dzień jest krótszy, 
pogoda kapryśna, a warunki na drogach 
niesprzyjające. Pod lupę brani są wówczas 
nie tylko kierowcy, rowerzyści, ale również 
piesi, którzy są zobowiązani nosić elementy 
odblaskowe w widocznym miejscu poza 
terenem zabudowanym. Choć nie ma 
obowiązku noszenia ich w mieście, funk-
cjonariusze zachęcają do ich używania, 
bowiem kierowca jest wstanie dostrzec od-
blask z odległości 150 metrów, czyli może 
zareagować już ok. 5-10 razy szybciej, niż 
gdyby zobaczył osobę bez podobnych 
oznaczeń.

Efektywność pracy policjantów pionu 
prewencji przejawiała się w omawianym 
okresie również w zintegrowanym syste-
mie organizacji i dyslokacji służby, w tym 
we współdziałaniu komórek i jednostek 
organizacyjnych KSP z podmiotami poza-
policyjnymi oraz w nanoszeniu zdarzeń na 
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Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa 
(potwierdzono 53,3% zgłoszenia). Ponad-
to od stycznia do września br. stołeczni 
policjanci zabezpieczyli 245 imprez maso-
wych, 105 imprez sportowych oraz 1430 
protestów społecznych i zgromadzeń pu-
blicznych.

STOŁECZNA LOGISTYKA
O rezultatach pionu logistyki mówił Zastęp-
ca Komendanta Stołecznego Policji Wło-
dzimierz Pietroń. Do najważniejszych należy  
m.in. oddanie do użytku kolejnego budynku 
spełniającego standardy techniczne obo-
wiązujące w obiektach służbowych Policji 
– Komisariatu Policji w Raszynie, którego 
uroczyste otwarcie odbyło się 23 paździer-
nika 2019 roku. 

Zastępca komendanta mówił również  
o postępie prac pozostałych zadań inwesty-
cyjnych, w tym o budowach: KPP w Prusz-
kowie i Mińsku Mazowieckim, KP w Radzy-
minie, Pomiechówku, Mrozach, oraz PP  
w Prażmowie, Izabelinie, Żabiej Woli, Lesz-
nie, Wiązownie, a także rozbudowie i prze-
budowie KP Warszawa Ursynów, termo-
modernizacji budynków przy ul. Karolkowej  
i Jagiellońskiej, budowie kotłowni gazowej 
w KPP w Otwocku oraz budowie syste-
mów zabezpieczenia technicznego obiektu 
CSU w Starej Wsi. 

W jednostkach i komórkach organiza-
cyjnych Komendy Stołecznej Policji reali-
zowane są również zadania remontowe, 
których już ukończono 17 z 22 zaplano-
wanych w 2019 r. (w tym remont pomiesz-
czeń: WPA i wideokonferencyjnych w Pała-
cu Mostowskich). Wartość prac to ponad 
4 mln zł.

Pan Włodzimierz Pietroń powiedział 
również o działającym od kilku miesięcy 
systemie zarządzania drukowaniem, któ-
ry przy zachowaniu poufności, umożliwia 
ewidencjonowanie i identyfikację drukowa-
nych bądź kopiowanych elementów oraz 
pozwala na obniżenie kosztów wydruku.

Następnie Naczelnik Wydziału Telein-
formatyki podinsp. Mariusz Galarda przed-
stawił plany inwestycyjne w systemie tele-
informatycznym: modernizacja i wdrożenie 
nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie 
Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej 
Sieci Teleinformatycznej 112, modernizacja 
Policyjnego Systemu Wideokonferencyjne-
go oraz wprowadzenie  centralnego Sys-
temu Dygitalizacji Akt Postępowań Karnych 
w Sprawach Karnych, w tym e-doręczenia 
(system elektronicznej wysyłki dokumen-
tów). Przewidywane jest także utworzenie 
klasyfikacji pojazdów w zależności od prze-
znaczenia oraz standaryzacji konsoli cen-
tralnej pojazdów w zakresie rozmieszczenia 

i montażu systemów teleinformatycznych 
oraz urządzeń sterowania sygnałami spe-
cjalnego przeznaczenia.

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. 
Paweł Dobrodziej podziękował kadrze kie-
rowniczej stołecznej komendy oraz wszyst-
kim policjantom i pracownikom za pracę, 
zwłaszcza przy zabezpieczaniu wyborów 
parlamentarnych oraz uroczystości związa-
nych z obchodami wybuchu II wojny świa-
towej. Pochwalił również działania funk-
cjonariuszy, dzięki którym zabezpieczono 
mienie oraz narkotyki znacznej wartości. 
Jednocześnie odwołał się do bezpieczeń-
stwa na drogach i potrzeby wzmożonych 
działań  mundurowych w zakresie jego 
zwiększenia. Podkreśli także znaczenie 
działań prewencyjnych, które oprócz do-
brych wyników w poszczególnych mierni-
kach, wymagają scentralizowanych czyn-
ności w wielu obszarach. Jej efektywność 
jest ściśle połączona z wynikami innych 
pionów policyjnych. Walka z przestępczo-
ścią wiąże się nie tylko z działaniami kry-
minalnymi prowadzącymi do zatrzymania 
i ukarania sprawców, ale również szeroko 
rozumianą prewencją, której zadaniem jest 
przede wszystkim zapobieganie łamaniu 
prawa.
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Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska
(wykorzystano mat. ZTM)

Grafika: 
Zarząd Transportu Miejskiego 

„Obudź się! Uwaga=życie” 
Ubiegłoroczne statystyki pokazały, że osoby po 60. roku życia to grupa 
najbardziej narażona na ryzyko wypadku. Kampania społeczna Zarządu 
Dróg Miejskich w Warszawie „Obudź się! Uwaga=życie” ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa seniorów na warszawskich drogach poprzez 
działania zmierzające do zmiany złych nawyków. Uważność, wrażliwość  
i odpowiedzialność na drodze – to fundamentalne czynniki, mające 
wpływ na bezpieczeństwo.

Jak wynika z danych Zarządu Dróg 
Miejskich,  w 2018 roku najczęstszymi 
przyczynami wypadków z udziałem pie-
szych-seniorów na warszawskich dro-
gach były nieudzielenie pierwszeństwa 
na przejściu dla pieszych (60,3 proc.)  
i nieprawidłowe cofanie pojazdów (16,8 
proc.). Seniorzy najczęściej przyczy-
niają się do wypadków przekraczając 
jezdnię w miejscu niedozwolonym (14 
proc.). Najwięcej wypadków w udziałem 
osób starszych w 2018 r. wydarzyło się  
w kwietniu, maju i październiku.

Najnowsza statystyka wypadków  
z udziałem pieszych za 2019 rok, przy-
gotowana przez Biuro Polityki Mobilności 
i Transportu, pokazuje, że liczba śmier-
telnych wypadków z udziałem pieszych 

w Warszawie utrzymuje się na podob-
nym poziomie w porównaniu do ubie-
głego roku, ale w skali kraju jest wyższa 
niż rok temu. Wypadki z pieszymi na 
stołecznych drogach to ponad połowa 
ogólnej liczby wypadków w 2019 roku.

Organizatorzy kampanii kierują swo-
je działania zarówno do kierowców, jak  
i pieszych-seniorów. Nie są to tylko dzia-
łania medialne i spoty, to także spotkania 
na uniwersytetach trzeciego wieku czy  
w klubach seniora. Chcą dotrzeć do 
osób starszych za pośrednictwem 
miejsc, w których bywają najczęściej, 
dlatego też za pośrednictwem warszaw-
skich parafii będą informowali seniorów 
o zagrożeniach na drodze. Chcą w ten 
sposób „obudzić” obydwie grupy. Zmie-

nić ich świadomość  i postawy, przeko-
nać, że nie tylko właściwa infrastruktura 
miejska, ale przede wszystkim uważ-
ność, wzajemne zrozumienie i odpo-
wiedzialność wszystkich użytkowników 
drogi jest kluczem do zwiększenia bez-
pieczeństwa na drogach.

Działania w ramach kampanii przewi-
dziane są do końca lutego 2020 roku.



  7

AKTUALNOŚCI

Uroczysty apel z okazji otwarcia nowe-
go Komisariatu Policji w Raszynie od-
był się 23 października br. przy udziale:  
I Zastępcy Komendanta Głównego Po-
licji, Komendanta Stołecznego Policji  
i jego Zastępcy Włodzimierza Pietro-
nia oraz kadry kierowniczej komórek  
i jednostek organizacyjnych stołecznej 
komendy, a także przedstawicieli władz 
państwowych i samorządowych, służb 
mundurowych, placówek oświatowych 
i kulturalnych, instytucji i stowarzyszeń 
współpracujących z Policją oraz ducho-
wieństwa. 

Na początku dowódca uroczystości 
złożył meldunek o gotowości do rozpo-
częcia apelu, po którym Kompania Re-
prezentacyjna Policji odśpiewała Hymn 
RP przy akompaniamencie  Orkiestry 
Reprezentacyjnej Policji, a na maszt 
wciągnięto flagę. 

Komendant Powiatowy Policji  
w Pruszkowie mł. insp. Jerzy Sztuc przy-
witał licznie zgromadzonych gości oraz 
podziękował komendantom i wszystkim 
osobom, które swoim zaangażowaniem 
przyczyniły się do szybkiego zakończe-
nia budowy nowej siedziby Komisariatu 
Policji w Raszynie (inwestycję ukończo-
no w 18 miesięcy). – Cieszę się, że ten 
projekt został zrealizowany, zarówno dla 
dobra mieszkańców, jak i policjantów. 
(…) Z mojej strony mogę zapewnić Pań-
stwa, że moi podlegli funkcjonariusze 
dołożą wszelkich starań, aby mieszkań-
cy gminy Raszyn czuli się bezpiecznie 
w swoim miejscu zamieszkania – dodał  
mł. insp. Jerzy Sztuc.

Następnie I Zastępca Komendanta 
Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augu-
styniak oraz Komendant Stołeczny Policji 
nadinsp. Paweł Dobrodziej symbolicznie 
przekazali Komendantowi Komisariatu 
Policji w Raszynie nadkom. Konradowi 
Łuczyńskiemu klucz do nowej siedziby. 
W trakcie uroczystości raszyńscy poli-
cjanci otrzymali także nowy radiowóz. 
Samochód oraz budynek poświęcił 

ksiądz prałat Zdzisław Karaś.
Za trud i poświęcenie wielu osób, 

dzięki którym rozpoczęto oraz zakoń-
czono budowę komisariatu podzięko-
wał I Zastępca Komendanta Głównego 
Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak. 
Generał nawiązał do wyjątkowości 2019 
roku, na którą składa się jubileusz 100. 
rocznicy Powstania Policji Państwowej  
oraz  rekordowa liczba 100 nowych 
obiektów policyjnych oddanych do użyt-
ku. I Zastępca Komendanta Głównego 
Policji odniósł się również do zaufania ja-
kim społeczeństwo darzy Policję: – 75% 
naszych rodaków twierdzi, że Policja 
pracuje dobrze, 89% uważa, że Polska 
jest krajem bezpiecznym, a 98% czuje 
się bezpiecznie w miejscu swojego za-
mieszkania. Nadinsp. Dariusz Augusty-
niak zwrócił także uwagę na źródło pozy-
tywnej oceny, którą jest praca policyjna. 
Za tę ciężką i ofiarną służbę generał ser-
decznie podziękował i życzył policyjnego 
szczęścia.

Do bezpieczeństwa odwołał się  
w swoim wystąpieniu również Komen-
dant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł 
Dobrodziej: – Staramy się jako policjanci 

i pracownicy Policji robić wszystko co 
możliwe, by podnosić bezpieczeństwo  
mieszkańców naszego garnizonu. (…)  
Policjanci z tego komisariatu mają bardzo 
dobre wyniki i bardzo dobrą wykrywal-
ność, jedną z lepszych w całym garnizo-
nie w kategorii 7 najbardziej uciążliwych 
przestępstw dla obywateli. To pokazuje 
jak dobrą pracę wykonujecie. (…) Bar-
dzo wysoką pozycję zajmujecie także  
w walce z przestępczością narkotyko-
wą. Wasza praca utrzymuje się cały czas 
na bardzo wysokim poziomie. Dodam, 
że policjanci z powiatu pruszkowskiego 
wyróżniają się również w służbach po-
nadnormatywnych, co świadczy o ich 
aktywności, a także  zrozumieniu sa-
morządu. (...) Aby było bezpiecznie po-
trzebne jest dobre merytoryczne przygo-
towanie policjantów, ich zaangażowanie, 
ale również odpowiednie warunki pracy  
i narzędzia, np. radiowozy. W garnizonie 
stołecznym użytkujemy obecnie około 
1700 radiowozów. W tym roku zakupi-
liśmy 60, kolejne 60 zakupimy do końca 
2019 r., część z nich jest współfinanso-
wana przez samorząd. 

Na koniec komendant stołeczny po-

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto: 
Ewelina Kucharska
Marek Szałajski 

Klucz do komisariatu 
w Raszynie wręczony
30 policjantów i pracowników cywilnych będzie pracowało  
w wybudowanym Komisariacie Policji w Raszynie. Nowoczesna siedziba 
posiada rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, dzięki którym zostały 
podwyższone komfort pracy i poziom obsługi interesanta. W uroczystym 
apelu, oprócz kierownictwa Policji, udział wzięli przedstawiciele 
władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych i instytucji 
współpracujących z Policją oraz duchowieństwa.
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dziękował wszystkim, który przyczynili 
się do powstania nowego komisariatu 
oraz na ręce Komendanta Komisaria-
tu Policji w Raszynie nadkom. Konrada 
Łuczyńskiego złożył życzenia wszystkim 
policjantom, by wspaniałe warunki pracy 
przełożyły się na skuteczną pracę i szyb-
kość reakcji funkcjonariuszy.

Do podziękowań oraz życzeń satys-
fakcji z nowo oddanego budynku i no-
woczesnego radiowozu przyłączyli się  
I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester 
Dąbrowski, który odczytał list Wojewody 
Mazowieckiego Zdzisława Sipiery oraz  
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba.

Na zakończenie uroczystości, przy 
dźwiękach  Orkiestry Reprezentacyjnej 
Policji, odbyła się defilada Kompanii Re-
prezentacyjnej Policji wraz ze sztandara-
mi Komendy Stołecznej Policji i Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

W sali odpraw nowej siedziby Ko-
misariatu Policji w Raszynie wystawio-
no Księgę pamiątkową, w której wpisy 
złożyli m.in.: I Zastępca Komendanta 
Głównego Policji  nadinsp. Dariusz Au-
gustyniak, Komendant Stołeczny Policji 
nadinsp. Paweł Dobrodziej, I Wicewoje-
woda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, 
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba oraz 
zaproszeni goście.

Budowa Komisariatu Policji w Raszy-
nie przy al. Krakowskiej 16 rozpoczęła 
się w 2018 roku w ramach Programu 
Modernizacji Policji i kosztowała prawie  
6 milionów złotych, w tym 1,5 miliona 
przekazała gmina. 

Budynek zajmuje obszar ponad  
574 m², ponadto 106  m² przeznaczono 
na część garażowo-gospodarczą, w któ-
rej wyznaczono 4 miejsca parkingowe. 
W części ogólnodostępnej znajdują się 
m.in.: hall, recepcja, pokój przyjęć inte-
resantów oraz sanitariat przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych. Natomiast 
w strefie  ograniczonego dostępu: szat-
nie z węzłami sanitarnymi, pokoje biuro-
we, pokój przesłuchań ofiar i świadków,  
a także osób zatrzymanych, pomiesz-
czenie depozytowe, sala odpraw z dy-
żurką i pokojem socjalnym, podręczny 
magazyn uzbrojenia oraz pomieszczenie 
do pobrania lub zdania broni. 

Nowoczesny obiekt spełnia standar-
dy techniczne obowiązujące w obiektach 
służbowych Policji. Z myślą o interesan-
tach teren komisariatu oraz pomieszcze-
nia w strefie otwartej zostały dostosowa-
ne do osób niepełnosprawnych.
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Od początku istnienia stołecznego Kubu 
Honorowych Dawców Krwi, czyli od 2015 
roku, policjanci oraz pracownicy komórek  
i jednostek organizacyjnych KSP oddali 764 
litry krwi, czym przyczynili się do uratowania 
wielu osób. Pomagają, bo wiedzą, jak waż-
na jest każda jej kropelka. I co najważniejsze, 
nie zawodzą, uczestniczą w każdej zbiórce  
w stołecznym garnizonie (zorganizowa-
no już 33 oraz 29 doraźnych –  „Krew na  
ratunek”), podczas której bezinteresownie 
oraz licznie dzielą się z innymi tym bezcen-
nym lekiem (np. w trakcie akcji pn. „100 
litrów krwi na 100-lecie powstania Policji 
Państwowej zebrano ponad 100 litrów).  
W podziękowaniu za ten wielki dar mini-
ster zdrowia, Polski Czerwony Krzyż oraz 
Kapituła Odznaki Honorowej PCK przyznali 
komendantowi stołecznemu, policjantom  
i pracownikom Policji odznaczenia i meda-
le.

Ta szczególna uroczystość odbyła 
się 28 października 2019 roku w Białej 
Sali Pałacu Mostowskich. Komendant 
Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobro-

dziej, Przewodniczący Krajowej Rady 
Honorowego Krwiodawstwa Polskiego 
Czerwonego Krzyża Sławomir Kaczyński 
i Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża Warszawa Południe, 
Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej 
Rady Honorowego Krwiodawstwa Pol-
skiego Czerwonego Krzyża Włodzimierz 
Warwas, w obecności kierowników ko-
mórek i jednostek organizacyjnych KSP 
oraz Kapelana Komendy Stołecznej Policji  
ks. Józefa Jachimczaka, wręczyli odzna-
czenia i medale 20 policjantom i policjant-
kom oraz 2 pracownikom Policji. 

Na początku uroczystej zbiórki Pan 
Sławomir Kaczyński zawiesił na sztan-
darze Komendy Stołecznej Policji Od-
znakę Honorową PCK IV stopnia  oraz 
wręczył Komendantowi Stołecznemu 
Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejo-
wi akt nadania. Kolejnym przyznanym  
odznaczeniem był „Honorowy Dawca Krwi  
– Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadany 
przez ministra zdrowia. Uhonorowano nim 
6 policjantów i pracowników Komendy 

Stołecznej Policji.
Komendant Stołeczny Policji otrzy-

mał również Medal 100-lecia PCK  
w Polsce oraz Medal 60-lecia Honoro-
wego Krwiodawstwa PCK. Te zaszczytne 
wyróżnienia otrzymali także zasłużeni dla 
krwiodawstwa funkcjonariusze i pracow-
nicy Policji, wśród nich policjant – emeryt, 
który oddał już 101 litrów krwi.

Ponadto Odznakę Honorową PCK 
IV stopnia nadano 5 osobom, tyle samo 
dawców wyróżniono Odznaką „Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia. 
Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca 
Krwi” II stopnia przyznano 8 dawcom,  
a Odznakę „Zasłużony Honorowy Daw-
ca Krwi” III stopnia – 5 policjantom. 
– Oddając własną krew, dobrowolnie  
i bezinteresownie, dajecie gest wysokiej 
wartości moralnej i obywatelskiej. To Dar 
Życia. – przytoczył słowa Jana Pawła II 
nadinsp. Paweł Dobrodziej. Generał pod-
kreślił też ogromną rolę stołecznego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi, który obec-
nie zrzesza 240 członków. – Nie sposób  

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto: 
Marek Szałajski 

Uhonorowano cichych 
bohaterów
Komenda Stołeczna Policji, jako lokalna zbiorowość społeczna, otrzymała 
Odznakę Honorową PCK IV stopnia, za szczególny wkład w realizację 
humanitarnej misji Stowarzyszenia i jego rozwój. W imieniu jednostki 
akt nadania z rąk Przewodniczącego Krajowej Rady Honorowego 
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża odebrał Komendant 
Stołeczny Policji. Za zasługi dla krwiodawstwa odznaczeni zostali 
również funkcjonariusze i pracownicy Policji stołecznego garnizonu. 
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znaleźć słowa, by w pełni oddać to, co  
robicie. Dar krwi, to dar najwyższy, jaki 
może dać człowiek drugiemu człowieko-
wi. Dajecie nie tylko biologiczny płyn, który 
ratuje życie, ale przede wszystkim nadzieję 
osobom chorym czy też wracającym do 
zdrowia po ciężkich wypadkach. Jesteście 
nazywani cichymi bohaterami. Cichymi, po-
nieważ nie oddajecie krwi w blasku fleszy  
i nie po to, żeby mieć przywileje. Robicie 
to z potrzeby serca, dając życie drugiemu 
człowiekowi – powiedział nadinsp. Paweł 
Dobrodziej. Komendant podziękował rów-
nież za wyróżnienie przyznane przez Kapi-
tułę Odznaki Honorowej Polskiego Czer-
wonego Krzyża dla Komendy Stołecznej 
Policji: – do dla nas honor. Mam nadzieję, 
że nie zabraknie nam nigdy determinacji do 
tego, żeby trwać w idei służenia drugiemu 
człowiekowi.

W imieniu Polskiego Czerwonego Krzy-
ża podziękowania za działalność na rzecz 
krwiodawstwa złożył wyróżnionym Prze-
wodniczący Krajowej Rady Honorowego 
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża Sławomir Kaczyński: – w 2019 roku 
zbiegają się dwa jubileusze: 100-lecia po-
wstania Policji Państwowej oraz 100-lecia 
Polskiego Czerwonego Krzyża, to poka-
zuje, że tuż po odzyskaniu niepodległości 
uznano zarówno Policję, jak i Czerwony 
Krzyż za potrzebne społeczeństwu. Dzisiaj 
się nic nie zmieniło, jesteście potrzebni, po-
twierdzacie swoją obecność i przydatność 
w życiu społeczeństwa. Niesienie pomocy 
innemu człowiekowi to Wasza misja. 

Słowa podziękowania za ofiarowy-
wany dar życia złożyli również stołecz-
nym policjantom i pracownikom: Prezes 
Oddziału Rejonowego Polskiego Czer-
wonego Krzyża Warszawa Południe  
i jednocześnie Przewodniczący Mazowiec-
kiej Okręgowej Rady Honorowego Krwio-
dawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża 
Włodzimierz Warwas oraz Kapelan Komen-
dy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak.

Odznaka Honorowa nadawana jest  
w kolejności od IV do I stopnia, a wy-
sokość zależy od działalności na rzecz 
krwiodawstwa, np. by otrzymać Odzna-
kę Honorową IV stopnia należy wyka-
zać się co najmniej 3-letnią działalnością  
w PCK. Dokładne warunki ich przyznawa-
nia określa Regulaminu Odznaki Honorowej 
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zasady 
pracy Kapituły Odznaki Honorowej PCK. 

Natomiast Odznakę „Zasłużony Hono-
rowy Dawca Krwi” może otrzymać hono-
rowy dawca, który w dowolnym okresie 
oddał odpowiednią ilość krwi lub jej skład-
ników, i tak: wyróżnienie I stopnia, czyli złotą 
odznakę otrzymują kobiety, które oddały co 
najmniej 15 litrów oraz mężczyźni, którzy 
przekazali nie mniej niż 18 litrów krwi.
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Wczoraj w Warszawie odbyła się kolejna konferencja nawiązu-
jąca do programu Unii Europejskiej pn.: „Rights, Equality and 
Citizenship Programme”, którego realizacja zaplanowana zo-
stała  na lata 2018-2019. Podobnie jak rok temu otworzył ją 
koordynator projektu, Komendant Rejonowy Policji Warszawa 
I inspektor Sławomir Piekut, który przywitał przybyłego na kon-
ferencję Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji inspektora 
Marka Chodakowskiego oraz wszystkich zaproszonych gości.  

Pierwsze spotkanie w ramach projektu pt.:„Efektywna Policja  
- Ochrona Ofiar i Świadków Przemocy” przedstawionego przez 
koordynatora Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Sto-
łecznej Policji Olgę Czuba-Czubiak odbyło się również w sto-
licy w listopadzie ubiegłego roku. Tak, jak i teraz uczestniczyły  
w nim wtedy delegacje Policji z Litwy, Łotwy oraz Niemiec.

W kolejnych miesiącach trwania programu jego uczestnicy 
spotykali się już w stolicach państw partnerskich tego projek-
tu. Podobnie jak w Polsce tak i tam dyskutowano o różnicach  
w sposobie rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie  
w poszczególnych krajach oraz wymieniano się spostrzeżenia-
mi, uwagami i doświadczeniami z zakresu tematyki programu.

Podczas prezentacji multimedialnych przedstawiano między 
innymi problematykę dotyczącą zjawiska przemocy w rodzinie  
z uwzględnieniem związków między cudzoziemcami, współ-
pracy z podmiotami pozapolicyjnymi oraz działań podejmo-
wanych przez organizacje pozarządowe w celu ochrony osób 
doznających przemocy i świadków przed ewentualnym działa-
niem osoby stosującej taką przemoc.

W ramach programu dla policjantów realizujących jego zało-
żenia w codziennej służbie zarówno na terenie działania KSP, jak  
i w krajach partnerskich uczestniczących w konferencji zostało 
zakupione podstawowe wyposażenie do udzielania pomocy 
przedmedycznej oraz 7 tysięcy kolorowych kocyków, które są  
używane podczas interwencji domowych, gdzie ofiarami bądź 
świadkami przestępstwa są dzieci.

Podczas konferencji kontynuującej projekt jej uczestnicy 
wymieniali się kolejnymi doświadczeniami i dyskutowali o tym, 
w jaki jeszcze inny sposób można wyjść naprzeciw osobom 
potrzebującym pomocy w nagłych sytuacjach, kiedy docho-
dzi do przemocy domowej. Na zakończenie dnia Zastępca 
Komendanta Stołecznego Policji insp. Marek Chodakowski 
wraz z Komendantem Rejonowym Policji Warszawa I insp. 
Sławomirem Piekutem wręczyli przedstawicielom zagranicz-
nych delegacji certyfikaty potwierdzające udział w konfe-
rencji. Nie mogło oczywiście zabraknąć czasu na rozmowy  
w kuluarach i wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Tekst i foto: 
nadkom. Robert Szumiata

„Efektywna Policja - Ochrona 
Ofiar i Świadków Przemocy”
W związku z realizacją programu Unii Europejskiej pn.:„Rights, Equality 
and Citizenship Programme” w listopadzie ubiegłego roku w Warszawie 
odbyła się pierwsza konferencja w ramach projektu Komendy Stołecznej 
Policji pt.:„Efektywna Policja - Ochrona Ofiar i Świadków Przemocy”. 
Przewodniczył jej gospodarz a zarazem koordynator projektu, Komendant 
Rejonowy Policji Warszawa I inspektor Sławomir Piekut. Kolejne 
konferencje odbywały się już w stolicach państw uczestniczących  
w projekcie na Litwie, Łotwie oraz w Niemczech. W październiku 
uczestnicy konferencji ponownie spotkali się w Warszawie.
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W obecności kadry kierowniczej Komen-
dy Stołecznej Policji odznaczenia, oko-
licznościowe ryngrafy i listy gratulacyjne 
otrzymało około 100 policjantów i pra-
cowników Policji. Wśród wyróżnionych 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz komendanta stołecz-
nego znaleźli się funkcjonariusze oraz 
pracownicy cywilni wydziałów, komend 
rejonowych i powiatowych oraz Oddziału 
Prewencji Policji.

Szczególne odznaczenie, brązowy 
medal „Za zasługi dla Policji” za współ-
pracę pomiędzy służbami odebrał Pan  
Andrzej Snopkiewicz, Zastępca Naczelni-
ka I Oddziału Terenowego Straży Miejskiej 
miasta stołecznego Warszawy.

Kolejne odznaki „Zasłużony Policjant” 
trafiły do kom. Dariusza Gadomskiego, 
asp. szt. Pawła Mielańczuka, asp. szt.  
Michała Drewicza, podkom. Marcina Fica, 
kom. Dariusza Pazia oraz kom. Jacka Stoli.

Oprócz odznak Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji przyznał poli-

cjantom okolicznościowe ryngrafy, m.in. 
za działania związane z poprawą bezpie-

czeństwa ekologicznego oraz ujawnie-
niem nielegalnego miejsca składowania 
odpadów niebezpiecznych w nieczyn-
nych wyrobiskach górniczych, za podjęcie 
działań ratowniczych na miejscu wypad-
ku drogowego z udziałem motocyklisty 
i uratowanie osoby, która próbowała po-
pełnić samobójstwo oraz zaangażowanie  
w zwalczanie przestępczości narkotyko-
wej, w tym ujawnienie miejsca uprawy 
konopi indyjskich w kompleksie leśnym  
i zatrzymanie dwóch osób związanych  
z tym procederem.

Listy gratulacyjne odebrali policjanci, 
którzy wyróżnili się, m.in. w Ogólnopol-
skich Zawodach Policjantów Dzielnico-
wych „Dzielnicowy Roku”, Ogólnopolskich 
Zawodach Policjantów Prewencji – Turnie-
ju Par Patrolowych „Patrol Roku 2019”, 4. 
Międzynarodowych Zawodów Konnych 
Służb Mundurowych o szablę Prezydenta 
Wrocławia, 7. Mistrzostwach Służb Mun-
durowych w Wędkarstwie Spławikowym 
oraz o Puchar Komendanta Stołecznego 

Tekst: 
Edyta Adamus

Foto:
st. asp. Rafał Retmaniak

Uroczystość wręczenia 
wyróżnień w Komendzie 
Stołecznej Policji
W Białej Sali Komendy Stołecznej Policji odbyło się uroczyste wręczenie 
odznaczeń, okolicznościowych ryngrafów i listów gratulacyjnych dla 
wyróżniających się policjantów i pracowników stołecznego garnizonu. 
Nagrody motywacyjne za ponadprzeciętne zaangażowanie i wzorowe 
wykonywanie obowiązków służbowych wręczył Komendant Stołeczny 
Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej w asyście I Zastępcy Komendanta 
Stołecznego Policji ds. kryminalnych insp. Krzysztofa Smeli.
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Policji w konkurencjach wytrzymałościowo 
– siłowych „Ogień na ogień”.  

Nagrodzeni policjanci zostali doce-
nieni za szereg czynności operacyjnych 
i procesowych, prowadzących m.in. do 
zatrzymania: sprawców zabójstw czy 
zaangażowanie w wykonanie czynno-
ści procesowych i pozaprocesowych, 
które doprowadziło do przedstawienia 
dwunastu osobom zarzutów w sprawie 
niekorzystnego rozporządzenia mieniem  
w kwocie około 270 tysięcy złotych.     

Wśród wyróżnionych znalazł się także 
funkcjonariusz, który wykazał niecodzienną 
empatię i udzielił pomocy mężczyźnie – by-
łemu więźniowi obozu koncentracyjnego  
i ofierze represji okresu wojennego.

Listy gratulacyjne z rąk komendanta 
otrzymali też funkcjonariusze, którzy wy-
kazali się profesjonalizmem i pełnym za-
angażowaniem w związku z organizacją 
stołecznych oraz centralnych obchodów 
Święta Policji, za zaangażowanie i czyn-
ny udział w zabezpieczeniu logistycz-
nym operacji policyjnej „Rocznica 2019”, 
za czynny udział w procesie realizacji  
inwestycji dotyczącej nowej siedziby Ko-
mendy Rejonowej Policji Warszawa I przy  
ul. Zakroczymskiej.

Gratulacje i słowa podziękowania dla 
wyróżnionych policjantów i pracowni-
ków cywilnych, którzy w ponadprzeciętny 
sposób angażowali się w wykonywanie 
obowiązków służbowych skierował nad-
inspektor Paweł Dobrodziej, Komendant 
Stołeczny Policji, który w pierwszych sło-
wach podziękował za zabezpieczenie 
wyborów parlamentarnych, wspomniał 
także o 11 listopada, jako o największym 
wyzwaniu podejmowanym w stolicy każ-
dego roku. Nadinspektor Paweł dobrodziej 
podkreślił, że Komenda Stołeczna Policji 
jest dobrze oceniana przez mieszkańców 
stolicy: – cieszymy się dużym zaufaniem, 
nie byłoby tego, gdybyśmy nie potrafi-
li współpracować z innymi podmiotami, 
z innymi służbami, z innymi formacjami 
mundurowymi. Wszyscy, którzy tutaj je-
steście zebrani odnieśliście indywidualny 
sukces. Wasza postawa pokazuje, że po-
licjantem jest się bez względu na miejsce, 
czas i okoliczności. Nie sposób wymienić 
wszystkich Waszych zasług.

Komendant Stołeczny Policji zwrócił się 
też do odznaczonych przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji: – odznacze-
nia, medale nie mają swojego wymiaru, 
jeśli chodzi o cenę, to jest wielka wartość, 
która ludziom ubranym w mundury za-
wsze zostaje na pamiątkę i zawsze zostaje  
w głowach, jako coś, czego dokonaliśmy 
w historii naszej służby czy pracy. To wielka 
wartość.
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Pomaganie ma we krwi, dlatego 10 lat 
temu podjął decyzję, że chce zostać po-
licjantem. Służba pozwoliła mu rozwijać 
pasję, szczególnie w momencie, kiedy 
został dzielnicowym. Wtedy w ramach 
codziennych obowiązków dzielnicowe-
go odwiedzał rodziny, w których została 
założona Niebieska karta. 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJAMI
Pewnego dnia trafił do domu, w którym 
wychowywało się trzech chłopców. Ich 
rodziców nie było stać, aby dzieci mo-
gły spędzić wakacje z rówieśnikami  
i wyjechać na kolonie. Wtedy mł. asp. 
Michał Osowski postanowił im pomóc. 
Zaczął szukać fundacji, która wsparłaby 
finansowo wyjazd braci na wypoczynek.  
I udało się. Fundacja „Nie tylko myśl” 
zgodziła się przekazać pieniądze na ten 
cel. 

To był początek trwającej od 2013 
roku współpracy z fundacją. Aspirant 
Osowski od tego momentu wyszuki-
wał rodziny, z których dzieci ze wzglę-
dów finansowych nie mogły wyjeżdżać 
na kolonie. Wtedy nawiązywał kontakt  
z fundacją, która opłacała ich wyjazd. 
Taka sytuacja trwała do 2018 roku. 

Przez 5 lat współpracy na kolonie  
i obozy zimowe wyjechało 30 dzieci, 
nie tylko z rodzin, które zostały objęte 
Niebieską kartą, ale również będących  
w trudnej sytuacji materialnej. 

Aby dalej pomagać dzieciom, w tym 
roku dzielnicowy Michał Osowski rozpo-
czął współpracę z innymi podmiotami, 
m.in. Fundacją „Dar serca” i Fundacją 
„Szansa”. Ich wsparcie  tylko podczas 
tegorocznych wakacji pomogło wysłać 
na kolonie do Jarosławca 10 dzieci  
w wieku od 10 do 13 lat. 

Młodszy aspirant Michał Osowski nie 
ma wątpliwości, że jego zaangażowa-
nie w pomoc najmłodszym zrodziło się  
w momencie, kiedy jego żona Joanna  
w ramach wolontariatu wyjechała na 
Ukrainę, aby pomagać żyjącym w ubó-
stwie tamtejszym dzieciom. Inspiracją 
dla niego był również wykładowca Marek 

Konopczyński z Wyższej Szkoły Nauk 
Społecznych „Pedagogium” w Warsza-
wie, który w ramach zajęć z twórczej 
resocjalizacji starał się pokazać swoim 
studentom, że z dzieci należy najpierw 
wydobyć ich zainteresowania, a potem  
z nimi pracować. Takim też zagadnie-
niom Michał poświęcił swą pracę magi-
sterską zatytułowaną „Dzieci ulicy”.  

HONOROWY DAWCA KRWI
Michał od stycznia tego roku należy do 
Klubu Honorowych Dawców Krwi przy 
Komendzie Stołecznej Policji -– „mia-
łem 18 lat, kiedy zostałem honorowym 
krwiodawcą, do tej pory oddałem 21  
litrów krwi”. 

Teraz zachęca do uczestnictwa  
w klubie swoich kolegów. Do tej pory 
udało mu się namówić 10 policjantów 
z Komendy Rejonowej Policji Warsza-
wa III. Sam też promuje oddawanie krwi, 
uczestnicząc w biegach temu poświę-
conych. 

RODZINA I PASJE
Michał pochodzi z Przasnysza, od 2012 
roku mieszka pod Piasecznem, wraz  
z żoną Joanną wychowuje 3,5-letnią 
córkę Kalinę. Jak sam mówi, dalej chce 
pomagać i zachęcać do pomocy innych, 

bo to motywuje go do działania. Ma też 
nadzieję, że ktoś doceni jego starania.

Tekst: 
Edyta Adamus

Foto:
z archiwum prywatnego 
mł. asp. Michała Osowskiego

„Zawsze chciałem 
pomagać innym”
Młodszy aspirant Michał Osowski jest dzielnicowym w Komendzie 
Rejonowej Policji Warszawa III. To było jego marzenie od momentu, kiedy 
10 lat temu wstępował w szeregi Policji. Bardzo szybko się zrealizowało. 
I wtedy zaczęła się jego przygoda z pomaganiem innym, która trwa do 
dziś.

"Zawsze chciałem być dzielnico-
wym i pomagać innym. Spełniło się, 
gdy 10 lat temu wstąpiłem w sze-
regi Policji. Wtedy zaczęła się moja 
przygoda z pomaganiem, która trwa 
do dziś".

ˮ
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Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju 
Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyj-
nych Policji składają się z trzech etapów. 
Pierwszy z nich odbył się w każdej z ko-
mend rejonowych i powiatowych oraz 
czterech komisariatach specjalistycznych 
stołecznego garnizonu. Najlepsi z nich, po 
jednym z każdej jednostki, przeszli do dru-
giego etapu konkursu.

Ten rozpoczął się testem wiedzy za-
wodowej, zorganizowanym w Białej Sali 
KSP. Zawodnicy mieli zaledwie 60 minut 
na rozwiązanie testu składającego się z 60 
pytań, jednokrotnego wyboru. Następnie 
po półgodzinnej przerwie uczestnicy przy-
stąpili do kolejnej części rywalizacji. Tym 
razem każdy musiał sobie poradzić z przy-
gotowaną symulacją pełnienia służby na 
stanowisku kierowania. Zadanie do wyko-
nania było maksymalnie zbliżone do tego, 
z jakim każdy z nich może spotkać się  
w codziennej służbie. Liczyła się wiedza, 
doświadczenie i właściwa reakcja. Tą 
część rywalizacji zaplanowano w pomiesz-
czeniach Stołecznego Stanowiska Kiero-
wania. 

Najlepszym w stołecznym finale był 
policjant z Mokotowa asp. Łukasz Ziomko, 
który już w listopadzie zmierzy się z kolega-
mi z kraju w ogólnopolskim turnieju służb 
dyżurnych. Drugie miejsce zajął podkom. 
Krzysztof Kamiński z ochockiej komendy, 
a trzecie – podkom. Wojciech Kalemba ze 
Śródmieścia.

Jak podkreślali członkowie zespołu 
oceniającego, funkcjonariusze wykazali się  
w tej konkurencji wysokim profesjonali-
zmem, doskonałą znajomością policyj-
nych procedur i przepisów prawa. Musieli 
zachować spokój w trudnych sytuacjach  
i potrafić opanować emocje potrzebne 
przy zbieraniu i wartościowaniu informacji  
o zdarzeniu.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska
 
Foto: 
Marek Szałajski 

Policjant z mokotowskiej 
komendy najlepszym 
dyżurnym w KSP
To już drugi raz policjanci pełniący służbę na stanowiskach kierowania 
wyłaniali spośród siebie najlepszych w swoim fachu. Stołeczny etap 
Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych 
Policji odbywał 2 października w Warszawie. W rywalizacji wzięli udział 
funkcjonariusze komend rejonowych i powiatowych oraz komisariatów 
specjalistycznych garnizonu stołecznego. Najlepszym w KSP okazał się 
asp. Łukasz Ziomko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. Teraz 
będzie reprezentował naszą jednostkę podczas krajowych zawodów, 
które zaplanowane są w dniach 28 i 29 listopada w Szkole Policji  
w Katowicach. 
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Tekst: 
Karina Pohoska

Foto:
sierż. sztab. Przemysław Lal

Jard II przechodzi na emeryturę
Choć ma 10 lat, to już odchodzi na zasłużoną emeryturę. Zawsze miał 
wszystko czego potrzebował by być szczęśliwym i dobrym koniem 
policyjnym.  Jednak w ostatnim czasie zabrakło mu końskiego zdrowia. 
O tym jakim koniem jest Jard II, opowiedziała mi jego opiekunka  
sierż. Olga Wrześniewska.

WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA
Decyzję o tym, że Jard II, koń Ogniwa 
Konnego Wydziału Wywiadowczo-Patro-
lowego Komendy Stołecznej Policji, musi 
zakończyć służbę, podjął weterynarz. Kon-
tuzja nogi, a dokładniej stawu skokowego, 
niestety nie pozwalała mu na dalszą pra-
cę. – Jard nie jest starym koniem, mógł-
by jeszcze kilka lat popracować, ale jego 
zdrowie jest dla nas najważniejsze. Wśród 
siedemnastu koni, które mamy obecnie na 
stanie, najstarszy ma 18 lat i wciąż czyn-
nie bierze udział w codziennych zadaniach  
– mówi sierż. Olga Wrześniewska, opie-
kunka Jarda, która w ogniwie jest od roku. 

DLA MARCHEWKI WSZYSTKO
Jard II jest koniem szlachetnej półkrwi. Do 
Policji trafił drogą przetargu jako 3-latek, 
czyli wtedy kiedy już nadawał się pod sio-
dło. – W wieku 3 lat koń jest na tyle dojrzały, 
że może skupić się na pracy, a nie na źre-
bięcym figlowaniu – mówi policjantka. 

Całe swoje szkolenie spędziła z Jar-
dem. Razem podchodzili do atestacji. Jest 
jego czwartym opiekunem i wiele razem 
przeszli, co bardzo ich do siebie zbliżyło. 
Szczególnie w ostatnim czasie, gdy pod-
upadł na zdrowiu, a ona się nim opiekowała 
robiąc masaże, wcierki z maści i zabierając 
na spacery. – Bardzo dobrze się rozumie-
my. Wiadomo każdy miewa lepsze i gorsze 
dni, ale właśnie dzięki temu, że od samego 
początku była między nami nić porozumie-
nia, udaje nam się razem pracować i nigdy 
nam się nie nudzi – opowiada.

Jard jest typem konia jednego jeźdźca, 
bardzo się przywiązuje i szuka kontaktu  
z człowiekiem. Dlatego tak ważne było do-
pasowanie się pod względem charakteru. 
– Wszystko jest efektem wielu godzin pra-
cy razem. Nie liczę, ile marchewek poszło, 
żeby go przekupić, ale dla niej zrobiłby do-
słownie wszystko. Jard to po prostu małe 
dziecko w dużym ciele – śmieje się moja 
rozmówczyni.  

ŻYWY I AMBITNY
Bardzo lubił skoki. To był jego żywioł i miał 
z tego dużo frajdy. Gdy komuś zaufał, był 
w stanie się przełamać do wszystkiego. 
Gdziekolwiek się pojawiał, zawsze budził 
szacunek i zainteresowanie. – Koło Jar-

da nigdy nie można przejść obojętnie, bo  
zwraca na siebie uwagę. Na przykład za-
wsze się ze wszystkimi wita wydając z sie-
bie przyjazne odgłosy rżenia – opowiada 
policjantka – Poza tym jest to koń, który źle 
znosi samotność. Czasem, gdy jako jedy-
ny zostawał na padoku, przeskakiwał ba-
rierki i najzwyczajniej w świecie sam wracał 
do boksu – dodaje.

DOBRY, POLICYJNY KOŃ
Jard II to dobry koń, sprawdzał się w służ-
bie. Tak mówią wszyscy, którzy go znają, 
zgodnie dodając, że będzie brakować go 
w szeregach. Przez 7 lat chętnie patrolował 

tereny zielone, dzielnie brał udział w zabez-
pieczeniach imprez masowych, pikników, 
koncertów. Wraz z opiekunem był również 
wzywany do poszukiwań osób zaginio-
nych. Dla stołecznej Policji wykonał kawał 
dobrej pracy. Jego zdjęcie trafi do konnej 
kroniki ogniwa, a on sam resztę życia spę-
dzi u boku swojej ukochanej opiekunki, któ-
ra zabiera go do siebie do domu. – Mam 
odpowiednie warunki, żeby trzymać konia. 
Będzie miał swój własny boks i świetne to-
warzystwo u boku moich pozostałych zwie-
rzaków – mówi sierż. Olga Wrześniewska, 
która nie wyobraża sobie, aby Jard trafił  
w inne ręce.



Po dużym sukcesie zeszłorocznej edycji skierowanej przede 
wszystkim do pieszych uczestników ruchu drogowego,  
w tym roku podstawową grupę docelową stanowią kierowcy. 
Zmieniło się też samo podejście. Organizatorzy kampanii za-
miast kolejnego spotu edukacyjnego, opracowali komplek-
sowe badanie społeczne, przedstawiające postawy warsza-
wiaków względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. I tak: 

•	 tylko 69% warszawiaków deklaruje, że przestrzega przepi-
sów ruchu drogowego;

•	 aż 85% badanych kierowców przyznaje, że zdarzyło im się 
rozmawiać przez telefon podczas jazdy samochodem, 64% 
– pisało wiadomości, 57% – robiło zdjęcia/nagrywało filmy;

•	 aż 50,4% badanych uważa, że rozmowa przez telefon  
w trakcie jazdy jest dopuszczalna lub dopuszczalna  
w wyjątkowych sytuacjach;

•	 60,8% badanych kierowców przyznaje, że zdarzyło im się 
przejeżdżać na czerwonym;

•	 tylko 32,5% osób nie ma obaw w związku z udzielaniem 
pierwszej pomocy.

To tylko niektóre wyniki przeprowadzonego przez Instytut Ba-
dawczy IPC badania (całość zostanie opublikowana w listo-
padzie), dowodzącego jak ważna jest systematyczna i konse-
kwentna edukacja wszystkich uczestników ruchu drogowego 
w zakresie bezpieczeństwa. W tegorocznej edycji organizatorzy 
kampanii zwracają uwagę dorosłych mieszkańców Warszawy 
na kwestie bezpiecznego przemieszczania się samochodem 
po Warszawie, zwłaszcza w kontekście przestrzegania przepi-
sów i uważania na ruch tramwajowy, nieużywania smartfonów  
w trakcie prowadzenia pojazdów oraz dawania dobrego przy-
kładu dzieciom.

Elementem kampanii są jednak nie tylko badania opinii  
publicznej, pozwalające na lepsze zdiagnozowanie problemu 
oraz wypracowanie najbardziej efektywnych środków zarad-
czych, ale także warsztaty dotyczące ćwiczenia uważności pt. 
„Uzależnieni od smartfonów” dla młodzieży szkolnej, organizowa-
ne we współpracy z Fundacją ZenDriving warsztaty „Inteligentne 

miasto” przygotowywane z Urzędem Komunikacji Elektronicznej 
czy materiały edukacyjne dla rodziców i szkół. 

Tramwaje Warszawskie nawiązały również współpracę z sie-
cią stacji benzynowych Shell, w jej ramach zostanie rozdanych 
100 tysięcy naklejek „Odłóż smartfon i żyj” czy też z Wojewódzkimi 
Ośrodkami Ruchu Drogowego i ośrodkami szkoleń kierowców. 
Nie zapomniano również o sprawdzonych sposobach ostrze-
gania pieszych przed wejściem na pasy będąc wpatrzonym  
w smartfona – burmistrz każdej warszawskiej dzielnicy otrzyma 
szablony do tworzenia na przejściach napisów ostrzegawczych 
„Odłóż smartfon i żyj”. Zostaną one przekazane do szkół, a na-
pisy przy przejściach pod baczną kontrolą nauczycieli, wykonają 
sami uczniowie jako element kampanii edukacyjnej.

Partnerami tegorocznej edycji kampanii są: Parlamentarny 
Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo 
Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go, Urząd m. st. Warszawy, Wydziały Oświaty, Burmistrzowie 
stołecznych dzielnic, Komenda Stołeczna Policji, Straż Miejska 
w Warszawie, Komenda Straży Pożarnej, Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego, 
Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, Urząd  
Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Zen Driving, Partnerstwo 
dla Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, Shell Polska.

Inauguracji kampanii towarzyszyła debata ekspercka, któ-
rej moderatorem był Wojciech Pasieczny, b. policjant Wydziału 
Ruchu Drogowego KSP, biegły sądowy, ekspert brd, wicepre-
zes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Do udziału  
w niej zostali zaproszeni: mł. insp. Piotr Jakubczak, radca  
Wydziału Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Marcin Kozoń, 
dyrektor nadzoru ruchu spółki Tramwaje Warszawskie; zastępca  
dyrektora WORD Warszawa Tomasz Matuszewski; koordyna-
torka merytoryczna, trenerka, psycholog w Fundacji ZenDriving 
Magdalena Mazurkiewicz; psycholog dr Ewa Odachowska  
z Instytutu Transportu Samochodowego; doradca ds. zewnętrz-
nych w Shell Polska Anna Papka. O wypowiedź zostali popro-
szeni także: wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Służb Ratowniczych Jacek Mackiewicz i zastępca Burmistrza 
Dzielnicy Warszawa-Wola Robert Rafałowski. 
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Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska 
(wykorzystano mat. ZTM)
 
Foto: 
prawodrogowe.pl 

"Bądźmy Razem Bezpieczni"
W październiku ruszyła XI edycja popularnej kampanii społecznej 
„Bądźmy Razem Bezpieczni”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, zwiększenie świadomości na temat zagrożeń oraz 
konsekwencji nieodpowiedzialnych zachowań. Jednym z partnerów 
kampanii Tramwajów Warszawskich jest Komenda Stołeczna Policji.
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A Ty w jakich kolorach widzisz 
swoją przyszłość?
Masz milion pomysłów, które chciałbyś zrealizować. Masz marzenia, 
które chciałbyś, aby stały się faktem. Masz rodzinę i znajomych,  
z którymi chciałbyś przeżyć wiele szczęśliwych lat. Ale czy to wszystko 
nie zaprzepaścisz jednym nierozsądnym zachowaniem na drodze? 
Zwolnij, a jeśli trzeba zatrzymaj się i pomyśl, czy swoją agresywną jazdą, 
nie narażasz siebie i innych uczestników ruchu. Nie ignoruj przepisów 
ruchu drogowego – ŻYJ! – apelują stołeczni policjanci w najnowszym 
spocie profilaktycznym, wyemitowanym po raz pierwszy – w Europejski 
Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. 

Tekst:
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
stopklatka ze spotu

1,5-minutowy spot powstał przy udziale 
policjantów Wydziału Ruchu Drogowe-
go i Wydziału Komunikacji Społecznej 
Komendy Stołecznej Policji. Ale w ten 
wyjątkowy projekt zaangażowanych 
było również wiele innych osób. Dzię-
kujemy za pomoc w realizacji i mon-
tażu filmu Panom Rafałowi Wójcikowi  
i Radosławowi Wikierze, a także Sandrze 
Mosakowskiej i Małgorzacie Bednarek 
oraz gronu fascynatów motoryzacji i bez-
piecznej jazdy.

Spot pokazuje tragiczne, nieodwra-
calne skutki bezmyślnego zachowania 
na drodze. Stołeczni funkcjonariusze ru-
chu drogowego w trakcie swojej służby 
nieraz widzieli konsekwencje tragicznych 
zdarzeń na drogach. Tym spotem chcą 
uświadomić użytkownikom dróg, że bez-
pieczeństwo jest w ich rękach. To oni 
decydują, czy poruszają się po drodze 
z dozwoloną prędkością, czy ustąpią 
pierwszeństwa pieszemu... Nieraz jedna 
sekunda może przekreślić czyjeś życie.

A Ty w jakich kolorach chciałbyś zo-

baczyć swoją przyszłość? Pewnie pięk-
ną, barwną i szczęśliwą. Zwolnij więc 
i pomyśl, czy swoim lekceważeniem 

przepisów drogowych nie narażasz sie-
bie i innych na drodze. Żyj i pozwól także 
żyć innym!

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

Tekst:
podinsp. Edyta Bednarczyk-Marek
Ewelina Kucharska

Foto:
kom. Sabina Stepek

Inauguracja tegorocznej edycji miała 
miejsce 29 października 2019 roku na 
terenie Ośrodka „Polonia” przy ul. Kon-
wiktorskiej 6. Uczniowie 8 klas szkół 

podstawowych uczestniczyli w nieco-
dziennym wydarzeniu - interaktywnej 
wycieczce po stadionie. W ramach pro-
gramu zwiedzili nie tylko obiekt sportowy 

i jego zaplecze, poznali zasady obowią-
zujące na terenie ośrodka, ale również 
porozmawiali z policyjnym psycholo-
giem, policjantem-spottersem oraz spe-
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ODBLASKI nigdy nie wychodzą 
z mody
Policjantki z Wydziału Prewencji spotkały się z uczniami ze Szkoły 
Podstawowej nr 210 w Warszawie. Była to doskonała okazja, aby 
przypomnieć dzieciom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, ale 
przede wszystkim zachęcić najmłodszych do noszenia odblasków.

Tekst:
podinsp. Edyta Bednarczyk-Marek
kom. Sabina Stepek

Foto:
podinsp. Edyta Bednarczyk-Marek

Po raz kolejny stołeczni policjanci  włą-
czyli się w ,,Ogólnopolski dzień od-
blasków”. Tym razem funkcjonariuszki  
1 października odwiedziły dzieci ze 
świetlicy w Szkole Podstawowej  
nr 210 przy ulicy Karmelickiej. Podczas 
spotkania przypomniano dzieciom mię-
dzy innymi o tym, jakich zasad należy 
przestrzegać, aby bezpiecznie dotrzeć 
do szkoły oraz jak ważne są elemen-
ty odblaskowe dla każdego uczest-
nika ruchu drogowego. Po zmroku 
pieszy ubrany w ciemny strój jest wi-
dziany przez kierującego pojazdem  
z odległości około 40 metrów. Nato-
miast osoba piesza, mająca na sobie 
elementy odblaskowe, staje się widocz-
na nawet z odległości 150 metrów. Ta 
dodatkowa odległość pozwala kierowcy 
na bezpieczne ominięcie pieszego lub 
wyhamowanie pojazdu.

Spotkanie było również okazją do 
rozmowy o numerach alarmowych,  
z których należy korzystać w sytuacji za-
grożenia oraz właściwych postępowania 
i zachowaniach w kontakcie z osobami 

obcymi. Te bardzo ważne kwestie zosta-
ły zaprezentowane dodatkowo poprzez 
zabawną kreskówkę ,,Bezpieczne za-
chowania”, która cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem wszystkich dzieci.

Na zakończenie tego miłego spo-

tkania wszyscy uczniowie otrzymali od-
blaski, które sprawią, że każdy z nich 
będzie widoczny i bezpieczny, co jest 
szczególnie ważne w okresie jesienno-
-zimowym.

cjalistą ds. profilaktyki społecznej.
Spotkania na obiekcie sportowym 

będą odbywać się przez cały rok szkol-
ny, zgodnie z terminarzem i programem 
wycieczek, w grupach do 30 osób.

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią 
na zainteresowanie ze strony uczniów  
i nauczycieli problematyką bezpieczne-
go kibicowania. W trakcie spotkań z poli-
cjantami młodzi ludzie mogą nauczyć się 
prawidłowych postaw kibica sportowe-
go, poznać przepisy regulujące bezpie-
czeństwo i porządek na terenie obiektów 
sportowych, w tym konsekwencje praw-
ne wynikające z negatywnych zacho-
wań. W trakcie zajęć funkcjonariusze, 
odwołując się do zaczerpniętych z życia 
sytuacji, uczą młode osoby prawidło-
wych reakcji na zagrożenia podczas im-
prez masowych, a także jak bezpiecznie 
dotrzeć i powrócić z meczu piłkarskiego.

W ramach programu „Kibic” zajęcia 
prowadzą także policyjni psycholodzy, 

którzy poruszają zagadnienia dotyczą-
ce psychologii tłumu, zachowań agre-
sywnych i alternatywnych zachowań 
asertywnych. Młodzież może uczyć się 

rozpoznać postawy związane z przemo-
cą i negatywnymi zachowaniami oraz 
dowiedzieć się, jakie są przyczyny ich 
powstawania.
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Nowe zasady kontroli ruchu 
drogowego
7 listopada weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego. 
Zgodnie z nowymi zapisami, na miejscu kontroli drogowej będziemy mogli 
spotkać nie tylko umundurowanych funkcjonariuszy Policji, ale również 
np. inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Transportu 
Drogowego, Straży Granicznej czy Służby Celno-Skarbowej. Ale to nie 
jedyne zmiany, na które muszą przygotować się kierowcy w najbliższym 
czasie.

Tekst:
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
archiwum Wydziału Komunikacji 
Społecznej KSP

LISTOPADOWE REGULACJE
Najbardziej wyraźną zmianą są regulacje 
dotyczące samych miejsc kontroli. Zgod-
nie z nowym rozporządzeniem, funkcjo-
nariusze mogą korzystać z miejsc, np. 
wyłączonych z ruchu i objętych zakazem 
zatrzymywania. W praktyce są to pobo-
cza wzdłuż linii ciągłej, chodniki albo tzw. 
powierzchnie wyłączone, oznaczone 
odpowiednim znakiem poziomym oraz 
zatoki przystanków autobusowych (poza 
godzinami kursowania autobusów). 

W przypadku kontroli trzeźwości bę-
dzie można obyć się bez dodatkowych 
formalności. W uzasadnieniu rozporzą-
dzenia wskazano, że funkcjonariusz nie 
będzie zobowiązany do przedstawienia 
się. Wszystko po to, by kontrole trwały 
jak najkrócej. Niemniej kontrolowany kie-
rowca może jednak poprosić o okazanie 
służbowej legitymacji.

Zmiany w przepisach dotyczą także 
kwestii wpuszczenia osoby kontrolowa-

nej do radiowozu. Sprecyzowano, że 
przeprowadzenie kontroli w radiowozie 
może nastąpić w przypadku czynności 
dotyczących spraw o naruszenie o cha-
rakterze administracyjnym, wykroczenie  
i przestępstwo. Do radiowozu będzie też 
mógł wejść kierujący wówczas, gdy np. 
ze względu na trudne warunki pogodo-
we (deszcz, śnieg, silny wiatr, itp.) łatwiej 
w kabinie skorzystać z terminalu płatni-
czego, by uiścić mandat karny. Ponadto 
w radiowozie znajdą schronienie osoby 
w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu 
(np. pieszy na autostradzie czy drodze 
ekspresowej). 

Na miejscu kontroli drogowej będzie 
można spotkać nie tylko umundurowa-
nych funkcjonariuszy Policji, ale również 
inspektorów Inspekcji Ochrony Środo-
wiska, Inspekcji Transportu Drogowego, 
Straży Granicznej czy Służby Celno-
-Skarbowej. 

OD STYCZNIA KOLEJNE ZMIANY 
DLA KIEROWCÓW
Na kolejne bardzo ważne zmiany trzeba 
poczekać do stycznia. Wówczas obli-
gatoryjne staje się sprawdzenie stanu 
licznika podczas kontroli drogowej (od 
tego są wyjątki związane z akcjami trzeź-
wości, tranzytem lub kwestiami bezpie-
czeństwa funkcjonariusza). Funkcjona-
riusze obowiązkowo sprawdzą przebieg 
pojazdu, kiedy auto zatrzymano do zba-
dania stanu technicznego, jak i w trakcie 
rutynowej kontroli dokumentów. Dane te 
trafią niezwłocznie do systemu CEPiK.

Ponadto podczas kontroli nie tyl-
ko np. policjant będzie mógł zatrzymać 
dowód rejestracyjny. Stosowne upraw-
nienia otrzymają funkcjonariusze Służby 
Celno-Skarbowej. To zaś konsekwencja 
zmiany przepisów dotyczących monito-
rowania drogowego i kolejowego prze-
wozu towarów.
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Tekst: 
Karina Pohoska

Foto:
K-9 Unit Warszawa

Nietypowe zmiany w kadrze
Przez wiele lat dzielnie i wytrwale służyły w garnizonie stołecznym. 
Pracowały obok nas, wspierając codzienne działania policyjne. 
Brały udział w pokazach i spotkaniach profilaktycznych z dziećmi 
w szkołach oraz przedszkolach, pomagały w zabezpieczeniach 
imprez masowych czy w akcjach poszukiwawczych. Teraz 
również na nie przyszedł czas, aby odejść na zasłużoną emeryturę. 

HALTER (CZESTER)
Pies służbowy kategorii patrolowo-tropiący 

z uwagi na wiek 8 lat, przeszedł na zasłużoną 
emeryturę.

DETOR (NERO)
Pies o specjalności patrolowo-tropiącej po 9 latach odchodzi 

na zasłużoną emeryturę.

EUFERIA (SINDI)
Pies patrolowo-tropiący po 10 latach odchodzi 

na zasłużoną emeryturę.

Liczy się nie to, jak duży jest bojowy 
pies, lecz to, jak dużo  jest bojowości 
w psie.

Dwight D. Eisenhauer

ˮ
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Wszystko, co trzeba wiedzieć 
o ustawie o dokumentach 
publicznych
Walka z fałszerstwami dokumentów, a także z wykorzystywaniem ich 
do popełniania przestępstw np. wyłudzania kredytów, to główne cele 
ustawy o dokumentach publicznych, która weszła w życie w lipcu. Dzięki 
ustawie będzie możliwa budowa systemu bezpieczeństwa dokumentów 
publicznych, który obejmie m.in. takie dokumenty jak dowody osobiste, 
paszporty, prawa jazdy i legitymacje studenckie.

Tekst:
podinsp. Anna Kędzierzawska
na podstawie materiału MSWiA

Foto:
z archiwum WKS KSP

Do najczęstszych przestępstw zwią-
zanych z wykorzystaniem fałszywych 
dokumentów należą wyłudzenia kredy-
tów i towarów, przestępstwa związane  
z obrotem z zagranicą, a także sprze-
daż kradzionych samochodów. Z infor-
macji Związku Banków Polskich wynika, 
że rocznie udaremnianych jest około 
6 tysięcy prób wyłudzeń kredytów na 
podstawie fałszywych dokumentów. 
Fałszywe dokumenty są wykorzystywa-
ne w wielu przestępstwach związanych 
między innymi z przestępczością gospo-
darczą czy też finansową. Na podstawie 
sfałszowanych dowodów czy paszpor-
tów przestępcy tworzą fikcyjne tożsamo-
ści. 

Dotychczas przepisy dotyczące do-
kumentów były rozproszone w blisko 
400 aktach prawnych. Brakowało rów-
nież jednolitych standardów zabezpie-
czeń przed fałszowaniem. Nie było też 
organu odpowiedzialnego za kształto-
wanie polityki bezpieczeństwa w tym 
obszarze (teraz będzie nim minister 
spraw wewnętrznych i administracji). 
Konieczne stało się zatem komplekso-

we uregulowanie kwestii dokumentów 
publicznych od momentu projektowania, 
poprzez nadzorowanie ich produkcji,  
a także działania prewencyjne i edukacyj-
ne. Wszystkie te aspekty objęte zostały 
ustawą o dokumentach publicznych.

Przy MSWiA zostanie utworzona ko-
misja do spraw dokumentów publicz-
nych, która m.in. będzie brać udział  
w opracowywaniu nowych wzorów 
dokumentów. Ustawa określa też wy-
magania dla wytwórców dokumentów 
publicznych dotyczące zapewnienia ich 
bezpiecznej produkcji i określa zasady 
przechowywania dokumentów publicz-
nych. Dokumentom publicznym, w za-
leżności od ich znaczenia dla bezpie-
czeństwa państwa, przypisany zostanie 
minimalny poziom wymaganych zabez-
pieczeń.

Ustawa zakłada utworzenie rejestru 
dokumentów publicznych, który bę-
dzie prowadzony przez MSWiA. Rejestr 
umożliwi obywatelom dostęp on-line do 
wzorów obowiązujących dokumentów  
z opisem podstawowych zabezpieczeń  
i sposobu weryfikacji ich autentycz-

ności. Rejestr zostanie uruchomiony  
w połowie przyszłego roku.

Nowy akt prawny wprowadza defini-
cję repliki dokumentu publicznego oraz 
przewiduje kary za ich wytwarzanie, ofe-
rowanie, sprzedaż lub przechowywanie 
w celu sprzedaży. Ten przepis karny 
powstał między innymi w reakcji na zja-
wisko oferowania tzw. dokumentów ko-
lekcjonerskich. Oznacza to, że ustawa 
zwiększy ochronę przed fałszerstwami 
z wykorzystaniem dokumentów łudząco 
podobnych do oryginałów.

Wbrew informacjom podawanym 
przez media, ustawa nie wprowadza 
kary za wykonywanie kserokopii doku-
mentów np. w banku. Istotne jest od-
różnienie przeciwdziałania fałszerstwom 
dokumentów publicznych poprzez za-
kaz tworzenia ich replik od kopiowania 
zawartych w dokumentach  danych 
osobowych. Ustawa o dokumentach 
publicznych nie zawiera regulacji w ob-
szarze pozyskiwania danych osobo-
wych na skutek kopiowania dokumen-
tów. Kwestie te podlegają przepisom 
ustawy o ochronie danych osobowych.
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Czy wiesz, że...

Jak czytamy na portalu wp.pl, władze australijskiego 
Sydney próbują za pomocą odpowiedniej techni-
ki walczyć z kierującymi pojazdami, którzy podczas 

jazdy używają telefonu bez zestawu głośnomówiącego.  
W zeszłym roku testowali nowy system kamer wykorzy-
stujący sztuczną inteligencję, który działa o każdej porze  
i w każdych warunkach atmosferycznych. Wysyła do 
centrali zdjęcie dokładnie takie jak z fotoradaru, na któ-
rym widać wykroczenie. Jak czytamy na portalu wp.pl, 
urządzenia wyglądają jak "puszki" fotoradarów, ale nie są 
instalowane na słupach, tylko znacznie wyżej, na wiaduk-
tach. Dzięki temu "widzą" przez przednią szybę, co robi 
kierowca. 
Przepisy w Australii przewidują mandat 337 dolarów  
(w przeliczeniu 900 zł) plus 5 punktów karnych za trzy-
manie telefonu w dłoni. Dozwolone jest korzystanie z ze-
stawu głośnomówiącego i pod warunkiem, że telefon jest 
umieszczony w schowku lub zamocowany do uchwytu, 
który nie zasłania drogi. 
W Polsce za takie wykroczenie można otrzymać mandat 
w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. Niebezpiecz-
ne jest nie tylko dzwonienie, ale także pisanie, czytanie  
i oglądanie filmów. Zgodnie z prawem nie jest zabronio-
ne umieszczanie smartfonu na uchwycie i włączanie filmu. 
Tymczasem może to być większym zagrożeniem niż samo 
dzwonienie – czytamy w artykule.

Już ponad 8 ton plastikowych nakrętek zebrali po-
licjanci z Bielan, mieszkańcy oraz dzieci ze szkół  
i przedszkoli w dzielnicy na cele charytatywne. Pomy-

słodawcą akcji jest dzielnicowy młodszy aspirant Rajmund 
Steć z bielańskiej komendy. Funkcjonariusz kilka lat temu 
zaangażował w zbieranie nakrętek funkcjonariuszy i spo-
łeczność lokalną. Do akcji włączyli się również członkowie 
Klubu Honorowych Dawców Krwi przy bielańskiej oraz 
północnopraskiej komendzie, a także firmy i inne instytu-
cje. Pod koniec października policjanci przekazali prawie 
2,5 t nakrętek. Zakrętki są odsprzedawane jako surowiec 
do firm recyklingowych, a tam przerabiane na granulat,  
z którego produkuje się na przykład plastikowe wiadra czy 
narzędzia. Pieniądze ze sprzedaży plastikowych korków 
trafią do Igora Kaczyńskiego, który kilka lat temu zapadł  
w śpiączkę oraz Oliwki Jakimowicz cierpiącej na wrodzoną 
łamliwość kości.
W Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V przy  
ulicy Żeromskiego 7, budynku Wydziału Prewencji przy 
ulicy Broniewskiego 58 i w Komisariacie Policji Warsza-
wa-Żoliborz  znajdują się plastikowe pojemniki, do których 
można wrzucać zebrane zakrętki. Policjanci zapraszają 
wszystkich mieszkańców do włączenia się w akcję. 

Policja Państwowa i Policja Polska tzw. policja gra-
natowa to dwa różne pojęcia, których nie należy 
ze sobą utożsamiać. Policja Państwowa funkcjo-

nowała od 1919 r. do 1939 r. na terenie II RP, natomiast 
Policja Polska została powołana przez niemieckie władze 
okupacyjne na obszarze Generalnego Gubernatorstwa  
w grudniu 1939 r. W szeregi tej ostatniej, pod groźbą kary 
śmierci, mieli obowiązek wstąpić funkcjonariusze PP. Obie 
formacje formalnie zostały rozwiązane w 1944. 

Jak informuje Rzeczpospolita, od 1 listopada wcho-
dzi w życie nowelizacja kodeksu wykroczeń, która 
wprowadza w życie elektroniczny rejestr wykroczeń 

przeciwko mieniu, tj.: kradzież, kradzież drewna z lasu, 
paserstwo. Wszystko po to, by złodzieje recydywiści po-
pełniający drobne kradzieże w różnych miastach nie odpo-
wiadali tylko za pojedyncze wykroczenia, a za zsumowane 
przestępstwo kradzieży. Wystarczy, by policjant sporządził 
notatkę z wykroczenia, a do takiego rejestru trafi każde 
nazwisko przyłapanego na kradzieży. Elektroniczny rejestr 
wykroczeń ma służyć Policji, prokuraturze i sądom.

Kabaret Skeczów Męczących włączył się w akcję pro-
mującą noszenie elementów odblaskowych. Artyści 
wspólnie z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przygotowali 
film, który w nieco zabawnej formie opowiada o poważ-
nych i smutnych konsekwencjach bycia niewidocznym 
na drodze. W myśl starej zasady „uczyć bawiąc” twórcy 
filmu mają nadzieję, że materiał znajdzie wielu odbiorców 
i jego oddziaływanie będzie zauważalne na polskich dro-
gach. Podczas briefingu prezentującego film naczelnik 
kieleckiej „drogówki” nadkom. Tomasz Janik przypomniał, 
jak ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo pieszych. 
Także dla kieleckich kabareciarzy omawiane zagadnienie  
jest niezwykle ważne, wyrażali nadzieję, że film przeko-
nana pieszych do noszenia elementów odblaskowych  
i w efekcie zwiększy ich bezpieczeństwo na drodze.  
Noszenie odblasków to nie wstyd, to Twoje bezpieczeń-
stwo – przekonują policjanci.

Dream, to imię suczki, która zasiliła szeregi naszych 
czworonożnych funkcjonariuszy. Nowa "policjant-
ka", wraz ze swoją przewodniczką, rozpoczęła wła-

śnie kurs w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 
Po jego zakończeniu będzie specjalizować się w wyszuki-
waniu zapachów narkotyków.




