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Święto Pracowników Cywilnych w KSP



Policjantki, Policjanci i Pracownicy Policji

Boże Narodzenie to szczególny czas, który spędzamy z rodziną i przyjaciółmi. Przy 
wigilijnym stole składamy swoim bliskim życzenia i obdarowujemy się prezentami. 
Niech te święta upłyną Wam spokojnie, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, przyniosą 
wiele radości oraz będą okazją do refleksji dotyczących minionego okresu i planów na 
nadchodzący Nowy Rok.

W imieniu kierownictwa Komendy Stołecznej Policji chciałbym serdecznie 
podziękować za rok wytężonej, profesjonalnej i skutecznej pracy. Niech  
w nadchodzącym Nowym 2020 Roku szczęście i pomyślność nigdy Was nie opuszcza, 
a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.

Bożonarodzeniowe życzenia składam też wszystkim policjantom, którzy w tym 
świątecznym okresie będą na posterunku. Niech to będzie spokojny i bezpieczny czas. 
Dziękuję Wam za pełną poświęcenia służbę, za wytrwałość w wykonywaniu zadań 
obarczonych ryzykiem i wieloma wyrzeczeniami. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzę Wam pomyślności i wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

W tych wyjątkowych dniach pragnę również przekazać świąteczne życzenia 
Waszym najbliższym, na których wsparcie liczycie każdego dnia. Życzę Wam wiele 
uśmiechu i radości każdego dnia oraz zadowolenia z podjętych wyzwań. Niech 
marzenia zmienią się w rzeczywistość, a sukcesy przerosną Wasze oczekiwania.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!



przed nami okres Świąt Bożego Narodzenia oraz początek nowego roku 2020. 
W chrześcijańskiej tradycji to radosny czas, w którym przeżywamy tajemnicę przyjścia 
na świat Jezusa Chrystusa. Wierni naszym zwyczajom spędzamy te chwile w gronie 
najbliższych osób, dzieląc się opłatkiem i wspólnie siadając do świątecznego stołu. Te 
kilka dni, na które czekamy cały rok, zawsze mają wyjątkowy charakter. Kojarzą nam 
się z rodzinną atmosferą, odpoczynkiem oraz poczuciem bezpieczeństwa, które jest 
dla każdego z nas niezwykle istotne. Na ten ostatni aspekt bezpośredni wpływ mają 
Państwo – Policjantki i Policjanci. Pełniąc służbę, niejednokrotnie narażając przy tym 
własne życie, pomagacie i chronicie tych, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie. 
Bez wątpienia robicie to profesjonalnie i skutecznie. 

Wykonują Państwo zadania na terenie garnizonu stołecznego. Jego specyfika 
wymaga profesjonalizmu i wyjątkowego podejścia do obowiązków służbowych. 
To na terenie Warszawy organizowane są największe zgromadzenia, które należy  
w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Swoje siedziby mają tutaj urzędy centralne oraz 
placówki dyplomatyczne. Stolica odwiedzana jest też przez turystów z całego świata, 
którzy dzięki Państwu czują się bezpiecznie. Dziękuję za codzienną i konsekwentną 
służbę.  

Życzę Państwu zdrowych, rodzinnych oraz pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech świąteczna atmosfera wniesie do naszych domów optymizm i pozwoli z nadzieją 
oraz odwagą spojrzeć w przyszłość. W tym czasie życzę odpoczynku i wytchnienia od 
natłoku codziennych obowiązków. Spotkania z najbliższymi niech wypełnia szczera 
radość ze wspólnego świętowania. 

Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom, którzy w okresie świątecznym będą 
dbać o nasze bezpieczeństwo, życzę spokojnej służby. 

Niebawem będziemy witać nowy rok 2020. Tym z Państwa, którzy przekroczą 
jego próg pełni noworocznych postanowień, życzę sił oraz zapału do ich realizacji. 
Bądźcie konsekwentni w swoich zamierzeniach, bo tylko tak można dążyć do spełnienia 
własnych marzeń. Niech rok 2020 przyniesie wiele satysfakcji z realizacji codziennych 
obowiązków. Życzę sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, 
Pracownicy Cywilni Policji,

Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji
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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Kończy się właśnie wyjątkowy rok dla polskiej Policji – rok jubileuszu 100-lecia powstania Policji Pań-
stwowej, rok wielu wydarzeń i przedsięwzięć rocznicowych, w których nasza redakcja miała swój udział.  
Z pełnym profesjonalizmem staraliśmy się relacjonować je dla Was. Ogromnym zainteresowaniem  
cieszyło się również przygotowane przez nas pierwsze w historii KSP wydanie specjalne Stołeczne-
go Magazynu Policyjnego, w całości poświęcone przedwojennym losom stołecznej Policji. Dziękuję  
serdecznie wszystkim, którzy z dużym zaangażowaniem współtworzyli ten wyjątkowy numer jubileuszowy 
oraz kolejne wydania policyjnego czasopisma. 
Przyszły rok zapowiada się równie interesująco. Przed nami piękny jubileusz, tym razem 100-lecia Policji 
Rzecznej i wiele specjalnych wydarzeń, o których z pewnością będziecie mogli przeczytać na łamach 
miesięcznika. Przygotowujemy też dla Was z tej okazji kolejną czytelniczą niespodziankę, o jej szczegó-
łach napiszemy niebawem. 
Z okazji kończącego się roku chciałabym w imieniu całej Redakcji złożyć Wam, Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy, najlepsze 
życzenia świąteczne. Życzę spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym roku realizacji osobistych 
zamierzeń i wielu zawodowych sukcesów.

W NUMERZE
AKTUALNOŚCI
2 Życzenia świąteczne od Komendanta Stołecznego Policji
3 Życzenia świąteczne od Ministra Spraw Wewnętrznych 
   i Administracji
4 Od redakcji
5 Nowe radiowozy w garnizonie stołecznym
6 Święto Pracowników Cywilnych w KSP
8 Policyjne zabezpieczenie Narodowego Święta Niepodległości
9 KSP włączyła się do akcji "Niepodległa do Hymnu"
9 Nowi policjanci w służbie
11 Policjantka z KSP na konferencji w Toledo
12 Goście z Gruzji i Ukrainy w Policyjnej Izbie Dziecka
13 100 policyjnych sportowców na 100-lecie Policji

Z ŻYCIA GARNIZONU
15 Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
16 IX Mistrzostwa KSP w Halowej Piłce Nożnej o Puchar 
     Komendata Stołecznego Policji
17 Najlepsi strzelcy

WARTO WIEDZIEĆ
18 Tworzenie korytarzy życia i jazda na suwak obowiązkowe 
     od 6 grudnia 2019 r.
20 BriefCam - jeden syatem, wiele możliwości
21 Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
23 Pomóżmy w ratowaniu słuchu malej Marysi
24 Pamiątkowa fotografia nagrodzonych pracowników

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmiany tytu-
łów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do 
druku. Za treść zamieszczanych reklam, ogłoszeń i ma-
teriałów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Prze-
druki z czasopisma tylko za zgodą redaktora naczelnego. 
Miesięcznik rozprowadzany jest bezpłatnie w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej.

Stołeczny Magazyn Policyjny - miesięcznik, ISSN 1731-4550 
Nakład: 1500 egezemplarzy 
Adres redakcji: ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa 
e-mail: redakcja@ksp.policja.gov.pl 
Telefon: (22) 603-38-40; (22) 603-38-41 
Redaktor Naczelna: podinsp. Anna Kędzierzawska 
Skład graficzny: Karina Pohoska 
Okładka: Marek Szałajski 
Druk: TOP DRUK sp. z o.o, sp.k.  
         ul. Nowogrodzka 151A, 18-400 Łomża

Redaktor Naczelna
podinsp. Anna Kędzierzawska



5

AKTUALNOŚCI

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
asp. sztab. Tomasz Oleszczuk

Nowe radiowozy 
w garnizonie stołecznym
O 37 pojazdów służbowych oznakowanych i nieoznakowanych  
zwiększyła się flota stołecznej Policji. Samochody te będą służyły 
funkcjonariuszom z komend rejonowych, powiatowych i komisariatu 
rzecznego. W uroczystości udział wzięli Komendant Stołeczny Policji 
wraz z zastępcami, Wojewoda Mazowiecki, a także prezydenci  
i burmistrzowie oraz przedstawiciele samorządów garnizonu stołecznego 
i duchowieństwa.

Uroczyste przekazanie nowoczesnych radiowozów rozpoczęło 
się o 12:00 na dziedzińcu przed Komendą Stołeczną Policji (Duża 
Korona). W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Komendant Stołeczny 
Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Zastępca Komendanta Stołecz-
nego Policji ds. prewencji insp. Marek Chodakowski, Zastępca 
Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki Włodzimierz Pietroń, 
Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz burmistrzowie, 
starostowie powiatów i wójtowie gmin, którzy współfinansowali za-
kup nowego sprzętu. W spotkaniu udział wzięli również kierownicy 
komórek i jednostek organizacyjnych Policji oraz Kapelan KSP ks. 
Józef Jachimczak.

Kluczyki do policyjnych pojazdów symbolicznie wręczyli funk-
cjonariuszom wojewoda Konstanty Radziwiłł i nadinsp. Paweł 
Dobrodziej. Samochody poświęcił Kapelan Komendy Stołecznej 
Policji ks. Józef Jachimczak. 
– Ta chwila jest przykładem, jak rząd i samorząd mogą wspól-
nie brać odpowiedzialność za sprawy Polski. Bardzo się cieszę, 
że to nie tylko Rządowy Program Modernizacji Policji, ale także 
suwerenne decyzje jednostek samorządu terytorialnego  dopro-
wadzają do tego, że wspólnym wysiłkiem możemy lepiej wypo-
sażać Policję. (…) To pokazuje również, że Policja ma wsparcie 
społeczne, które jest niezwykle ważne, a dzisiejsza uroczystość 
jest tego koronnym dowodem – powiedział podczas spotkania 
Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Wojewoda życzył też 
stołecznym policjantom, by ich służba była bezpieczna i pełniona 
w jak najlepszych warunkach, a liczba powrotów była taka sama, 
co wyjazdów. 

Za wsparcie przy zakupie nowego sprzętu transportowego dla 
stołecznej Policji podziękował samorządowcom z całego garnizo-
nu także komendant nadinsp. Paweł Dobrodziej: – tylko wspólnie 
możemy realizować nasze zadania, by podnosić bezpieczeństwo 

obywateli w naszym garnizonie. Tylko współpraca spowoduje, że 
mieszkańcy Warszawy i okolicznych powiatów będą żyć w spo-
koju, poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji. Jest ona widoczna 
dzisiaj poprzez prezentację nowych pojazdów, nowych narzędzi 
pracy dla stołecznej Policji. (…) Do końca roku przekazanych zo-
stanie jeszcze 37 radiowozów, samorządy w ramach sponsoringu 
przeznaczyły na ten cel 1 800 000 zł, my przekazaliśmy natomiast  
około 2 mln zł. 

Generał wspomniał również o Rządowym Planie Modernizacji 
Policji, dzięki któremu garnizon stołeczny otrzymał 78 mln złotych, 
z czego w tym roku zostały wykorzystane 44 mln zł. Środki te 
zostały  przeznaczone m.in. na wybudowanie dwóch nowych sie-
dzib, które oddano do użytku w 2019 roku: budynek Komendy 
Rejonowej Policji Warszawa I oraz Komisariat Policji w Raszynie.  
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AKTUALNOŚCI

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto: 
Marek Szałajski 

Święto pracowników cywilnych 
w KSP
Za profesjonalizm, zaangażowanie i wzorową pracę podziękował 
pracownikom stołecznej Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej. Do gratulacji  
i życzeń przyłączyli się również zaproszeni goście, wśród których byli 
m.in.: I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Szef Służby Cywilnej, 
poseł RP, I Wicewojewoda Mazowiecki oraz przedstawiciele władz 
samorządowych, instytucji i służb mundurowych współpracujących 
ze stołeczną komendą, a także związków zawodowych pracowników 
Policji i duchowieństwa. Uroczystość uświetnił występ muzyków z Chóru 
Komendy Stołecznej Policji i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Spotkanie w związku z Dniem Służby 
Cywilnej odbyło się 21 listopada 2019 
roku w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła 
II w Warszawie w obecności I Zastępcy 
Komendanta Głównego Policji, Komen-
danta Stołecznego Policji i jego zastęp-
ców, kierowników komórek i jednostek 
organizacyjnych KSP oraz  licznie zgor-
madzonych gości. Zgodnie z ceremo-
niałem policyjnym I Zastępca Komen-
danta Głównego Policji nadinsp. Dariusz 
Augustyniak przyjął meldunek o rozpo-
częciu uroczystości od dowódcy asp. 
sztab. Piotra Morawskiego.

Po wprowadzeniu pocztu ze 
sztandarem KSP i odegraniu Hymnu 
RP uczestników spotkania przywitał  
Komendant Stołeczny Policji nadinsp. 
Paweł Dobrodziej, który podziękował  za 
profesjonalizm i zaangażowanie wszyst-
kim pracownikom cywilnym – zarówno 
kadrze kierowniczej, jak i szeregowym 
pracownikom, wchodzącym w skład 

korpusu służby cywilnej oraz nie obję-
tych mnożnikowymi systemami wyna-

grodzeń. – Święto to jest inspirowane 
Dniem Służby Cywilnej, które już od 

W przyszłym roku nadal prowadzone będą budowy, moderniza-
cje, a także inwestycje, np.: zostaną oddane do użytku trzy nowo-
czesne komisariaty w Radzyminie, Pomiechówku, Mrozach oraz 
5 posterunków Policji. 

Nowoczesne radiowozy – 28 oznakowanych, 9 nieoznakowa-
nych – zostały zakupione ze środków finansowych pochodzących 
z funduszy jednostek samorządu terytorialnego oraz Programu 
Modernizacji Policji. Nowy sprzęt wykorzystany zostanie w służ-
bie przez funkcjonariuszy z komend powiatowych w Wołominie, 
Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim, Otwocku, Pruszkowie, Miń-
sku Mazowieckim, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim  
i dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych 
Babicach. Także komendy rejonowe otrzymają pojazdy służbowe: 
KRP Warszawa II, KRP Warszawa III, KRP Warszawa IV, KRP War-
szawa V, KRP Warszawa VI oraz komisariat rzeczny. 

Z przekazanych samochodów 21 jest wyposażonych w silnik 
o mocy 140 KM (marki Hyundai i-30), natomiast 7 radiowozów 
(marki Kia Sportage) posiada silnik o mocy 180 KM. Wszystkie 
auta są dostosowane do potrzeb policjantów oraz specyfiki peł-
nienia służby w ruchu miejskim oraz poza nim. 

W roku jubileuszowym 100. rocznicy powstania Policji Pań-

stwowej Komenda Stołeczna Policji zrealizowała także zakup no-
wych pojazdów dla jednostek Policji z całego kraju w liczbie 304 
radiowozów. Z kolei stołeczna flota powiększy się w tym roku łącz-
nie o 116 samochodów, na które przeznaczono 15 mln zł.
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2000 roku jest obchodzone w dniu 11 
listopada. To nie jest przypadkowa data, 
to bardzo ważna data w polskim kalen-
darzu – dzień odzyskania niepodległości. 
Ta zbieżność nie jest przypadkowa, po 
odzyskaniu niepodległości nasze pań-
stwo swoje struktury zaczęło budować 
od administracji rządowej. Właśnie po-
wstanie administracji  spowodowało, że 
nasze państwo było traktowane jako je-
den organizm – powiedział komendant. 
Generał nawiązał również do specjalne-
go wymiaru tej uroczystości obchodzo-
nej w roku jubileuszu 100. rocznicy po-
wstania Policji Państwowej: – Policja bez 
Was nie miałaby prawa funkcjonować  
i realizować tych zadań, które na nas są 
nakładane.

W komendach i komórkach organi-
zacyjnych stołecznej komendy pracuje 
około 1.900 osób, w tym niemal 800  
w korpusie służby cywilnej i to ich profe-
sjonalizm oraz pełne oddanie, co podkre-
ślił komendant: –  powodują, że staramy 
się, aby te święta były szczególnie uro-
czyste i organizowane w tak podniosłym 

miejscu, jak Muzeum Kolekcji im. Jana 
Pawła II w Warszawie, za co serdecz-
nie dziękuję pani Joannie Grzybowskiej,  
dyrektor muzeum.

Następnie nadinsp. Dariusz Augu-
styniak w towarzystwie nadinsp. Pawła 
Dobrodzieja wręczył posłowi RP Zdzi-
sławowi Sipierze Medal Stulecia Utwo-
rzenia Policji Państwowej przyznany 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji za osiągnięcia w populary-
zacji tradycji i dokonań Policji.

W tym roku Komendant Główny 
Policji przyznał nagrody pieniężne 74 
pracownikom stołecznego garnizonu, 

natomiast Komendant Stołeczny Policji 
nagrodził 128 osób. Podczas uroczysto-
ści minister Dobrosław Dowiat-Urbański, 
nadinsp. Dariusz Augustyniak i nadinsp. 
Paweł Dobrodziej wręczyli 116 wyróżnio-

nym listy gratulacyjne oraz słodkie upo-
minki. Dodatkowo komendant stołeczny 
przyznał nagrody z własnego limitu dla 
kilku naczelników cywilnych stołecznych 
wydziałów. Jak zaznaczył komendant  
z roku na rok, liczba przyznawanych na-
gród się zwiększa.

Życzenia z okazji Dnia Służby Cywilnej 
w imieniu Komendanta Głównego Policji 
gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka prze-
kazał wszystkim pracownikom garnizonu 
stołecznego nadinsp. Paweł Augustyniak 
oraz podziękował za profesjonalne za-
bezpieczenie tegorocznych obchodów 
Święta Niepodległości. Przypomniał tak-

że, że gdy rozpoczynał pełnienie funk-
cji I zastępcy komendanta głównego  
Policji jednym z najważniejszych dla nie-
go celów było docenianie pracy zarów-
no policjantów, jak i pracowników Policji:  
– codziennie  widzę, jak ciężką pracę wy-
konujecie i serdecznie gratuluję wszyst-
kim wyróżnionym.

Wiele ciepłych słów wyrażających 
uznanie dla wytężonej pracy skierowali 
również do nieumundurowanych pra-
cowników Policji: minister Dobrosław 
Dowiat-Urbański, Przewodniczący Woje-
wódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ 
Pracowników Policji w KSP Jan Gałązka, 
Kapelan KSP ks. Józef Jachimczak. 

Uroczystość zakończył okolicz-
nościowy koncert w wykonaniu soli-
stów Agnieszki Szafrańskiej i mł. insp.  
Tomasza Wiewiór – członków Chó-
ru KSP. Śpiewakom akompaniowali 
muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej  
Policji, którym przewodniczył asp. sztab.  
Jarosław Plichta. Po występie artystycz-
nym dla wyróżnionych i gości przygoto-
wano poczęstunek. 

Policja bez Was nie miałaby  
prawa funkcjonować i realizować 
tych zadań, które na nas są nakła-
dane.ˮ
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Jak co roku 11 listopada w całym kraju odbywały się rocz-
nicowe zgromadzenia, koncerty i pikniki, jednak miejscem 
głównych obchodów była Warszawa. To tu tradycyjnie miała 
miejsce uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza, a popołudniu przez miasto przeszedł Marsz Nie-
podległości. Z kolei przed Pałacem Prezydenckim odbył się 
koncert „Gramy dla Niepodległej”. Wydarzenia towarzyszące 
obchodom Narodowego Święta Niepodległości skupiły dzie-
siątki tysięcy osób. 

Jednym z nich był Marsz Niepodległości, który przeszedł 
stołecznymi ulicami już po raz dziesiąty. Uczestnicy szli Ale-
jami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, następnie ulicą 
Wybrzeże Szczecińskie między Wisłą a Stadionem Narodo-
wym aż na błonia przy Stadionie Narodowym. Nad ich bezpie-

czeństwem czuwali w tym czasie policjanci różnych pionów. 
Informowali mieszkańców i gości o planowanych utrudnieniach  
w ruchu, wprowadzonych zakazach zatrzymywania się i posto-
ju czy zakazach ruchu. Dowódcy poszczególnych odcinków 
przekazywali na bieżąco meldunki do sztabu operacji, gdzie 
przez cały dzień monitorowano sytuację i koordynowano dzia-
łania funkcjonariuszy zabezpieczających przedsięwzięcie.  

Na trasie marszu zostało rozwiązane zgromadzenie spon-
taniczne na rondzie De Gaulle'a, gdyż jego przebieg powodo-
wał zagrożenie bezpieczeństwa. Funkcjonariusze wielokrotnie 
zwracali się do organizatora zgromadzenia o opuszczenie ron-
da. Na miejscu działał m.in. zespół antykonfliktowy.

Jak mówił, tuż po zakończeniu Marszu Niepodległości, 

rzecznik komendanta Stołecznego Policji nadkom. Sylwester 
Marczak, tegoroczny marsz był najbezpieczniejszy od począt-
ku swojego istnienia. Dodał też, że dzięki działaniom wyprze-
dzającym Policja uniemożliwiła dotarcie na manifestację grupie 
kilkunastu osób, przy których znaleziono m.in. pałki teleskopo-
we. Zabezpieczono również materiał wideo m.in. z wizerunka-
mi osób, które odpalały race i petardy.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz  
Kamiński podsumowując zabezpieczenie Narodowego Świę-
ta Niepodległości podkreślił bardzo dobrą współpracę Policji  
i służb specjalnych, przede wszystkim Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego. 

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto: 
z archiwum WKS KSP 

Policyjne zabezpieczenie 
Narodowego Święta 
Niepodległości
Stołeczni policjanci wspierani przez funkcjonariuszy z kraju oraz 
inne służby zabezpieczali zgromadzenia, manifestacje i imprezy,  
które odbywały się w Warszawie z okazji 101. rocznicy odzyskania 
niepodległości. Aby zadbać o bezpieczeństwo uczestników tych wydarzeń 
oraz mieszkańców stolicy, w Komendzie Stołecznej Policji przez cały 
dzień działał sztab operacji.



Rok 2018 upłynął pod znakiem hucznego 
świętowania setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Niekwestio-
nowany sukces dotychczasowych ob-
chodów jest powodem do dumy, a  tak-
że wyzwaniem na kolejne lata ich trwania. 
Wspólne, radosne świętowanie ma łączyć 
Polki i Polaków oraz zachęcać do budowa-
nia wspólnej przyszłości.

W myśl tej idei Komenda Stołeczna 
Policji w ramach współpracy z Biurem 
Programu „Niepodległa” uczestniczyła  
w akcji „Niepodległa do hymnu” polegającej 
na odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego  
11 listopada 2019 roku o 12:00.

Wydarzenie zostało zrealizowane 
wspólnie z Chórem KSP pod dyrekcją 
Pani Sylwii Krzywdy na dziedzińcu Pałacu  
Mostowskich. Przedsięwzięcie koordy-
nował Gabinet Komendanta Stołecznego 
Policji.

 AKTUALNOŚCI
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Tekst: 
Paulina Gens

Foto: 
podkom. Rafał Retmaniak

KSP włączyła się do akcji 
„Niepodległa do Hymnu”
Komenda Stołeczna Policji uczciła rocznicę odzyskania niepodległości 
poprzez włączenie się 11 listopada w samo południe do drugiej edycji 
ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”. Mówiąc o odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, myśleć należy nie tylko o wydarzeniach roku 
1918, lecz o trwającym przez kolejne lata procesie odbudowy polskiej 
państwowości, który stał się udziałem pokoleń Polaków.

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
Marek Szałajski

Nowi policjanci w służbie
W Białej Sali Pałacu Mostowskich 70 policjantów odebrało legitymacje 
służbowe z rąk Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła 
Dobrodzieja. W tej wyjątkowej chwili nowo przyjętym funkcjonariuszom 
towarzyszyli najbliżsi. W uroczystości udział wzięli również zastępcy 
komendanta stołecznego, kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych 
KSP oraz kapelan stołecznej Policji.

Punktualnie o 10:00 meldunek o rozpo-
częciu uroczystości złożył Komendanto-
wi Stołecznemu Policji asp. sztab. Piotr 
Morawski. Następnie dowódca wydał 
komendę o wprowadzeniu pocztu sztan-
darowego stołecznej komendy, przy któ-
rym ślubowanie złożyło 70 policjantów, 
w tym 17 policjantek. Po wypowiedzeniu 
słów roty Komendant Stołeczny Policji 
wręczył nowym funkcjonariuszom legi-
tymacje służbowe, generałowi towarzy-
szyli jego zastępcy: insp. Krzysztof Sme-
la i insp. Marek Chodakowski.  
– Większość z Was trafi do oddziału 
prewencji Policji, pojedyncze osoby do 

komend rejonowych, powiatowych czy 
wydziału ruchu drogowego i komisaria-
tów specjalistycznych. W ciągu Waszej 
całej kariery pewnie nieraz będziecie 
zmieniali jednostki, komórki organizacyj-
ne m.in. po to, żeby znaleźć to miejsce, 
w którym będziecie czuli się najlepiej. 
Policja jest ogromną instytucją, w niej 
każdy może odnaleźć właśnie taki ob-
szar, w którym będzie się spełniał. Pra-
cując w komendzie stołecznej oprócz 
zadań podstawowych, będziecie mieli 
również możliwość wykonywać te naj-
trudniejsze w całej polskiej Policji. (…) 
Zawód policjanta, to nie tylko praca, 

to także służba drugiemu człowiekowi. 
Niech słowa ślubowania będą dla Was 
drogowskazem zarówno w chwilach,  
w których będziecie odnosić sukcesy, jak  
i w trudnych, kryzysowych momentach, 
gdy takie się pojawią – powiedział do 
nowo przyjętych policjantów Komendant 
Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobro-
dziej.

Generał nawiązał również do wyjąt-
kowości tego ślubowania, które przypa-
da w roku jubileuszowym  100. rocznicy 
powstania Policji Państwowej. Zwró-
cił się też do najbliższych policjantów  
z prośbą, by dzielili z funkcjonariusza-
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mi radości oraz byli dla nich wsparciem  
w trudnych sytuacjach. – Legitymacje, 
które dzisiaj otrzymaliście to wyróżnienie 
i zaszczyt, ale i wielkie zobowiązanie. Ży-
czę Wam policyjnego szczęścia i dużej 
satysfakcji z wykonywanych zadań – do-
dał nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Do policyjnego zobowiązania odniósł 
się również w swoim wystąpieniu Kape-
lan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef 
Jachimczak: - życzę Wam, abyście czuli 
tę wielką odpowiedzialność policjanta, 
który jest osobą wielkiego zaufania pu-
blicznego. Szczęść Wam Boże.

Ślubowanie to szczególny moment, 
który na długo pozostaje w pamięci tych, 
którzy go składają: nowożeńców, par-
lamentarzystów, studentów, sędziów, 
lekarzy i również policjantów. Dlatego 
też przy każdej takiej uroczystości sto-
łeczni funkcjonariusze i pracownicy Po-
licji odpowiedzialni za jej organizację  
i przebieg dokładają wszelkich starań, 
by ten dzień był wyjątkowy dla nowo 
przyjętych policjantów oraz członków 
ich rodzin, którzy licznie uczestniczą  
w spotkaniu. 

Dla utrwalenia tej niepowtarzalnej 
chwili wykonano wiele pamiątkowych 
zdjęć tak, by po latach budziły w boha-
terach uroczystości pozytywne wspo-
mnienia. Teraz przed nowo przyjętymi do 
Policji półroczne szkolenie podstawowe, 
w trakcie którego nabędą wiedzę i umie-
jętności niezbędne do profesjonalnego  
i skutecznego pełnienia służby w stołecz-
nym garnizonie.



Na miejsce tego niezwykłego spotkania wybrano Hiszpanię 
w 40. rocznicę wstąpienia kobiet do hiszpańskiej Policia Na-
cional. Na konferencję w Palacio de Congresos “El Greco”  
w Toledo, trwającą od 6 do 8 listopada br., przybyły policjantki 
z Europy, Afryki, Ameryki Południowej oraz Japonii, by w ra-
mach czterech paneli dyskutować o roli kobiet w formacjach 
policyjnych, polityce równości płci, prezentować bieżącą sytu-
ację kobiet w służbie oraz wymieniać doświadczenia i dobre 
praktyki ze swoich krajów.

Catherine de Bolle, Dyrektor Wykonawczy EUROPOL 
przedstawiła np. aktualne dane dotyczące struktury zatrudnia-
nia kobiet w Policji oraz omówiła perspektywę zmian w zakre-
sie wzmacniania ich roli w realizacji zadań przez poszczególne 
podmioty sektora bezpieczeństwa.

Pozostałe prelegentki z różnych zakątków świata z kolei 
mówiły o przywództwie kobiet w Policji, krajowych i między-
narodowych działaniach podejmowanych na rzecz równości 
płci oraz prezentowały swoje doświadczenia w tym obsza-
rze. Dyskutowano też o możliwości budowania sojuszów na 
rzecz równości płci, wprowadzaniu rozwiązań skierowanych 
na ustanowienie sieci kontaktów wspierających ideę równych 
szans w formacjach policyjnych, a także o potrzebie szkoleń  
z zakresu równouprawnienia w Policji i roli organów takich, 
jak: EUROPOL (Europejski Urząd Policji), EIGE (Europejski  
Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn) CEPOL (Agencja Unii  
Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania), IBERPOL 

(Szkoła Policji Państw Iberoamerykańskich) w integrowaniu for-
macji i wspieraniu projektów szkoleniowych.

Spotkanie policjantek stało się więc okazją do wielu inspi-
rujących dyskusji i nawiązania bliższych znajomości. Organi-
zatorzy mają nadzieję, że zapoczątkuje ono tworzenie sieci 
punktów kontaktowych w krajach uczestniczących oraz rozwój 
zintegrowanego programu szkoleniowego w zakresie polityki 
równouprawnienia w służbach.
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Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto: 
BMWP KGP 

Policjantka z KSP 
na konferencji w Toledo
Nadkom. Karolina Gawlicka-Bąk, oficer łącznikowy polskiej Policji 
w Hiszpanii oraz asp. sztab. Małgorzata Margas, Dowódca Plutonu 
Oddziału Prewencji Policji w Warszawie reprezentowały polską Policję 
na Międzynarodowej Konferencji Kobiet w służbach policyjnych 
„Równouprawnienie w sektorze bezpieczeństwa”, zorganizowanej na 
początku listopada przez Policía Nacional. Uroczystego otwarcia tego 
wydarzenia dokonał sam król Hiszpanii J.W. Filip VI.
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Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
Izabela Pajdała (KGP)

Goście z Gruzji i Ukrainy 
w Policyjnej Izbie Dziecka 
Szeroko rozumiana prewencja, a zwłaszcza prewencja kryminalna, w tym 
także resocjalizacja – obecna w policyjnych izbach dziecka – to obszary, 
w których stołeczni policjanci posiadają wiedzę i bogate doświadczenia. 
Zasobami tymi dzielą się podczas spotkań, np. z zagranicznymi 
specjalistami ds. prewencji kryminalnej i przedstawicielami instytucji 
resocjalizacyjnych oraz penitencjarnych krajów partnerskich. Jedna  
z takich wizyt miała miejsce 6 listopada br. w warszawskiej Policyjnej 
Izbie Dziecka przy ul. Wiśniowej.

Głównym inicjatorem wizyty była Helsiń-
ska Fundacja Praw Człowieka (HFPC), 
której przedstawiciele opracowali pro-
jekt pn. „Prawa nieletnich w placówkach  
resocjalizacji w Ukrainie” w ramach pro-
gramu RITA – Przemiany w regionie. Do 
tego programu oprócz Ukrainy przystą-
piły również inne kraje: Armenia, Azer-
bejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, 
Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, 
Uzbekistan. Pomysł na sam projekt zro-
dził się z chęci wsparcia sąsiedzkiego 
kraju w działaniach zmierzających do 
unormowania kwestii postępowania  
z nieletnimi łamiącymi prawo: – Ukra-
ina jest w trakcie wprowadzania nowe-
go prawa dotyczącego postępowania  
z nieletnimi zatem nasze działania do-
brze wpisują się w proces reformowania 
systemu – mówi Elżbieta Czyż, ekspert-
ka HFPC na łamach strony internetowej 
fundacji. 

O obowiązujących systemach i pro-
cedurach postępowania z dziećmi pod-
czas ich pobytu w policyjnej placówce 
opowiadali przedstawicielom z Ukra-

iny i Gruzji policjanci: mł. insp. Agata  
Malinowska, pełnomocnik Komendanta 
Stołecznego Policji ds. ochrony praw 
człowieka i asp. sztab. Robert Przybyl-
ski z Policyjnej Izby Dziecka. W spotka-
niu uczestniczyła także Elżbieta Czyż  

z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 
Ze strony KSP przedsięwzięcie koordy-
nowali: zastępca naczelnika Wydziału 
Konwojowego KSP podinsp. Grzegorz 
Trzciński i asp. sztab. dr Urszula Romel-
czyk. 

Wśród 15 zagranicznych gości byli 
pracownicy placówek dla nieletnich, 
pracownicy systemu probacji oraz na-
uczyciele akademii penitencjarnej. Oce-
nili oni spotkanie jako interesujące i bo-
gate w wiedzę praktyczną oraz przyznali, 
że zdobyte informacje z zakresu ochrony 
praw nieletnich czasowo pozbawionych 
wolności są dla nich bardzo ważne i mają 
zamiar wykorzystać je w swojej pracy. 
Zgodnie stwierdzili, że niezbędna w ich 
działalności jest współpraca ze szkoła-
mi, uczelniami i administracją publiczną 
w ramach inicjatyw m.in. o charakterze 
informacyjno-edukacyjnym, której celem 
jest zapobieganie negatywnym stereo-
typom czy też przemocy motywowanej 
uprzedzeniami lub nienawiścią.



Spośród policyjnych sportowców, po-
dobnie jak zawodowych sportsmenów, 
za każdym razem wyłaniani są najlepsi  
i nagradzani podczas uroczystej gali. Tak 
też było i w tym roku, roku szczególnym  
z uwagi na 100. rocznicę powstania  
Policji Państwowej. Do tego właśnie jubi-
leuszu wielokrotnie nawiązano podczas 
policyjnej Gali Mistrzów Sportu, m.in. wy-
łaniając spośród wszystkich policjantów 
i pracowników Policji 100 najlepszych. 
Każdy z nich ma na koncie wiele udanych 
startów w mistrzostwach świata i Europy 
w różnych dyscyplinach sportowych np.: 
pływaniu, triathlonie, lekkoatletyce, pił-
ce nożnej oraz plażowej, sztukach walki  
i sportach siłowych, badmintonie, a także 
slide challenge (tj. w zdobyciu 10 najwyż-
szych wodospadów świata).

Uroczyste odznaczenie najlepszych 
policyjnych sportowców odbyło się 22 
listopada 2019 roku w siedzibie Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego w Warszawie  
w obecności  Komendanta Głównego 
Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczy-
ka, Prezesa Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego Andrzej Krasińskiego oraz wielu 
znanych postaci świata sportu. Obecni 
byli m.in.: Prezes Polskiego Związku 
Kolarskiego Krzysztof Golwiej, Pre-
zes Polskiego Związku Zapaśniczego  
Andrzej Supron, Prezes Polskiego Związ-
ku Kickboxingu Piotr Siegoczyński, Wice-
prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
Tomasz Majewski, Dyrektor Sportowy 
PZPN Stefan Majewski, Prezes Ekstra-
klasy SA Marcin Animucki, Sekretarz 
Polskiego Związku Bokserskiego Cezary 
Jedliński. 

Na tak szczególnej gali nie mogło 
zabraknąć również wielokrotnych meda-
listów igrzysk olimpijskich: łuczniczki Iwo-
ny Marcinkiewicz, łyżwiarki szybkiej Luizy 
Złotkowskej, szermierza Mariana Syp-
niewskiego  czy pięcioboisty nowocze-
snego Dariusza Goździaka.

Gości zebranych w Centrum Olim-
pijskim przywitali w komentatorskim stylu 
Andrzej Strejlau, zasłużony piłkarz i trener 
oraz Michał Zawadzki, znany redaktor 
sportowy.  Następnie Komendant Głów-
ny Policji i Prezes Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego odznaczyli 100 wyróżnia-
jących się sportowców w mundurach, 
w tym dwóch pracowników cywilnych 
medalami specjalnie przygotowanymi 
z okazji 100. rocznicy powstania Policji 
Państwowej. Dokonania każdej z nagro-
dzonych osób były przybliżane podczas 
ceremonii wręczenia. Lista ich osią-
gnięć to wręcz niekończące się pasmo  
sukcesów odnoszonych zarówno pod-
czas mistrzostw świata, jak i Europy  
w reprezentowanych przez nich dyscypli-
nach sportowych. 

Z Komendy Stołecznej Policji uhono-

rowanych zostało 11 funkcjonariuszek  
i funkcjonariuszy: nadkom. Inga Kołodziej  
– judo (Wydział Doskonalenia Zawodo-
wego KSP), kom. Aleksandra Szysz-
ka – lekkoatletyka, biathlon, pływanie  
(Laboratorium Kryminalistyczne KSP), 
kom. Daniel Grzyb – kickboxing (Oddział 
Prewencji Policji w Warszawie), asp. Ka-
mil Lubowiecki – lekkoatletyka, biathlon 
policyjny, biegi długodystansowe (Od-
dział Prewencji Policji w Warszawie), sierż. 
sztab. Dorota Bartkiewicz – judo (Zespół 
ds. Ochrony Danych Osobowych KSP), 
sierż. sztab. Monika Nawrat – lekkoatle-
tyka, biegi długodystansowe (Wydział 
Dochodzeniowo-Śledczy KSP), sierż. 
sztab. Krzysztof Grzemiński – wyciska-
nie sztangi leżąc, martwy ciąg, trójbój 
siłowy (KPP Nowy Dwór Mazowiecki),  
st. sierż. Łukasz Matyśkiewicz  
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Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
podkom. Piotr Świstak

100 policyjnych sportowców 
na 100-lecie Policji
Tegoroczna policyjna Gala Mistrzów Sportu nawiązywała do jubileuszu 
100. rocznicy powstania Policji Państwowej. W trakcie uroczystości 
wyróżniono 100 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z całej Polski, 
którzy osiągnęli najwyższe wyniki na sportowych arenach w kraju  
i  zagranicą, a wśród nich 11 stołecznych policjantów. Medale wręczyli 
Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Prezes 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Krasiński. Galę otworzyli 
komentatorzy sportowi: były trener i piłkarz Andrzej Strejlau i redaktor 
sportowy Michał Zawadzki. 



– piłka nożna (KRP Warszawa II), st. sierż.  
Radosław Słomian - pływanie (KRP War-
szawa I), sierż. Paweł Baranek – kolarstwo 
(Wydział Wywiadowczo-Patrolowy KSP), 
sierż. Adam Chrzanowski – kickboxing 
(Wydział dw. z Przestępczością Samo-
chodową KSP). Niebawem na łamach 
„Stołecznego Magazynu Policyjnego” 
zaprezentujemy sylwetki nagrodzonych 
policyjnych sportowców stołecznego gar-
nizonu.

W trakcie gali wyróżnieni zostali rów-
nież kierownicy drużyn, którzy, choć w cie-
niu zawodników, ciężko pracują na sukces 
sportowców. Wśród nagrodzonych był 
kom. Daniel Grzyb, trener stołecznej dru-
żyny specjalizującej się w sztukach walki  
i sportach siłowych. 

Prezes Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego Andrzej Kasiński podziękował 
policyjnym sportowcom za ich wkład  
w promowaniu Polski na całym świecie 
oraz nawiązał do szczególnego jubile-
uszu – 100-lecia obchodzonego w PKOI 
i Policji. Z tej okazji wręczył statuetkę sze-
fowi Policji oraz odznaczył gen. insp. dr.  
Jarosława Szymczyka pamiątkowym me-
dalem 100-lecia PKOI. Natomiast Komen-
dant Główny Policji obdarował prezesa 
PKOI, wielkiego przyjaciela formacji, jed-
nym ze stu kafli wyprodukowanych przez 
fabrykę Paradyż S.A. z okazji okrągłego 
jubileuszu.

– Niezwykli bohaterowie naszej for-
macji – tymi słowami zwrócił się do uho-
norowanych Komendant Główny Policji 
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – to 
dla mnie ogromny zaszczyt, że przyszło 
mi kierować tą niezwykłą formacją, jaką 
jest polska Policja, szczególnie w roku 
naszego jubileuszu. Bardzo się cieszę, 
że mogę stanąć przed tak niezwykłymi 
ludźmi, jak Wy, którzy na co dzień pra-
cują i służą polskiej Policji i oddać wyraz 

mojego najwyższego uznania i szacun-
ku za to, co robicie każdego dnia (…). 
To dzięki Wam obywatele wiedzą, że nie 
tylko służymy, ale mamy też swoje pasje  
i takich ludzi jest w polskiej Policji na-
prawdę mnóstwo i że są to wspania-
li ludzie. Zawsze powtarzam, że naj-
większym kapitałem naszej formacji 
są ludzie, którzy w niej pracują i służą,  
a Wy jesteście tego twierdzenia najlep-
szymi ambasadorami. (…) Jesteśmy  
z Was wszyscy ogromnie dumni.

Szef Policji złożył życzenia wszystkim 
nagrodzonym przytaczając słowa Papieża 
Franciszka: – prawdziwie przeżywamy ży-
cie wtedy, kiedy pozostawiamy po sobie 
ślad. Wy już zostawiliście przepiękny ślad 
w historii polskiej Policji. Życzę Wam, aby-
ście tych śladów zostawiali jak najwięcej, 
bo one powodują, że polska Policja jest 
postrzegana jako formacja profesjonalna, 
w której służą niezwykli ludzie z pasjami 
sportowymi i muzycznymi. 

Gratulacje wybitnym policyjnym spor-

towcom złożył również dyrektor sporto-
wy Polskiego Związku Piłki Nożnej  Ste-
fan Majewski. Dyrektor w imieniu PZPN 
uhonorował gen. insp. dr. Jarosława 
Szymczyka srebrną Odznaką Honorową 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Srebr-
ną odznakę otrzymał również  Andrzej  
„Pułkownik” Kuczyński.

W imieniu wyróżnionych policjantek, 
policjantów i pracowników cywilnych 
podziękował za przyznane medale i wy-
różnienia kierownik reprezentacji Policji  
w kolarstwie. Szczególne wyrazy szacun-
ku i uznania skierował do pierwszego po-
licjanta polskiej Policji – gen. insp. dr. Ja-
rosława Szymczyka, który: – rozumie, jak 
wielki wysiłek należy ponieść, żeby osią-
gnąć jakikolwiek sukces. Swoją osobowo-
ścią daje nam iskrę, dzięki której możemy 
rozpalić ogień motywacji i promować nie 
tylko sport, ale i policjantów na arenie kra-
jowej oraz międzynarodowej.

 W dalszej części gali Komendant 
Główny Policji wyróżnił policyjnych mu-
zyków, którzy utworem „Dumny z by-
cia psem” wyrapowali ponad 800 tys. 
wyświetleń. W ten niekonwencjonalny 
sposób przyczynili się do budowania po-
zytywnego wizerunku Policji. W skład ze-
społu wchodzą funkcjonariusze z różnych 
jednostek Policji w: Opolu, Bartoszycach, 
Katowicach i Tucholi, wszystkich połączy-
ła pasja do muzyki, duma z bycia poli-
cjantem i chęć pomocy innym. Dochody  
z tego tytułu mundurowi artyści przekażą 
na rzecz dzieci z Fundacji Pomocy Wdo-
wom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Na koniec gali dla wszystkich wyróż-
nionych i gości  zaśpiewała Magdalena 
Tul, piosenkarka, kompozytorka i autorka 
tekstów znana m.in. z telewizyjnego pro-
gramu "Jaka to melodia".
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„NAKRĘCENI” NA POMAGANIE
W październiku br. w Komendzie Rejo-
nowej Policji Warszawa V odbył się finał 
kolejnej akcji charytatywnej, której celem 
było zebranie jak największej liczby plasti-
kowych nakrętek i oddanie ich do utyliza-
cji, a następnie przekazanie uzyskanych  
w ten sposób środków finansowych Oliw-
ce i Igorowi. – W akcję włączyli się policjanci  
i pracownicy cywilni z wszystkich wydzia-
łów komendy oraz pracownicy wielu in-
stytucji, w tym szkół, przedszkoli, zakładu 
gospodarowania nieruchomościami, skle-
pów oraz mieszkańcy Bielan. Całe osie-
dle „Ruda”, czyli dziesiątki tysięcy ludzi, 
przyłączyło się do nas. Łącznie zebraliśmy 
2,5 tony nakrętek – opowiada mł. asp. Raj-
mund Steć, dzielnicowy Rewiru III Komendy 
Rejonowej Policji Warszawa V. Uzyskane  
w ten sposób środki finansowe przekaza-
li na rzecz Oliwki, cierpiącej na wrodzoną 
łamliwość kości i Igora, który kilka lat temu 
zapadł w śpiączkę. 

W przedsięwzięciu zorganizowanym 
w ubiegłym roku udało się zebrać ok. 5,5 
tony, czyli 5.600 zł (za tonę można uzy-
skać ok. 700 zł). – Dzięki tym środkom 
finansowym, rodzina Igora mogła zakupić 
niezbędne środki pielęgnacyjne oraz re-
habilitacyjne np. specjalistyczny materac 
przeciwodleżynowy (cena takiego sprzętu 
może sięgać nawet 7 tys. zł). Marzeniem 
naszym jest, by Igor miał swój wózek inwa-
lidzki – dodaje policjant. 

DOBRA ORGANIZACJA TO PODSTAWA 
Wydawałoby się, że zbiórka plastiko-
wych nakrętek to krótka i jednoetapowa 
akcja. Nic bardziej mylnego, to przed-
sięwzięcie wymaga wielu działań, m.in. 
wiąże się z uzyskaniem pomieszczenia 
do przechowywania zebranych nakrę-
tek. – Nie byliśmy w stanie tak dużej 
liczby przechowywać w komendzie.  
Z pomocą przyszedł nam dyrektor ZGN 
Bielany, który udostępnił nieużywane po-
mieszczenie. W trakcie ostatniej zbiórki wy-
pełniliśmy je nakrętkami dosłownie po sam 

sufit. To robiło wrażenie – relacjonuje młod-
szy aspirant. Teraz ta przestrzeń ponownie 
się zapełnia.  

Kolejnym etapem jest zorganizowanie 
odbioru zebranych przez różne placówki  
i instytucje plastikowych odpadów,  po któ-
rym następuje dokładana segregacja, bo 
jak mówi Rajmund:  – nawet najmniejszy 
woreczek obniża cenę. A normą jest, że 
ludzie zanim wrzucą nakrętki do kontenera, 
gromadzą je w plastikowych woreczkach 
i wszystko razem nam przekazują. Nato-
miast my przed przekazaniem do skupu, 
musimy dokładnie sprawdzić i wyrzucić 
każdą folię, bo niestety to jest inny rodzaj 
plastiku, który nie nadaje się do przerobie-
nia. 

Koordynatorem całego wydarzenia jest 
mł. asp. Rajmund Steć, który we współ-
pracy z bielańskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej wyszukuje osoby potrzebujące 
pomocy, mobilizuje mieszkańców dzielnicy 
do przyłączenia się do akcji, odbiera z po-
szczególnych punktów zebrane materiały, 
organizuje ich segregację oraz transport. 
– Gdyby nie Rajmund nie moglibyśmy 
przekazać rodzinie pieniędzy. To On prze-
prowadza akcję od początku do końca. To 
Jemu należy podziękować za obowiązko-
wość, konsekwencję w działaniu, syste-

matyczność i hard ducha – mówi policjant-
ka asp. sztab. Justyna Wilamowska z KRP 
Warszawa V. – Nie każdemu chciałoby się 
o tym codziennie myśleć, planować, orga-
nizować i zachęcać innych do pomagania. 

Przedsięwzięcie to jest realizowane 
przy akceptacji i wsparciu komendanta 
rejonowego. Dużym wsparciem dla poli-
cjantów są także ich bezpośredni przeło-
żeni. Podporą są również, co wielokrotnie 
podkreślał mł. asp. Rajmund Steć, koledzy 
i koleżanki z pracy, zwłaszcza z Rewiru III:  
– gdyby nie te wszystkie osoby, akcji by nie 
było – zaznacza policjant.

POMYSŁ NA POMAGANIE
Mł. asp. Rajmund Steć już pierwszego dnia 
pracy jako dzielnicowy w KRP V (w 2015 
roku) wkręcił się w pomaganie innym, wte-
dy wszystko się zaczęło. Jak mówią bliscy 
współpracownicy policjanta: – tak napraw-
dę akcję na poważnie rozkręcił Rajmund. 
My możemy liczyć na niego, a on na nas. 

Słowa te znajdują potwierdzenie pod-
czas każdej akcji, która nie tylko niesie 
ze sobą pomaganie potrzebującym, ale 
również buduje dobre relacje w zespole,  
w myśl dewizy: „jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego”.

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
asp. sztab. Justyna Wilamowska

Jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego
Jest niezwykle skromny i uczynny. Wszystko co robi, robi z myślą  
o innych, nie o sobie. To człowiek o wielkim sercu i dużej sile przyciągania 
do siebie ludzi, którzy tak, jak on chcą pomagać innym. Po akcji na 
rzecz Oliwki i Igora, wielokrotnie podkreślał: – to nie moja zasługa, lecz 
nas wszystkich: kolegów i koleżanek z jednostki oraz mieszkańców  
i pracowników wielu instytucji. W jaki sposób pomaga i skąd pomysł na 
taką formę?
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Halowy turniej piłki nożnej to już kolejna impreza sportowa zorga-
nizowana w tym roku przez Wydział Doskonalenia Zawodowego 
KSP  w ramach obchodów 100-lecia powstania Policji Państwo-
wej. Przedsięwzięcie zorganizowano przy wsparciu NSZZ Policjan-
tów KSP oraz z pomocą Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA.

W emocjonującym finale drużyna z KRP Warszawa II pokonała 
zespół z OPP w Warszawie 4:1 i po raz pierwszy od dziewięciu edy-
cji turnieju, zwycięski zespół obronił mistrzostwo zdobyte wcześniej 
na hali. Po zakończeniu rywalizacji nastąpiła ceremonia wręczenia 
Pucharów Komendanta Stołecznego Policji oraz upominków piłkar-
skich drużynom, które stanęły na podium . Trofea wręczył Naczelnik 
Wydziału Doskonalenia Zawodowego insp. Sławomir Cisowski.

Wszystkim piłkarzom turnieju dziękujemy za grę fair play, nato-
miast kibicom za ich gorący doping motywujący do sportowej wal-
ki. Gratulujemy również wyróżnionym zawodnikom tegorocznego 
turnieju.

Tekst i foto: 
insp. Sławomir Cisowski

IX Mistrzostwa KSP 
w Halowej Piłce Nożnej 
o Puchar Komendanta 
Stołecznego Policji
IX Mistrzostwa KSP w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Komendanta 
Stołecznego Policji zakończyły się zwycięstwem drużyny z Komendy 
Rejonowej Policji Warszawa II. Drugie miejsce zdobył zespół Oddziału 
Prewencji Policji w Warszawie, a trzecie drużyna Komendy Powiatowej 
Policji w Wołominie. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach obchodów 
100-lecia powstania Policji Państwowej.
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MISTRZOSTWA KOMENDY STOŁECZNEJ PO-
LICJI W STRZELANIU
Już po raz czwarty rozegrano  
Mistrzostwa Komendy Stołecznej Policji  
w Strzelaniu na krytej strzelnicy FSO 
przy ul. Jagiellońskiej, które odbyły się 
19 listopada 2019 roku w ramach ob-
chodów 100. rocznicy powstania Policji 
Państwowej. Stołeczni strzelcy rywalizo-
wali w dwóch konkurencjach. Pierwsza 
polegała na oddaniu strzałów z pistoletu 
P-99 z odległości 25 metrów do dwóch 
tarcz TS-2 i TS-10 umieszczonych jedna 
pod drugą. Zgodnie z regulaminem nale-
żało oddać 10 strzałów z wymianą maga-
zynka (2x5) do tarczy TS-2, następnie po 
doładowaniu kolejne 10 strzałów (również  
z wymianą magazynka) należało skiero-
wać do tarczy TS-10. W kolejnej rywali-
zacji policjanci strzelali z pistoletu maszy-
nowego PM-98 i karabinu AKMS do tarcz 
TS-24 i TS-23 oddalonych o 25 metrów. 
W ciągu 3 minut należało oddać z każdej 
broni po 10 strzałów.

Zawody odbywały się na poziomie 

drużynowym i indywidualnym. W skład 
drużyn wchodziło 3 uczestników, przy 
czym zespoły mogły być żeńskie, męskie 
lub mieszane.

Nad prawidłowym przebiegiem mi-
strzostw czuwali sędziowie. Przewod-
niczącym komisji był sierż. sztab. Kamil 
Sułek, sędzią głównym zawodów była 
nadkom. Inga Kołodziej. Opiekę me-
dyczną podczas mistrzostw zapew-
nił zespół z Oddziału Prewencji Policji  
w Warszawie.

PUNKTACJA STOŁECZNYCH MISTRZOSTW
W klasyfikacji drużynowej najlepsza 
okazała się drużyna z OPP w Warsza-
wie w składzie: Daniel Grzyb, Krzysztof 
Ogórek, Darek Przasnek. Kolejne miej-
sce na podium zajęli funkcjonariusze  
z Komendy Rejonowej Policji w War-
szawa I: Maciej Mikołajczuk, Marcin 
Sałbut, Łukasz Wołowski. Trzecie miej-
sce należało do zespołu z Komend Re-
jonowej Policji Warszawa III – Łukasza 
Figury, Krzysztofa Maszera, Michała  

Jankowskiego.
Wśród kobiet zwyciężyła Aleksandra 

Sobieska-Ptaczek (WOINiA KSP). Tuż za 
nią uplasowała się Jolanta Łoza (Zespół 
Psychologów), trzecie miejsce zajęła Syl-
wia Leszczyńska (WFiB KSP).

W kategorii mężczyzn najwyższe 
miejsce na podium zajął Daniel Grzyb 
(OPP w Warszawie), drugie – Maciej 
Mikołajczuk (KRP Warszawa I), trzecie  
– Dariusz Przasnek (OPP w Warszawie).

LIGA STRZELECKA
Od 2014 roku organizowana jest Liga 
Strzelecka Funkcjonariuszy, Żołnierzy  
i Weteranów. Jest to wspólne przed-
sięwzięcie różnych formacji munduro-
wych. W bieżącym roku gospodarzem 
pierwszego etapu była Komenda Głów-
na Policji (6 czerwca 2019 r.), drugiego  
– Komenda Główna Straży Granicznej 
(19 września 2019 r.), natomiast trzecie-
go – Służba Ochrony Państwa (28 listo-
pada 2019 r.). Podczas ostatniego etapu 
odbyła się również gala finałowa, której 

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
nadkom. Jarosław Florczak

Najlepsi strzelcy
W listopadzie odbyły się dwie ważne imprezy strzeleckie. Jedną z nich były 
IV Mistrzostwa Komendy Stołecznej Policji w Strzelaniu, które rozegrano 
19 listopada br. W kolejnym tygodniu stołeczni policjanci rywalizowali 
w ostatnim III etapie Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy, Żołnierzy  
i Weteranów. Nie zabrakło sukcesów naszych zawodników. Rywalizacji 
strzeleckiej towarzyszyło wiele sportowych emocji.
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organizatorem była Komenda Główna 
Policji.

ZWYCIĘZCY I ETAPU
W pierwszym etapie w kategorii druży-
nowej zwyciężyli strzelcy z Okręgowe-
go Inspektoratu SW w Katowicach, na 
drugim miejscu byli funkcjonariusze ze 
Służby Ochrony Państwa, a trzecie za-
jęła stołeczna drużyna w składzie: Piotr  
Grzywiński, Maciej Mikołajczuk, Krzysztof 
Ogórek. Najlepszym strzelcem w klasyfi-
kacji indywidualnej kobiet została Agniesz-
ka Szymanik ze stołecznego Laboratorium 
Kryminalistycznego, drugie miejsce zajęła 
– Izabela Krypciak z OISW w Katowicach, 
a trzecie – Aleksandra Rudnik z KMP  
w Bydgoszczy. 

II ETAP – WYNIKI 
W drugim etapie stołeczna drużyna po-
licyjnych strzelców uplasowała się na 
drugim miejscu, tuż za mundurowymi   
z Okręgowego Inspektoratu Służby Wię-
ziennej w Katowicach. Trzeci byli funkcjo-
nariusze ze Służby Ochrony Państwa. Ko-

lejne – czwarte – miejsce zajęła drużyna 
z KSP.

W klasyfikacji indywidualnej kobiet 
zwyciężyła Aleksandra Rudnik z KMP 
w Bydgoszczy. Drugie miejsce zajęła 
Agnieszka Szymanik z Laboratorium Kry-
minalistycznego KSP. Natomiast trzecie 
zdobyła Inga Kołodziej z WDZ KSP.

W klasyfikacji indywidualnej katego-
rii open pierwsze miejsce zajął Maciej 
Mikołajczuk z KRP Warszawa I, drugie  
– Grzegorz Orłowski z SOP,  trzecie  
– funkcjonariusz SW w Katowicach Grze-
gorz Hyra.

Wśród weteranów najlepszy okazał 
się Grzegorz Orłowski z SOP, drugi był 
Dariusz Przasnek z OPP w Warszawie, 
a trzeci Andrzej Idzikowski z Żandarmerii 
Wojskowej.

FINAŁ, KLASYFIKACJA GENERALNA
28 listopada rozegrano ostatni etap ligi 
strzeleckiej. Drużynowo zwycięstwo od-
nieśli funkcjonariusze z Okręgowego 
Inspektoratu Służby Więziennej w Kato-
wicach. Drugie miejsce przypadło mun-

durowym ze Służby Ochrony Państwa. 
Trzecie i czwarte miejsce należało do poli-
cjantów z Komendy Stołecznej Policji.

W klasyfikacji kobiet na pierwszym 
miejscu uplasowała się Agnieszka  
Szymanik z KSP, drugim – Aleksandra  
Rudnik z KMP w Bydgoszczy, trzecia była 
Izabela Krypciak z OISW w Katowicach. 
Tuż za podium uplasowała się Inga Koło-
dziej z KSP.

Najlepszym strzelcem w kategorii 
open okazał się Grzegorz Orłowski (SOP), 
Grzegorz Hyra (OISW Katowice) był dru-
gi, a Maciej Mikołajczuk (KRP Warszawa 
I) – trzeci. Wśród weteranów Dariusz Prza-
snek z OPP w Warszawie był drugi.

W trakcie zawodów rozgrywano rów-
nież turnieje charytatywne, w których 
tradycyjnie udział wzięli przyjaciele służb. 
Podczas każdego z etapów darczyń-
cy mogli przekazywać pieniądze, które  
otrzymają podopieczni Fundacji Pomo-
cy Wdowom i Sierotom po Poległych  
Policjantach.

Tekst i grafika: 
Ministerstwo Infrastruktury

Tworzenie korytarzy życia 
i jazda na suwak obowiązkowe 
od 6 grudnia 2019 r.
14 listopada 2019 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja 
ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadzająca przepisy dotyczące 
tworzenia drogowych korytarzy życia oraz jazdy na suwak. Nowe przepisy, 
przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury, zaczęły obowiązywać 
od 6 grudnia 2019 r. 

Przepisy ustawy wprowadzają jedno-
znaczne zasady zachowania kierowców 
w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa  
i płynności ruchu drogowego sytuacjach: 
gdy zachodzi potrzeba umożliwienia 
służbom ratowniczym szybkiego dotarcia 
na miejsce zdarzenia drogowego, a tak-
że gdy występuje zwężenie drogi ograni-
czające liczbę dostępnych pasów.
– W sytuacji zagrożenia życia na drodze 
ważna jest każda sekunda. Zależy nam, 
by kierowcy wiedzieli, jak należy two-
rzyć korytarze życia, żeby odpowiednie 
służby mogły  jak najszybciej dotrzeć do 
poszkodowanych – powiedział minister 
infrastruktury, przewodniczący Krajowej 
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go Andrzej Adamczyk.

Nowelizacja ustawy doprecyzowuje 
obowiązujące przepisy poprzez dokład-

ne określenie zasad tworzenia przez kie-
rujących wolnej przestrzeni dla pojazdów 
służb ratunkowych oraz ustępowania im 
pierwszeństwa oraz wskazuje  właści-
wy kierunek zmiany pasa ruchu w celu 
stworzenia korytarza. W skrócie – kie-
rowcy poruszający się lewym skrajnym 
pasem mają obowiązek zjechać na lewo, 
a poruszający się pozostałymi pasami - 
na prawo, tak aby umożliwić swobodny 
przejazd pojazdom ratunkowym.

O tym, w jaki sposób tworzyć „korytarz 
życia”, mówi także kampania edukacyjna 
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego skierowana do polskich kie-
rowców „Życie ma pierwszeństwo”. Jej 
celem jest szerzenie wiedzy na temat za-
sad tworzenia korytarza życia. Kluczowym 
elementem kampanii jest interaktywny 
spot, który można obejrzeć na stronach  

http://www.krbrd.gov.pl oraz http://www.
zyciemapierwszenstwo.pl.
– Zwiększenie bezpieczeństwa na dro-
gach jest jednym z priorytetów rządu. 
W tym celu podejmujemy odpowiednie 
działania legislacyjne. Wiemy, że oprócz 
zmian w przepisach musimy też nie-
ustannie kształtować właściwe posta-
wy Polaków – a to jest możliwe dzięki 
takim kampaniom jak „Życie ma pierw-
szeństwo” – podkreślił minister Andrzej 
Adamczyk. 
– Życie ma pierwszeństwo to nie tylko ha-
sło kampanii. To przede wszystkim myśl, 
która powinna przyświecać każdemu 
polskiemu kierowcy: co zrobić, by droga 
do celu była bezpieczna – zarówno dla 
nas samych, jak dla innych uczestników 
ruchu – dodał wiceminister infrastruktu-
ry, zastępca przewodniczącego KRBRD 
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Rafał Weber.
W przypadku jazdy na suwak prze-

pisy precyzyjnie określają zasady pierw-
szeństwa jazdy z poszczególnych pasów 
ruchu, gdy następuje zmniejszenie ich 
liczby, a w miejscu zwężenia powstaje 
zator. Ustalają ponadto zasadę naprze-
miennego wjazdu po jednym pojeździe  
z każdego pasa ruchu.

Nowe rozwiązania są zbliżone do 

sprawdzonych od lat przepisów funkcjo-
nujących w wielu krajach Europy. Zmiany 
ustawowe są wynikiem działań zapisa-
nych w Programie realizacyjnym na lata 
2018-2019 do Narodowego Programu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
2013-2020, za który odpowiedzial-
na jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa  
Ruchu Drogowego.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 16 października 2019 r.  
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym http://www.dziennikustaw.gov.
pl/du/2019/2202/1

WARTO WIEDZIEĆ



BRIEFCAM – CO TO TAKIEGO?
To nowe rozwiązanie systemowe, platfor-
ma klasy VCA – Video Content Analytics 
(tzn. analiza treści wideo), która poma-
ga funkcjonariuszom w ich codziennej 
pracy. – Zestaw funkcji, jakie posiada,  
a dokładnie zaimplementowane mecha-
nizmy sztucznej inteligencji i uczenia ma-
szynowego pozwalają m.in. na skróce-
nie operacji przeglądania nagrań wideo  
z miejsca zdarzenia o nawet kilka rzę-
dów wielkości. Oprócz tego daje moż-
liwość filtrowania znalezionych obiektów 
– np. detekcji ludzi, pojazdów (w tym 
rozróżnienie ich typów – motocykle, au-
tobusy, ciężarówki, itd.), rozpoznawania 
kolorów, oznaczania kierunków poru-
szania się obiektów, itd. Wszystkie te 
mechanizmy mogą być wykorzystywane 
do analizowania zarówno nagrań wideo 
pozyskanych wcześniej, jak również 
pracujących w systemach monitoringu 
CCTV w czasie zbliżonym do rzeczywi-
stego. System ten działa w trybie cią-
głym 24/7/365 – opisuje platformę asp. 
sztab. Dariusz Kiciński, kierownik Sekcji 
III  Wydziału Teleinformatyki KSP.

UŻYTKOWNICY PLATFORMY
Licencja na korzystanie z systemu po-
zwala na równoległą pracę 8 użytkow-
ników, nie dotyczy to natomiast operacji 
realizowanych w trybie automatycznym, 
bowiem są one realizowane przez plat-
formę niezależnie od liczby zalogowa-
nych użytkowników. System mogą ob-
sługiwać funkcjonariusze lub pracownicy 
cywilni wyznaczeni przez kierowników 
komórek i jednostek organizacyjnych 
KSP, którzy korzystają z platformy po-
przez dedykowane stanowiska robocze 
w poszczególnych komendach czy też 
komisariatach lub poprzez stanowiska 
samodzielne (tzw. mobilne), pracujące 
autonomicznie poza obiektami policyj-
nymi. Użytkownicy przed przystąpieniem 

do pracy uczestniczą w instruktażu pro-
wadzonym przez pracowników Wydziału 
Teleinformatyki KSP oraz przedstawicieli 
dostawcy platformy. Obecnie do syste-
mu przyłączone są komendy rejonowej 
i powiatowe stołecznego garnizonu oraz 
wydziały KSP. 

Jak wskazuje asp. sztab. Dariusz  
Kiciński: – ze względu na charakter pra-
cy Policji nie jest przewidywane udostęp-
nianie platformy osobom prywatnym. 
Potencjalne wykorzystanie platformy 
BriefCam przez inne instytucje porządku 
publicznego jest w trakcie uzgadniana. 
I dodaje: – Platforma BriefCam pozwala 
na równoległą pracę wszystkich upraw-
nionych podmiotów.

MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE SYSTEMU
Platforma BriefCam jest narzędziem 
niezależnym od pozostałych systemów 
policyjnych. Obecnie istnieje możli-
wość podłączenia do niej 120 kamer. 
Architektura platformy daje możliwość 
analizowania tzw. zewnętrznych nagrań 

wideo (pochodzących np.: z monitorin-
gu miejskiego m.st Warszawy, obiek-
tów własnych KSP, systemów CCTV 
dostępnych w miejscu zdarzenia), po 
uprzednim wgraniu ich do systemu 
BreifCam. Aktualnie przedstawiciele 
Komendy Stołecznej Policji prowadzą 
rozmowy z Urzędem m.st. Warszawy, 
by wdrożyć mechanizm automatycznej  
i ciągłej analizy materiału rejestrowanego 
przez kamery monitoringu miejskiego. 

Podstawowym celem platformy jest 
skrócenie czasu dotarcia do poszukiwa-
nej informacji. Funkcjonariusze nie mu-
szą ręcznie przeglądać wielogodzinnych 
nagrań wideo. Platforma BriefCam robi 
to automatycznie i dostarcza odpowied-
nie narzędzia wyszukiwania informacji, 
wystarczy tylko użyć odpowiedniego 
algorytmu np. z zapisu wideo 30-minu-
towego można uzyskać 53-sekundowy 
film. – Jeżeli mamy sprawę kradzieży 
pojazdu i chcemy uzyskać jak najwięcej 
informacji, a do przejrzenia mamy kilka 
zapisów wideo, to wystarczy przegrać 

20

WARTO WIEDZIEĆ

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
nadkom. Jarosław Florczak

BriefCam – jeden system, 
wiele możliwości
Każdy z policjantów wie, jak żmudne i monotonne jest przeglądanie 
wielogodzinnych materiałów wideo i ile czasu należy poświęcić, by 
dokładnie przejrzeć zapis i wyłapać najdrobniejszy szczegół, który 
może być bardzo istotny dla prowadzonego postępowania. Niezwykle 
pomocna w tym zakresie okazała się technika, dzięki jej rozwojowi 
zautomatyzowanie nużących czynności jest już możliwe. I tak w 2017 
roku w KSP wprowadzono pierwsze elementy systemu BriefCam, a już pod 
koniec 2018 roku do platformy zostały przyłączone komendy rejonowe  
i powiatowe stołecznego garnizonu oraz wydziały KSP.
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pliki z systemów zewnętrznych lub wska-
zać kamery z dostępnych systemów 
monitoringu, a platforma przeanalizuje 
wszystkie nagrania według wybranego 
mechanizmu wyszukiwania. Można np. 
wybrać zapis „pokaż wszystko, co dzia-
ło się wokół miejsca X w ciągu ostatnich 
12h” – mówi Dariusz Kiciński.

Innymi przykładami schematów wy-
szukiwania są: „pokaż tylko ludzi, żad-
nych pojazdów”; „pokaż czerwone sa-
mochody osobowe poruszające się 
wzdłuż wskazanej linii” (linię rysuje na 
ekranie użytkownik), „czy w dostępnych 
nagraniach widać gdzieś tę twarz?” (po-
szukiwany obraz twarzy dostarczany jest  
w postaci pliku); „pokaż wszystkie po-
jazdy podjeżdżające pod obserwowany 
budynek, wraz ze znacznikami czasu”; 
„pokaż wszystkie osoby w niebieskich 
kurtkach”.

BRIEFCAM – WYKROCZENIA DROGOWE  
I PRZEPŁYW RUCHU ULICZNEGO
– W systemie dostępny jest moduł rapor-
towania danych statystycznych, pozwa-
lający na skondensowaną prezentację 
wyników z analizy np. rozkład średniej 
liczby pojazdów wjeżdżających na most 
w określonym czasie (np. tygodnia)  

w rozbiciu na interwały 5-minutowe  
z jednoczesnym podziałem na katego-
rie pojazdów. System pozwala także na 
określenie średniej liczby pojazdów, któ-
rych kierowcy dopuścili się wykroczenia  
w ruchu drogowym. I tak na przykład 
jest w stanie wykazać, z podziałem na 
interwały 15-minutowe, ilu kierujących  
w ostatnim miesiącu ze wskazaniem 
pory dnia złamało np. zakaz zawracania 
czy też skrętu, wjazd na obszar wyłączo-
ny z ruchu bądź też pod prąd, a także 
nieuprawnione korzystanie z buspasów 
– mnoży przykłady asp. sztab. Dariusz 
Kiciński. 

System gromadzi także dane, które 
mogą pomóc przy podejmowaniu de-
cyzji zmierzających do udrożnienia prze-
pływu ruchu. – W trybie automatycznym 
analizowane są trasy poruszania się 
obiektów, co pozwala na uzyskanie infor-
macji o potokach pojazdów i zjawiskach 
okresowych, np.: automatycznie wykry-
wane są obszary o podwyższonej gęsto-
ści pojazdów oraz sytuacje zatrzymania 
pojazdu na tzw. „chwilkę”, co powodu-
je wstrzymanie ruchu na całym pasie 
– wskazuje asp. sztab. Dariusz Kiciński 
i dodaje: – system może również wpły-
wać na zwiększenie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i optymalizację inwe-
stycji jednostek odpowiedzialnych za 
stan dróg. Przykładowo użycie jednego 
z mechanizmów wyszukiwania informacji 
tj. „w tym miejscu przez ulicę przebiegają 
dzieci” powoduje automatyczne wykry-
cie zjawiska, co może być impulsem do 
podjęcia decyzji np. o budowie progów 
zwalniających, przejścia dla pieszych lub 
ogrodzenia.

Korzyści płynące ze stosowania plat-
formy BriefCam są wielopłaszyznowe. 
Po pierwsze pozwala ona na znaczne 
skrócenie czasu poświęcanego przez 
funkcjonariuszy na przeglądanie i analizę 
materiału dowodowego z miejsca zda-
rzenia. Poza tym zmniejsza ryzyko pomi-
nięcia jakiegokolwiek elementu, bowiem 
każdy obiekt ruchomy zostanie zauważo-
ny. Ponadto mechanizmy filtracji danych 
pozwalają na podniesienie skuteczności 
egzekwowania obowiązującego prawa 
oraz mają oddźwięk prewencyjny, co 
przekłada się na poprawę bezpieczeń-
stwa. Platforma daje również możliwość 
otrzymywania powiadomień o wykrocze-
niach drogowych m.in. poprzez alarm 
na ekranie lub raport przysłany mailem  
z linkami do odpowiednich materiałów 
dowodowych.

Tekst: 
mł. insp. Agata Malinowska

Grafika: 
www.un.org

Międzynarodowy 
Dzień Praw Człowieka
Dzień Praw Człowieka (ang. Human Rights Day) to święto obchodzone 
corocznie 10 grudnia, ustanowione 1950 roku przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 
I chociaż samo pojęcie praw człowieka było obecne w świadomości 
społecznej już od dawna, to właśnie 10 grudnia 1948 roku w Paryżu, 
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw 
Człowieka.

Przyczyniło się do tego doświadczenie 
drugiej wojny światowej, które nakazało 
niejako na nowo przyjrzeć się jeszcze 
raz człowiekowi i jego prawom. Przyję-
ta Powszechna Deklaracja Praw Czło-
wieka formalnie uznała prawa człowie-
ka za jeden z priorytetów społeczności 
międzynarodowej stając się źródłem 
inspiracji dla wielu traktatów międzyna-
rodowych. Jest ona zbiorem praw czło-
wieka i zasad ich stosowania. Mając 
na uwadze przesłanie Deklaracji należy 
podkreślić, że jest ona ponadczasowa  
i stanowi kamień węgielny pod wciąż 
rozwijający się system ochrony praw 
człowieka. Ugruntowuje równość i god-
ność każdego człowieka oraz stanowi, 

że podstawowym obowiązkiem każde-
go rządu jest zapewnienie wszystkim 
ludziom korzystanie ze wszystkich nie-
zbywalnych praw.

Współcześnie mianem pojęcia praw 

człowieka określa się podstawowe pra-
wa, które przysługują każdemu człowie-
kowi od momentu narodzin aż do śmier-
ci bez żadnego wyjątku – niezależnie od 
jego pochodzenia, koloru skóry, naro-
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dowości, płci, religii czy wyznawanych 
poglądów. Wynikają one z przyrodzonej 
godności człowieka, którą utożsamiana 
się z pojęciem człowieczeństwa. Prawa 
człowieka występują wyłącznie w rela-
cjach jednostki z państwem. Ich podmio-
tem jest pojedynczy człowiek. 

Każdy z nas ma prawo do wolności, 
do wolności wypowiedzi oraz prawo do 
podejmowania decyzji, które mają wpływ 
na nasze życie. Wszyscy mamy prawo 
do życia wolne od wszelkich form dys-
kryminacji. Mamy prawo do prywatności 
i sprawiedliwości. Te prawa dotyczą każ-
dego z nas.

Art. 30 Konstytucji RP wskazuje, że 
„przyrodzona i niezbywalna godność czło-
wieka stanowi źródło wolności i praw czło-
wieka i obywatela. Jest ona niezbywalna  
i nienaruszalna, a jej poszanowanie  
i ochrona jest obowiązkiem władz pu-
blicznych”. Wszystkie zatem organy 
władzy publicznej są zobowiązane do jej 
poszanowania i ochrony. Poszanowanie 
godności ludzkiej polega na powstrzy-
mywaniu się od działań stwarzających 
dla niej zagrożenie. Natomiast ochrona 
polega na podejmowaniu działań usuwa-
jących zagrożenia dla niej. Odmowa po-
szanowania praw człowieka stanowi nie 
tylko krzywdę dla jednostki, ale sprzyja 
niepokojom społecznym i politycznym 
oraz przemocy i konfliktom zarówno we-
wnątrz społeczeństw, jak i między na-
rodami. Z tego powodu poszanowanie 
praw człowieka, których źródłem jest 
godność ludzka uważa się za podstawę 
wolności, sprawiedliwości i pokoju na 
świecie. To są wartości szczególnie waż-
ne dla człowieka, wynikające z jego pod-
stawowych potrzeb egzystencjalnych. 

Pomimo jednak znacznych postę-
pów, podstawowe zasady Powszech-
nej Deklaracji Praw Człowieka są wciąż 
wystawiane na próbę na całym świecie. 
Obchodzony każdego roku 10 grudnia 
Międzynarodowy Dzień Praw Człowie-
ka w sposób szczególny poświęcony 
jest orędownikom praw człowieka na 
całym świecie, którzy dążą do zapew-
nienia ochrony własnych praw oraz 
praw innych i wkładają wiele wysiłku  
w działania zapewniające przestrzeganie 
ich na co dzień. 

W działaniach Policji respektowanie 
praw i wolności człowieka stanowi nie-
zbędny komponent i wyznacznik funk-
cjonowania formacji jaką jest Policja  
w demokratycznym państwie prawa. Jako 
ewenement na skalę europejską w Policji 
polskiej od 2004 roku działają policyjni 
Pełnomocnicy ds. ochrony praw czło-
wieka, których głównym zadaniem jest 
propagowanie praw człowieka i dbanie  

o przestrzeganie standardów ich ochro-
ny w jednostkach Policji. Każdy policjant 
będący funkcjonariuszem państwa, funk-
cjonariuszem publicznym ma konstytu-
cyjny obowiązek poszanowania i ochrony 
godności człowieka i wynikających z niej 
praw i wolności. Dlaczego jest to tak istot-
ne? Ponieważ każdy policjant wykonują-
cy czynności służbowe ingeruje w prawa  
i wolności człowieka. Ingerencja nie 
jest tym samym co łamanie tych praw. 
Działając zgodnie z prawem na pod-
stawie ustaw, policjant ma upraw-
nienie do tej ingerencji. Zatrzymanie 

osoby jest ingerencją w prawo do 
wolności osobistej, a np. użycie broni  
– ingerencją w fundamentalne dla każ-
dego człowieka prawo do życia. Prawa 
człowieka nie wykluczają podejmowa-
nia przez Policję nawet najbardziej do-
legliwych działań, jednak zobowiązują, 
aby uprawnienia jakie posiada policjant, 
były realizowane zgodnie z zapisem 
art. 7 Konstytucji RP - „organy wła-
dzy publicznej działają na podstawie  
i w granicach prawa”. 

Dzień praw człowieka to szczególny 
czas także dla każdego funkcjonariusza 
Policji w uświadomieniu sobie znaczenia 
ustawowego obowiązku poszanowania 
i ochrony praw i wolności człowieka. 
Ponieważ godność człowieka jest do-
brem powszechnie chronionym, nie tylko 
przez zasady etyki zawodowej, ale przez 
wszystkie akty prawne na czele z Kon-
stytucją RP.

I choć prawa człowieka mogą być 
ograniczone tylko w ściśle określo-
nych sytuacjach definiowanych zwykle  
w dokumentach międzynarodowych lub 
konstytucjach państw (np. ze względu 
na ochronę określonych wartości albo 
zagrożenia np. wojnę), to istnieją jednak 
prawa, które są prawami absolutnymi 
i nie można ich ograniczyć w żadnym 
przypadku. Tymi prawami są wolność od 
tortur oraz wolność od niewolnictwa. 

W tym roku przypada 35 rocznica, 
kiedy to Zgromadzenie Ogólne ONZ  
w dniu 10 grudnia 1984 roku przyjęło 

Konwencję w sprawie zakazu stosowa-
nia tortur oraz innego okrutnego, nieludz-
kiego lub poniżającego traktowania albo 
karania. Przez Polskę Konwencja była ra-
tyfikowała 26 lipca 1989 roku. Wolność 
od tortur zagwarantowana w art. 40 Kon-
stytucji RP jak również w art. 3 wymienio-
nej Konwencji stanowi, że nikt nie może 
być poddany torturom ani okrutnemu, 
nieludzkiemu lub poniżającemu trakto-
waniu i karaniu. Jest to absolutny zakaz, 
od którego nie ma żadnych wyłączeń ani 
odstępstw. Artykuł 1 ust. 1 stanowi że  
„w rozumieniu niniejszej Konwen-
cji określenie tortury oznacza każde 
działanie, którym jakiejkolwiek oso-
bie umyślnie zadaje się ostry ból lub 
cierpienie, fizyczne bądź psychiczne, 
w celu uzyskania od niej lub od oso-
by trzeciej informacji lub wyznania,  
w celu ukarania jej za czyn popełniony 
przez nią lub osobę trzecią, albo o które-
go dokonanie jest ona podejrzana (…)”. 

O ile łatwiej trafia do wyobraźni od-
biorcy znaczenie terminu tortury czy 
okrutne, nieludzkie traktowanie, to poni-
żające traktowanie naruszające godność 
ludzką poprzez poniżenie, ośmieszenie 
czy upokorzenie często nie jest identy-
fikowane z zakazem tortur. Jest to ten 
sam przepis, to samo dobro jest w nim 
chronione. 

Zapis art. 14 pkt. 3 ustawy o Policji 
stanowi, że „Policjanci w toku wykony-
wania czynności służbowych mają obo-
wiązek respektowania godności ludzkiej 
oraz przestrzegania i ochrony praw czło-
wieka”. 

Od momentu powstania Policji bar-
dzo dużo starań przykłada się do two-
rzenia jej dobrego wizerunku. Większe 
zaufanie oznacza lepszą współpracę 
ze społeczeństwem. Policjant powinien 
mieć świadomość, że każde podjęcie 
czynności służbowych podejmuje nie 
w imieniu własnym, ale w imieniu Policji 
– organu Państwa polskiego. Wiedza, 
umiejętności, ale i postawa, jaką prezen-
tują w relacjach z ludźmi przekłada się 
bezpośrednio na wizerunek społeczny 
całej formacji policyjnej. 

Policjant kierując się obowiązującym 
prawem zobowiązany jest do jego stoso-
wania, ze szczególnym uwzględnieniem 
ludzkiego, humanitarnego podejścia  
i traktowania każdego człowieka z sza-
cunkiem. 

Dzień Praw Człowieka to święto, któ-
re adresowane jest do każdego z nas. 
W myśl hasła „Pomagamy i chronimy” nie 
bójmy się zareagować w obronie praw 
człowieka, jeśli zostały one naruszone. 

„Każdy jest obowiązany szanować 
wolności i prawa innych”
                                                                                                                        

art. 31 Konstytucji RP
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WARTO WIEDZIEĆ

Pomóżmy w ratowaniu słuchu małej Marysi

29 listopada br.  
podkom. Bartosz Gabryelski 

z Wydziału do walki  
z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw 

wstapił w związek małżeński  
z Iriną Rezets. 

Uroczystość odbyła się  
w Pałacu Ślubów w Warszawie. 

Nowożeńcom gratulujemy i życzymy 
wszystkiego najlepszego 
na nowej drodze życia.

Obecnie na stronie internetowej https://www.siepomaga.pl/marysia-maciag trwa zbiórka środków na dalsze leczenie dziew-
czynki. Pieniądze można wpłacać również na konto FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” na numer konta Alior 
Bank 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 Tytuł przelewu 34968 Maciąg Maria – darowizna na pomoc i ochronę

Jeśli chcecie poznać historię dziewczynki zapraszamy na stronę https://www.facebook.com/SlimakoweDzwiekiMarysi/

 Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy.

Marysia Maciąg jest córeczką policjanta II Ogniwa  
Patrolowo-Interwencyjnego z bielańskiej komendy. Le-
karze zdiagnozowali u dziewczynki obustronny niedo-
słuch zmysłowo-nerwowy. Oznaczało to, że nie słyszała 
żadnego dźwięku. Po skończeniu roczku dziecko prze-
szło pierwszą operację wszczepienia implantu ślimako-
wego i codziennie jest intensywnie rehabilitowane. Aby  
Marysia mogła słyszeć dźwięki z obu stron i rozwijać się 
jak jej zdrowi rówieśnicy potrzebna jest jak najszybciej 
druga operacja. Po ostatnich kontrolnych badaniach słu-
chu okazało się, że w uchu w które  wszczepiono implant 
zaniknęły tzw. resztki słuchowe. Dziecko słyszy tylko dzię-
ki elektrodom. Drugie ucho jest obecnie całkiem głuche.  
W tym przypadku liczy się czas. Druga operacja kosztuje 
150 tysięcy złotych, co zdecydowanie przekracza moż-
liwości finansowe rodziców, którzy codziennie walczą  
o zdrowie dziecka.

Foto:
podkom. Piotr Świstak
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