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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Obchody Święta Kobiet w marcu mają długą tradycję. Data 8 marca nie jest zupełnie przypadkowa. 
Niestety wiąże się z pewnym tragicznym wydarzeniem. Tego dnia 1908 roku w jednej z fabryk w Nowym 
Jorku robotnice pracujące od rana do nocy za niewielkie pieniądze postanowiły upomnieć się o równe 
traktowanie i zastrajkowały. Chciały godnych warunków  pracy i prawa wyborczego. Właściciel fabryki, 
chcąc uniknąć skandalu, po prostu je w niej zamknął. Wybuchł pożar, w którym zginęło 129 kobiet!
Rok później dla upamiętnienia śmierci strajkujących kobiet odbyły się w USA pierwsze obchody Dnia  
Kobiet. Od tego czasu aż do wybuchu wojny co roku, także w Szwajcarii, Austrii i Niemczech, obcho-
dzono Międzynarodowy Dzień Kobiet. W ZSRR dzień kobiet ustanowiono nawet świętem państwowym 
i od 1965 r. był dniem wolnym od pracy. W Polsce dzień kobiet zauważono dopiero w czasach PRL. 
Goździk i para rajstop – to obowiązkowy zestaw, który wręczano 8 marca każdej z pań zatrudnionych  
w zakładach pracy i instytucjach na terenie kraju. 
Dziś wiele pań nadal świętuje tego dnia. W Komendzie Stołecznej Policji specjalnie z tej okazji odbył się przepiękny koncert w wy-
konaniu niezwykłego artysty Janusza Radka. Relację z tego wyjątkowego wydarzenia oraz wywiad z muzykiem znajdziecie, Drogie 
Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy, w bieżącym numerze miesięcznika. Zachęcam do lektury!
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W Białej Sali Pałacu Mostowskich odbyło 
się 6 marca 2020 roku uroczyste spotka-
nie z okazji przypadającego w niedzielę  
(8 marca) Dnia Kobiet. Tradycyjnie już Pa-
nie pracujące w komórkach i jednostkach 
organizacyjnych stołecznej Policji przyjęły 
zaproszenie Komendanta Stołecznego 
Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja i licznie 
uczestniczyły w spotkaniu. Udział w nim 
wzięli również zastępcy Komendanta Sto-
łecznego Policji oraz Kapelan KSP.

Komendant Stołeczny Policji podzię-
kował wszystkim Paniom za ciężką służbę 
i pracę na rzecz stołecznej Policji: – Bia-
ła Sala Pałacu Mostowskich to miejsce 
szczególne, w którym odbywają się naj-
ważniejsze uroczystości, narady, odprawy, 
ale nigdy nie wygląda ona tak pięknie, jak 
w Dniu Kobiet. Warto czekać cały rok, by 
uczestniczyć w takim spotkaniu, w takim 
gronie. Drogie Panie, Wasza obecność  
w komendzie stołecznej nie tylko odmienia 
Białą Salę, ale również wznosi pracę nasze-
go garnizonu na wyższy poziom. Jest Was, 
z czego możemy być dumni, więcej niż 
średnia polskiej Policji, dokładnie 20%. To 
kolejny sukces Komendy Stołecznej Policji. 
Na blisko 1900 pracowników niemal 70% 
to kobiety. Wasza wrażliwość, wykształce-
nie i cecha, która dla nas mężczyzn jest 
magiczna, czyli umiejętność połączenia 
kariery zawodowej z życiem rodzinnym i in-
nymi aktywnościami powodują, że jako ko-
menda stołeczna jesteśmy bardzo dobrze 
oceniani. Najmłodsza spośród Was ma 19 
lat, najstarsza – 87 lat. Przekrój wielopoko-
leniowy i inne spojrzenie na rzeczywistość 
oraz pracę, to też Wasza siła. (…) Wiele 
spośród Was zajmuje kierownicze stano-
wiska, wiedziecie prym przede wszystkim 
w służbie logistycznej i wspomagającej  
– tutaj „miażdżycie” mężczyzn. W bastiony, 
wydawałoby się bardziej męskie, jak pion 
kryminalny czy pion prewencji, również 

wkraczacie mocno i zaczynacie zajmować 
stanowiska kierownicze.

Życzenia Paniom złożył również Kape-
lan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef 
Jachimczak: – jeżeli jesteś dobry, a chcesz 
być lepszy, to idź do kobiety, uczyni Cię lep-
szym, dojrzalszym, sprytniejszym, mądrzej-
szym. Ta myśl jest nam bardzo potrzebna. 
Dobrze, że tu jesteście, bo dzięki Wam 
nasze myśli są lepsze i wszystko nam się 
lepiej układa. Wasza praca, Wasze umie-
jętności, Wasze spostrzeganie jest bardzo 
potrzebne dzisiejszemu człowiekowi. Męż-
czyzna jest silny właśnie przez kobietę, ona 
dodaje mu siły, mocy i niech nam tej mocy 
będzie jak najwięcej dodane właśnie przez 
Wasze oczy, Wasze ręce, Wasz umysł  
i Waszą obecność wśród nas.

Uroczystość uświetnił niepowtarzalny 
koncert w wykonaniu nietuzinkowego arty-
sty Janusza Radka. Wokalista, któremu to-
warzyszył jeden z członków zespołu (Adam 
Drzewiecki), zaśpiewał znajdujące się od lat 

w jego repertuarze wiersze Haliny Poświa-
towskiej „Czekam wytrwale”, „Sheila” i „Do-
bro”. Uczestnicy koncertu wysłuchali także 
innych znanych piosenek Janusza Radka 
oraz coverów legendarnych przebojów, 
np.: „Kocham Panią”, „Pan Roman”, „Dbaj 
o chwile”, „Ten pocałunek”, „Masz takie 
oczy zielone”, „Na moście w Avignon” czy 
„Wspomnienie” Czesława Niemena. Na bis 
nie mogło zabraknąć doskonale znanego 
utworu artysty „Dziękuję za miłość”.

To były wyjątkowe, wypełnione melan-
cholią i zarazem poruszające chwile, pod-
czas których czterooktawowy głos solisty 
wywoływał emocje, a wyśpiewane przez 
niego słowa skłaniały do refleksji. To jeden 
z takich koncertów, który pozostaje w pa-
mięci na długo. 

Na zakończenie uroczystości każda  
z Pań otrzymała kwiaty, które wręczyli im 
koledzy policjanci. 
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Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
asp. sztab. Krzysztof Chwała

Kwiaty, życzenia i koncert 
z okazji Dnia Kobiet
6 marca w Komendzie Stołecznej Policji odbyło się uroczyste spotkanie  
z okazji Dnia Kobiet. Komendant Stołeczny Policji nadinspektor 
Paweł Dobrodziej złożył życzenia wszystkim Paniom zatrudnionym  
w stołecznej Policji oraz wyraził uznanie dla ich codziennej służby i pracy. 
 W uroczystości wzięli udział również I Zastępca Komendanta Stołecznego 
Policji insp. Krzysztof Smela, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. 
prewencji insp. Marek Chodakowski, Zastępca Komendanta Stołecznego 
Policji ds. logistyki Włodzimierz Pietroń oraz Kapelan Komendy Stołecznej 
Policji ks. Józef Jachimczak. Spotkanie uświetnił występ niezwykłego 
artysty o czterooktawowej skali głosu, Janusza Radka. 
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Januszowi Radkowi udało się poruszyć widzów. Muzyczna 
różnorodność przygotowanego programu pozwalała osobom 
o różnych gustach muzycznych zachwycać się wykonaniem 
w nowych aranżacjach najbardziej znanych utworów. Wśród 
uczestników koncertu nie było chyba nikogo, kto by nie do-
cenił skali głosu artysty i jego umiejętności zabawy dźwiękiem 
i słowem. 

Jaki repertuar zaprezentowałeś podczas koncertu? Czy wśród 
wykonywanych utworów były piosenki, z którymi kojarzony  
jesteś od lat czy były to piosenki z najnowszego albumu?
Specjalnie na tę okazję ułożyłem program, składający się  
z piosenek z różnych lat i płyt. Powstała opowieść o relacjach 
między nami facetami i Wami kobietami. Trochę drwiłem z wła-
snej płci, mając nadzieję na poszukiwania z naszej strony, ję-
zyka komunikacji z nowoczesnymi kobietami. Lubię, gdy słowa  
w piosence i temat są zajmujące. Dzięki temu nie nudzę się, 
jestem wiarygodny i podekscytowany tym, co robię.

Jak określiłbyś rodzaj muzyki, którą wykonujesz? Czy preferu-
jesz jeden, konkretny styl muzyczny czy eksperymentujesz w tym 
zakresie i wciąż szukasz nowych rozwiązań?
Dzisiaj zacierają się typowe cechy stylistyk i gatunków muzycz-
nych. Nie mam żadnych oporów, by korzystać ze wszystkich  
w zależności od potrzeb. Jestem szczęśliwy, gdy widzę, że lu-
dzi zachwyca moje śpiewanie i sama piosenka, a nie rodzaj, 
forma czy modny anturaż.

Podkreślasz, że niezwykle ważna jest dla Ciebie spójność pomię-
dzy melodią i tekstem, dbałość o kunszt przekazu, wokal i klasę 
sceniczną. 
Traktuję siebie jak własnego słuchacza. Wymagam więc naj-
wyższego kunsztu ze swojej strony i ciągłego skupienia nad 
tym, co dzieje się na scenie. Śpiewa się dla ludzi, a nie dla tar-
getu i dzięki temu można docierać do każdego, kto podobnie 
czuje i postrzega świat, bez znaczenia, ile ma lat i jakiej jest płci. 
Najlepiej można się o tym przekonać na koncertach i na domo-
wych streamingach, których uczestnikami są wszyscy ciekawi. 

Ale nie tylko na koncertach czy na płycie można Cię posłuchać. 
Ostatnio dość dużym zainteresowaniem cieszą się Twoje występy 
na żywo na fanpage’u. Czy taka relacja z odbiorcami wpływa na 
kierunek Twoich muzycznych upodobań i pozwala czerpać inspi-
racje do kolejnych utworów?
Gdy nagrywam nowy materiał, jednocześnie staram się prezen-

tować go publiczności. Sprawdzam pomysły na żywo podczas 
koncertów i weryfikuję je w studio. Produkcję  opieram więc na 
żywym graniu i szukaniu przestrzeni w warunkach studyjnych. 
Wykonywane przeze mnie piosenki dużo mówią o potrzebach, 
a raczej o nieustannym przekonaniu, że ciągle chcemy więcej.  
Więcej powoduje, że trzeba dokonywać wyboru, a wybór jest 
kłopotliwy, bo zawsze można przy tym stracić. 

W dzieciństwie słuchałeś np. zespołów ABBA i AC/DC. To dość 
różne style muzyczne. Czy dziś również słuchasz różnej muzyki? 
Kto lub co Cię inspiruje? Kto jest Twoim ulubionym artystą?
Słuchałem i dalej słucham bardzo różnorodnej muzyki. Od  
Jamesa Blacka przez „Rushes” Paula McCartney’a po  
Prince’a. W piosence wszystko już wymyślono. Teraz myśli się 
przede wszystkim o tym, jak przedstawić to, co dobrze znamy 
i kojarzymy w sposób nietypowy i nowy. Starzy mistrzowie są 
ważni, ale nie zaśpiewamy za nich niczego więcej. Trzeba pi-
sać nowe piosenki, które będą poruszały ludzi.

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
asp. sztab. Krzysztof Chwała

„Jestem szczęśliwy, gdy widzę, 
że ludzi zachwyca moje 
śpiewanie”.
Geniusz, niezwykły talent, niesamowity głos, można go słuchać 
godzinami – mówią o Januszu Radku jego fani. I mają rację, 6 marca 
również policjantki i policjanci oraz pracownicy Komendy Stołecznej 
Policji mieli okazję przekonać się o tym osobiście. Niepowtarzalny klimat, 
jaki stworzył artysta podczas koncertu z okazji Dnia Kobiet w Białej 
Sali Pałacu Mostowskich, oraz wspaniałe wykonanie najpiękniejszych 
piosenek z jego repertuaru na długo pozostaną w pamięci.

WYWIAD



5

Na początku swojej kariery czerpałeś z repertuaru Ewy Demar-
czyk, Czesława Niemena, Piwnicy pod Baranami. Mistrzowskie 
wykonanie utworu „Dziwny jest ten świat” podczas opolskiego 
koncertu „40 na 40” przeszło do historii. Ponoć swoje pierwsze 
niepubliczne wykonanie tego utworu zapamiętałeś doskonale, bo 
zatrzymali Cię policjanci do kontroli? Czy śpiewająco udało Ci się 
wybrnąć z opresji? 
Wracałem wtedy z prób w Opolu do Wrocławia i spieszyłem się 
na wieczorny spektakl. W aucie uczyłem się piosenki „Dziwny 
jest ten świat”. Tak się przedzierałem przez te wysokie dźwięki, 
że omal nie przeoczyłem policjantów, zatrzymujących mnie za 
przekroczenie prędkości. Mandat był, ale i wykroczenie nie-
znaczne, zresztą przy śpiewaniu tej piosenki cała energia idzie 
w głos, a nie w prędkość.

Od lat związany jesteś ze sceną muzyczną. Na koncie masz wiele 
nagród muzycznych. Jednak z wykształcenia jesteś historykiem. 
W którym momencie zdecydowałeś, że to muzyce poświęcisz 
swoje kolejne lata?
Historia jest nauczycielką życia i wcale nie przeszkadza  

mi w opisywaniu świata piosenką. Trzeba to robić rzetelnie  
i z przekonaniem, tak jak mozolnie zbiera się materiały i źródła 
do prac historycznych, żeby przekonać ludzi do swoich racji. 

Podczas występów towarzyszy Ci zazwyczaj kilku muzyków. Czy 
to stały zespół? 
Towarzyszą mi Panowie: Adam Drzewiecki (instrumenty kla-
wiszowe), bracia Jacek i Wojtek Fedkowiczowie (perkusja, 
perkusja elektroniczna) oraz Jacek Długosz (gitara). Podczas 
koncertu w Komendzie Stołecznej Policji z okazji Dnia Kobiet 
mogliście poznać jednego z nich – Adama Drzewieckiego. 
Mam nadzieję, że wraz z całym zespołem wrócimy do Warsza-
wy niebawem. Serdecznie zapraszam na nasze koncerty.

Dziękuję za rozmowę.

Nagrody:

•	 2001 – Złota Maska za rolę Judasza w Jesus Christ Superstar
•	 2003 – Grand Prix, Nagroda Publiczności i Nagroda Dziennikarzy XXIV Przeglądu Piosenki Aktorskiej, Wrocław
•	 2003 – nagroda dziennikarzy za wykonanie utworu Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” podczas koncertu „40 na 

40” Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej, Opole
•	 2004 – tytuł najlepszego spektaklu muzycznego sezonu 2003/2004 przyznany przez magazyn Teatr (Królowa Nocy)
•	 2004 – nominacja do nagrody Fryderyki w kategorii wokalista i płyta poetycka (Serwus Madonna)
•	 2007 – 1. miejsce na Festiwalu TOP Trendy za najlepiej sprzedający się album i Superjedynka w kategorii Płyta pop 

(Psałterz Wrześniowy) oraz Superjedynka publiczności w Opolu - dla solistów oratoriów
•	 2008 – finałowa trójka konkursu Superjedynki w kategorii Płyta roku (Dziękuję za miłość)

WYWIAD

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
podkom. Piotr Świstak

Coś się zaczyna, coś się kończy
W Białej Sali Pałacu Mostowskich odbyły się dwa ważne wydarzenia. 
Jednym z nich było ślubowanie złożone przez 48 nowo przyjętych 
policjantów. Kolejnym wyjątkowym momentem było pożegnanie dwóch 
oficerów odchodzących na emeryturę: podinsp. Aleksandry Sobieskiej-
Ptaczek i podinsp. Huberta Pełki. W uroczystości udział wziął komendant 
stołeczny wraz z zastępcami, kadra kierownicza stołecznej Policji oraz 
ks. kapelan. Wśród zaproszonych gości byli także najbliżsi policjantów 
składających przysięgę.

Ślubowanie jest pierwszym i najważniejszym dniem w życiu 
policjanta. Ta szczególna chwila towarzyszy funkcjonariuszowi 
przez kolejne lata służby. 10 marca 2020 roku 37 policjantów 
i 11 policjantek doświadczyło tej wyjątkowości. W Białej Sali 
Pałacu Mostowskich głośno i zdecydowanie wypowiedzieli sło-
wa roty za Komendantem Stołecznym Policji. W tym szczegól-
nym momencie towarzyszyli im najbliżsi. W uroczystości udział 
wzięli także: I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. 
Krzysztof Smela, Zastępca Komendanta Stołecznego ds. pre-
wencji Policji insp. Marek Chodakowski, kierownicy komórek  

i jednostek organizacyjnych stołecznej Policji oraz Kapelan  
Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak. Po przysię-
dze generał wręczył każdemu z nowo przyjętych policjantów 
legitymację służbową. 

Ważnym dniem dla policjanta jest również ten, w którym 
kończy służbę. W trakcie uroczystości pożegnało się z mun-
durem dwóch oficerów stołecznej Policji: Naczelnik Wydziału 
dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw podinsp. Hubert Pełka  
i Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych 
i Archiwum podinsp. Aleksandra Sobieska-Ptaczek. 
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Generał wręczył oficerom odchodzącym na emeryturę pa-
miątkowe ryngrafy oraz podziękował im za oddanie i profesjo-
nalizm w wieloletniej, codziennej służbie.

W dalszej części spotkania komendant stołeczny nawiązał 
do 95. rocznicy powstania Policji kobiecej i zacytował dewizę 
słynnej komisarz Stanisławy Filipiny Paleolog: – „po pierwsze 
człowiek, po pierwsze prawo, po pierwsze Policja” te wszystkie 
wartości są równorzędne – dodał nadinsp. Paweł Dobrodziej. 
Chciałbym, by te wartości i słowa roty ślubowania, które wypo-
wiedzieliście tak pięknie były drogowskazem w Waszej służbie. 
Praca ta daje ogromną satysfakcję, która wiąże się z przywile-
jem pomagania ludziom, jednocześnie jest pełna wyrzeczeń, 
wymaga od nas dyspozycyjności i umiejętności radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach. Są też policjanci, którzy za tę służbę 
płacą najwyższą cenę. Taką osobą był podkom. Andrzej Struj, 
funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji, w lutym uczciliśmy 
10. rocznicę jego śmierci.

Komendant żegnając oficerów odchodzących na emery-
turę podkreślił ich wyjątkowość oraz ogromne doświadczenie 
i specyfikę wydziałów, którymi kierowali. – Dla mnie to wiel-
ki zaszczyt, że mogłem współpracować z takimi policjantami  
– dodał na koniec komendant.

Do podziękowań i życzeń przyłączył się także Kapelan  
Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak.

W imieniu odchodzących na emeryturę oficerów podzięko-
wania byłym i obecnym przełożonym, kolegom i koleżankom 
oraz podwładnym złożył podinsp. Hubert Pełka. Naczelnik 
zwrócił się także do ślubujących policjantów: – rota ślubowa-
nia, którą wypowiedzieliście, mówi wyraźnie, że będzie służyć, 
nie pracować. Służyć i pilnować, aby zwykli ludzie nie musieli 
się bać. (…) Nagrodą będzie przekonanie, że robicie coś dla 
innych, nawet gdy oni o tym nie wiedzą.

Na koniec uroczystości utrwalono wyjątkowe chwile  
pamiątkowym zdjęciem.

Podnsp. Aleksandra Sobieska-Ptaczek, Zastępca 
Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych 
i Archiwum: Do służby w Policji wstąpiła w 1994 

roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo 
w Komendzie Rejonowej Policji w Rybniku w pionie 
prewencji jako aplikant oraz w pionie kryminalnym jako 
asystent. W 2000 roku rozpoczęła służbę w pionie 
kryminalnym Komendy Stołecznej Policji zajmując się 
zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcji. 
Od 2007 roku związana była z Wydziałem Ochrony 
Informacji Niejawnych i Archiwum Komendy Stołecznej 
Policji, w którym w 2008 roku objęła stanowisko 
kierownika sekcji, a w 2017 – zastępcy naczelnika. 
Podinsp. Aleksandra Sobieska-Ptaczek dała się 
poznać koleżankom i kolegom oraz współpracownikom 
jako niezwykle sumienna policjantka o wielkim sercu  
i pasji zawodowej. W służbie została odznaczona 
Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz złotą 
odznaką „Zasłużony Policjant”.

Podnsp. Hubert Pełka, Naczelnik Wydziału dw. 
z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy 
Stołecznej Policji: Do służby w Policji wstąpił  

w 1992 roku. całe swoje życie zawodowe związany był  
z garnizonem stołecznym Policji i pionem kryminalnym. Już 
od początku służby dał się poznać jako znakomity policjant 
operacyjny, początkowo w Komendzie Rejonowej Policji 
Warszawa II, a następnie w Komendzie Rejonowej Policji 
Warszawa V. Służbę w Wydziale ds. Terroru Kryminalnego 
i Zabójstw KSP rozpoczął w 1999 roku. Od 2006 roku 
zajmował stanowiska kierownicze m.in. kierownika sekcji  
i zastępcy naczelnika, a od 2017 roku – naczelnika wydziału. 
Podinsp. Hubert Pełka przyczynił się do rozwiązania wielu 
spraw o największym ciężarze gatunkowym w kategorii 
przestępstw kryminalnych, doprowadzając do zatrzymania 
sprawców zabójstw czy uprowadzeń. W służbie został 
odznaczony Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, 
Brązowym Krzyżem Zasługi oraz srebrną odznaką 
„Zasłużony Policjant”.



  7

AKTUALNOŚCI

Podczas powitania wszystkich uczestni-
ków konferencji prof. dr hab. Stanisław 
Sulowski, dziekan wydziału przypomniał, 
że kobiety miały trudny start w przestrzeni 
publicznej, szczególnie w sferze kształ-
towania porządku publicznego. Policja 
w II Rzeczypospolitej była jednak jedną  
z pierwszych instytucji, która dała kobie-
tom możliwość służby w swoich szere-
gach. Przyjęcie ich w 1925 roku było 
efektem kluczowych przemian obyczajo-
wych i społecznych 20-lecia międzywo-
jennego. Wówczas na wniosek Polskie-
go Komitetu Walki z Handlem Kobietami  
i Dziećmi MSW poleciło Komendzie 
Głównej Policji Państwowej rekrutację 
kandydatek do policji kobiecej oraz prze-
prowadzenie kursów szkoleniowych. 

POLICJA KOBIECA II RP – NAJLEPSZA NA 
ŚWIECIE
– Jeśli chodzi o Policję kobiecą byliśmy 
przed wojną najlepsi na świecie. Twór-
czynią tej Policji kobiecej była komisarz 
Stanisława Filipina Paleolog, osoba do-
skonale znana także w środowisku mię-
dzynarodowym. Cieszyła się np. ogrom-
nym uznaniem swojej odpowiedniczki  
w Wielkiej Brytanii Sofie Allen. O polskiej 
Policji z uznaniem pisała ówczesna pra-
sa światowa – mówił prof. dr hab. An-
drzej Misiuk, kierownik katedry Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego WNPiSM UW.  
– Po wojnie sytuacja się zmieniła. Kobiety  
w Policji pracowały głównie w logistyce. 
Po roku 1990 r., kiedy tworzono Policję  
w nowych realiach społeczno-ustrojo-
wych, zrodził się pomysł, aby rekrutować 
do służby bezpośrednio po maturze. 
Nabór dotyczył jednak tylko mężczyzn  
z 4 województw. Rok później umożliwio-
no rozpoczęcie służby w Policji także 
kobietom. Dziś o rozwoju Policji nie de-
cydują struktury, tylko ludzie, policjantki 

i policjanci. Chciałbym przypomnieć tu 
dwie kobiety, które cieszą się ogromnym 
autorytetem w Policji: nieżyjącą już panią 
Jakubiak, z wydziału zabójstw warszaw-
skiej jednostki, zwalczającą później zor-
ganizowaną przestępczość na terenie 
stolicy oraz panią Grażynę Biskupską, 
byłą naczelnik wydziału do walki z Terro-
rem Kryminalnym KSP.

Kiedy sięgamy do historii, to wydaje 
się prawie niemożliwe, że przez tyle wie-
ków kobiety nie były widziane w różne-
go typu instytucjach ochrony porządku. 
– Potrzebna była Stanisława Filipina Pa-
leolog, przeszła do historii jako bohater-
ka, bo to właśnie swoim bohaterstwem 
i determinację sprawiła, że kobiety stały 
się na kolejne dekady ważną częścią 
polskiej Policji. Dziś takim symbolem na 
miarę tamtych przedwojennych czasów 
jest pani generał Irena Doroszkiewicz, 
pierwsza dowódca w Policji. Gratuluję 
pani generał, gratuluję Policji! – dodał 

prof. dr hab. Bogusław Pacek, Dyrektor 
Instytutu SDirect24.

Obecnie Policja jest największą for-
macją mundurową w Polsce, w której 
co piąta mundurowa osoba jest kobietą. 
Policjantki na równi z kolegami pełnią co-
dzienną służbę. Czy po tylu latach nadal 
konieczne jest przełamywanie stereoty-
pów dotyczących kobiet w tej instytucji, 
czy prowadzenie strategii równych szans 
jest niezbędne do ich  rozwoju zawodo-
wego? Na te i wiele innych pytań doty-
czących sytuacji kobiet we współczesnej 
Policji starali się odpowiedzieć uczest-
niczki i uczestnicy poszczególnych pa-
neli.

JAKA POWINNA BYĆ WSPÓŁCZESNA POLI-
CJANTKA?
Nadinsp. w st. spoczynku Irena Dorosz-
kiewicz, była Komendant Wojewódzki 
Policji w Opolu, w dyskusji na temat, 
jaka powinna być dziś policjantka, przy-

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Foto:
Wydział Nauk Politycznych 
i Studiów Międzynarodowych UW

Policjantka, policjant 
– zawód z pasją 
Dokładnie, 95 lat po tym, jak sformowano w polskiej Policji pierwszą 
komórkę kobiecą, 26 lutego odbyła się ogólnopolska konferencja 
naukowa „95 lat kobiet w Policji”, zorganizowana przez Wydział Nauk 
Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24.  
W gmachu audytoryjnym wydziału spotkali się przedstawiciele środowisk 
naukowych, policjantki i policjanci, policyjni emeryci, delegaci z zagranicy, 
przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń policyjnych, osoby posiadające 
bogatą wiedzę i doświadczenie na temat historii oraz obecnej sytuacji 
Policji kobiecej w Polsce.
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pomniała słowa, które wypowiedziała 
podczas wywiadu w 2016 r. Joanna  
Kamińska z KWP w Olsztynie: „Kobieta  
w Policji musi prezentować duży profesjo-
nalizm, żeby wznieść się ponad istnieją-
ce jeszcze stereotypy, zostać zauważona 
jako policjantka a nie tylko kobieta. Musi 
być też opanowana, odważna i pewna  
siebie”. 

Z kolei generał Andrzej Rapacki, były 
Zastępca Komendanta Głównego Policji 
podkreślił, że w Policji od lat było wiele 
stanowisk, gdzie panie sprawdzały się  
w znakomity sposób. - W latach 80., kie-
dy rozpoczynałem służbę, kobiety praco-
wały głównie w służbach logistycznych. 
Dziś stanowią 20% stanu i pracują we 
wszystkich ogniwach. Uważam, że nie 
powinniśmy na siłę dążyć do tego, by  

w Policji pracowało 50% mężczyzn na 
50% kobiet. Niech ten proces przebiega 
naturalnie, bez narzucania trochę sztucz-
nych limitów. Ważne jest, czy ktoś jest 
kompetentny, ma odpowiednie predys-
pozycje, jest dobrze przygotowany, od-
dany pasji bycia policjantką, policjantem. 
Nigdy nie miałem problemów, by awan-
sować kobiety. Zawsze starałem się, by 
przejrzysta ścieżka rozwoju zawodowego 
była otwarta dla kobiet. Każda z nich po-
winna mieć szansę rozwoju i sięgania po 
najwyższe, możliwe zaszczyty, również  
w karierze zawodowej. To się da po-
godzić z rodziną. Wiele pań jest tego 
przykładem, mają wspaniałe rodziny  
i zajmują kierownicze stanowiska. Mam 
nadzieję, że doczekamy czasów, kiedy  
Komendantem Głównym Policji będzie 
kobieta. 

Doświadczenia prelegentów wska-
zują, że kobiety są dobrymi szefowymi. 
Według Elżbiety Rusinek, byłej naczel-

nik wydziału profilaktyki Departamentu 
Porządku Publicznego MSW, kobiety 
potrafią zadbać o właściwą organizację 
pracy, zintegrować środowisko, są decy-
zyjne, rzetelne i potrafią zrozumieć sytu-
ację danego pracownika. Z kolei generał  
Rapacki zwrócił uwagę, że nie należało-
by dyskutować, czy lepszym szefem jest 
kobieta czy mężczyzna. Według niego, 
to nie zależy od płci, a od predyspozy-
cji i indywidualnych cech charakteru.  
– Trudno nieraz awansować kobiecie  
w tej zhierarchizowanej służbie munduro-
wej, mimo jej cech charakteru, elemen-
tów przywództwa, dobrej organizacji. 
Ważne, by nasze instytucje potrafiły wy-
pracować przejrzysty model ścieżki roz-
woju zawodowego, gdzie rzeczywiście 
premiuje się ludzi, niezależnie od płci, za 

predyspozycje do zarządzania, wiedzę 
czy umiejętność integracji zespołu.

POLICJANTKA TO ZAWÓD CZY POWOŁA-
NIE? 
Dr hab. Piotr Bogdalski, insp. w st. 
spocz, były rektor WSPol w Szczytnie 
przypomniał  słowa Maxa Webera, któ-
ry twierdził, że ludzi należy postrzegać 
według tego, co robią i jak robią. A takie 
cnoty, jak uczciwość, pracowitość, umiar 
powinny mu przyświecać także w życiu 
zawodowym. Aby mówić o powołaniu do 
zawodu niezbędne są dwie rzeczy: po-
dejście do realizacji swoich obowiązków 
zawodowych w sposób uczciwy i rzetel-
ny oraz wykonywanie pracy postrzegane 
przez pracownika jako cel sam w sobie. 
Człowiek traktuje pracę jako cel nadrzęd-
ny, nieraz wymagający poświęcenia życia 
prywatnego. Powołanie nie jest przypisa-
ne do zawodu, należy je badać imma-
nentnie do każdego człowieka. Człowiek 

oprócz tego, że powinien uczciwie i rze-
telnie wykonywać swoją pracę, powinien 
wykonywać ją z pasją, wychodzić poza 
swoje obowiązki, starać się wykonywać 
więcej niż musi. Takie też są społeczne 
oczekiwania. 

Jak wynika z badań przeprowadzo-
nych wiele lat temu przez Augusta Vol-
lmera, byłego szefa Policji w Berkeley 
w stanie Kalifornia: „obywatel oczekuje 
od policjantów, że będą mieli mądrość 
Salomona, odwagę Dawida, siłę Sam-
sona, cierpliwość Hioba, zdolności przy-
wódcze Mojżesza, uprzejmość Dobrej 
Samarytanki, strategiczne umiejętności 
Aleksandra, wiarę Daniela, kompetencje 
dyplomatyczne Lincolna, tolerancję Cie-
śli z Nazaretu, pogłębioną wiedzę przy-
rodniczą, biologiczną, i społeczną”. Cza-
sy się zmieniają, a oczekiwania wobec 
policjantek i policjantów pozostają nadal 
takie same.

JAK WALCZYĆ ZE STEREOTYPAMI?
– Stereotypy są i pewnie zawsze będą 
występować. Wiele z nich jednak wy-
gasa, bo większość pań zaprzecza  ich 
istnieniu. Walka z nimi wydaje się prosta 
– wystarczy właściwe zarządzanie pre-
dyspozycjami i kompetencjami. Jeżeli 
mamy np. w OPP osobę, której trudno 
tam funkcjonować, np. stać naprzeciwko 
bojówek kibicowskich, to trzeba ją zago-
spodarować zgodnie z jej predyspozy-
cjami, być może do służby kryminalnej, 
być może do obserwacji. W Policji jest 
tak wiele miejsc, gdzie można wykorzy-
stać kompetencje tych osób. Nie warto 
na siłę trzymać ich tam, gdzie, jak wynika 
z ich predyspozycji, nie do końca będą  
się sprawdzać i będą tylko utwierdzać 
stereotypy – radził insp. w st. spocz. 
Piotr Bogdalski.

Insp. Krzysztof Łaszkiewicz, pełno-
mocnik Komendanta Głównego Policji 
do spraw Ochrony Praw Człowieka dodał 
z kolei: - Dziś Policja jest na dobrej dro-
dze budowania świadomości policjantek 
i policjantów w tym zakresie. Ważne jest, 
by o stereotypach związanych z płcią 
wiedzieli jak najwięcej. Dostarczanie 
im wiedzy o płci społeczno-kulturowej, 
ostrzeganie, dyskusje o poglądach, ję-
zyku pozwalają na uświadomienie sobie 
faktu, że jesteśmy równi, a kompetencje 
zdobywamy po drodze naszego życia 
społeczno-zawodowego.

RÓWNE SZANSE – MIT CZY RZECZYWI-
STOŚĆ?
Aby udzielić odpowiedzi na to py-
tanie i wskazać kierunki działania,  
dr Rafał Batkowski, insp. w st. spocz., były  
Komendant Wojewódzki Policji w Po-
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znaniu przywołał perspektywę służe-
nia społeczeństwu. – Ta perspektywa,  
w mojej opinii, powinna być szczególnie 
istotna i dominująca w dyskusji o tym, 
jaka jest Policja oraz jaka być powinna. 
W tym kontekście również rozważania  
o roli kobiet i mężczyzn w formacji powin-
ny odnosić się do tej podstawowej funkcji, 
jaką Policja wypełnia, czyli służenia innym 
– mówił dr Rafał Batkowski. – Aby lepiej 
wykonywać zadania na rzecz społeczeń-
stwa, musimy stale myśleć o rozwoju for-
macji. Musimy patrzeć w przyszłość. Ten 
rozwój może dotyczyć wielu aspektów, 
ale powinien wiązać się także z aspek-
tami równościowymi, większą zachętą 
kobiet, aby były członkiniami tej formacji, 
aby chciały służyć społeczeństwu mając 
mundur policyjny. (…) Policja musi być 
rzeczywistym obrazem społeczeństwa. 
Dziś główną myślą powinno być zasta-
nawianie się, jak lepiej służyć społeczeń-
stwu, korzystając z nowych technologii  
i narzędzi wspomagających działania po-
licjantów, tj.: rzeczywistość rozszerzona, 
sztuczna inteligencja, predykcja, różno-
rodne metody analityczne. To element 
podstawowy w rozważaniach o Policji. 
Biorąc pod uwagę tak szeroki rozwój na-
leży uwzględniać miejsca pracy i dla ko-
biet i dla mężczyzn, nie rozróżniając płci, 
a jedynie kierując się kompetencjami. 

Podobne stanowisko zaprezentowała 
również mł. insp. Monika Sokołowska, 
radca Biura Kryminalnego KGP, była ofi-
cer łącznikowa Policji w Londynie, przy-
wołując swoje doświadczenia ze służby, 
począwszy od komisariatu Policji, przez 
komendy powiatowe, komendy woje-
wódzkie, stołeczną aż po KGP. Poli-
cjantka przypomniała też, że podobnie 
jak polskie kobiety, tak i Brytyjki nie miały 
łatwej drogi. - Gdy w 1916 r. dziennikarz 

Dailly Express pytał kierownictwo Sco-
tland Yardu, czy są szanse, by w struk-
turach metropolitarnej Policji można było 
zatrudniać policjantki, odpowiedź była 
jednoznaczna: nie ma takich możliwości, 
nawet, gdy wojna trwała 50 lat. Dwa lata 
później zmieniło się jednak stanowisko 
i utworzone zostały pierwsze women’s 
patrols. Nadal jednak nikt nie nazywał 
tych kobiet policjantkami. Pierwszy sto-
pień policyjny nadano kobietom dopie-
ro w 1923 r., a przedrostek w stopniu  

woman constable police officer zacho-
wał się aż do 1990 r. Kolejne lata to  
walka o równość w zakresie płci i religii. 
Dziś Wielka Brytania szczyci się swoją 
wielką społecznością wielokulturową.  
W strukturach brytyjskiej Policji kobiety sta-
nowią ponad 30% zatrudnionych, w nie-
których rejonach, tj.  Cumbria czy północ-
na Walia wskaźnik ten sięga nawet 40%,  
a priorytetem dla Scotland Yardu czy 
metropolitarnej Policji w Londynie jest, by 
uzyskać notę 50%. Pewnie nie bez zna-
czenie jest też fakt, że od 2017 r. funkcję 
komendanta metropolitarnej Policji pełni 
kobieta. W 2019 r. tylko na terenie Anglii 
i Walii promowanych było łącznie 2.648 

policjantów (48% stanowiły kobiety),  
a do służby w Policji przyjęto ponad  
9 tys. osób, w tym ponad 3 tys. kobiet. 
Na stanowiskach kierowniczych z kolei 
panie stanowią tam prawie 28%.

JEST JESZCZE WIELE DO ZROBIENIA
Co zrobić, by młodzi ludzie chcieli dziś 
służyć w Policji? Paneliści zgodnie twier-
dzili, że niezwykle ważne są m.in. prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie 
wzorce osobowe, właściwe wychowanie 
młodzieży, nawiązywanie do chlubnych 
kart z historii i uświadamianie młodym 
ludziom, którzy planują związać swoją 
przyszłość z Policją, że służba powinna 
wynikać z nich samych.

Nieobecna z powodów zdrowot-
nych jedna z panelistek  pani Teresa  
Piotrowska, była mister spraw wewnętrz-
nych przesłała do uczestników konferen-
cji specjalny list, w którym podkreśliła, że 
pełniąc funkcję ministra spraw wewnętrz-
nych poznała wiele wyjątkowych osób,  
w tym policjantek, a także miała możli-
wość uczestniczyć w obchodach wspa-
niałego jubileuszu  90-lecia wstąpienia 
kobiet w szeregi polskiej Policji, który miał 
miejsce w Sejmie RP. - Miałam zaszczyt 
gratulować pierwszej pani generał w pol-
skiej Policji, przy okazji przyczyniając się 
do zmiany przepisów, które spowodo-
wały, że spódnica generalska ma lampa-
sy. Ktoś może powiedzie, że to nieistotny 
drobiazg, ale dla środowiska kobiecego 
środowisk mundurowych był to przełom. 
Po Służbie Celnej Policja była drugą for-
macją mundurową, która wprowadzi-
ła tego typu zmiany. Praca w resorcie 
spraw wewnętrznym uzmysłowiła mi, że 
szereg obszarów wymaga jeszcze roz-
mów, zmian, negocjacji i wspólnej pracy 
nad eliminowaniem wszelkich przejawów 
dyskryminacji w służbach. Bardzo sobie 
ceniłam współpracę z przedstawicielka-
mi i przedstawicielami zespołu do spraw 
równych szans Komendanta Głównego 
Policji. Wnioski z prac zespołu nie po-
zostawiały wątpliwości, że jest jeszcze 
wiele do zrobienia w obszarze równo-
ściowym, od kwestii mundurowych po-
przez ścieżkę kariery na aspektach kultu-
rowych kończąc. (…) Głęboko wierzę, że 
podobnie, jak w innych służbach kobiety 
w Policji są bardzo potrzebne i wnoszą 
wartość dodaną na każdym szczeblu 
działania i zarządzania. Wam, drogie Pa-
nie Policjantki, niezmiennie życzę dalszej 
wytrwałości, optymizmu i sukcesów za-
równo w codziennej służbie, jak i życiu 
prywatnym – czytamy w liście. 

Ważne jest, czy ktoś jest kom-
petentny, ma odpowiednie predys-
pozycje, jest dobrze przygotowany, 
oddany pasji bycia policjantką, po-
licjantem. Nigdy nie miałem proble-
mów, by awansować kobiety.

ˮ

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
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Uroczystość upamiętniającą wydarzenie, w którym tragicz-
nie zginęło sześć czworonożnych przyjaciół, rozpoczęła się  
o 11:00 w siedzibie Laboratorium Kryminalistycznego  
Komendy Stołecznej Policji. W spotkaniu udział wziął Komen-
dant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz I Zastęp-
ca Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztof Smela,  
Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji insp. 
Marek Chodakowski, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kry-
minalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak,  
Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie insp. Anna 
Rosół, Krajowy Koordynator Osmologii mł. insp. Artur Dębski, 
Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KSP kom. Krzysz-
tof Grzyb, a także pracownicy wydziału, w tym opiekunowie 
policyjnych psów.

Tablicę upamiętniającą tragiczne wydarzenia odsłonili nad-
insp. Paweł Dobrodziej i  asp. sztab. Krzysztof Barański, prze-
wodnik psa służbowego. – Tragiczne wydarzenie, w wyniku 
którego zginęło sześć policyjnych psów służbowych, to trage-
dia i strata nie tylko dla policjantów i pracowników laboratorium 
kryminalistycznego, ale także dla wszystkich, którzy służą i pra-
cują w Komendzie Stołecznej Policji – powiedział generał. 

Komendant podkreślił również, że czworonożni funkcjona-
riusze byli nie tylko wiernymi towarzyszami, ale przede wszyst-
kim specjalistami w badaniach osmologicznych. Dzięki posia-
danym przez nich cechom oraz rozwiniętym podczas szkoleń 
umiejętnościom i doskonałą współpracą z opiekunami, wiele 
skomplikowanych zagadek kryminalistycznych zostało rozwią-
zanych. – Odsłoniliśmy tablicę, która ma nam przypominać  
o czworonożnych funkcjonariuszach, którzy zawsze z chęcią  
i wiernością służyli Policji. To akt pamięci o nich – dodał generał.

Przypomnijmy, psy policyjne zginęły w skutek awarii cie-
płowniczej, do której doszło w pomieszczeniach laboratorium 
kryminalistycznego przy ul. Jagiellońskiej. Zwierzęta te były 
wyjątkowe z uwagi na wrodzone predyspozycje, niezbędne  
w zakresie osmologii. Miały doskonale rozwinięty zmysł powo-
nienia oraz wszystkie inne cechy istotne w policyjnej służbie. 
Były niezastąpione podczas ustalania zgodności zapachowej 
materiału porównawczego z zabezpieczonym materiałem do-
wodowym oraz przy badaniu śladów zapachowych ludzi np. 
podczas ustalania tożsamości. 

To niepowetowana strata dla stołecznej Policji. Trudno bę-
dzie wypełnić pustkę, jaka powstała z ich odejściem. 

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
podkom. Piotr Świstak

Były wiernymi towarzyszami 
w policyjnej służbie!
W Laboratorium Kryminalistycznym KSP w Pałacu Mostowskich 
odsłonięto  tablicę upamiętniającą wydarzenie z 21 lutego 2020 roku.  
W ten symboliczny sposób Komendant Stołeczny Policji postanowił 
uhonorować sześć psów policyjnych, które zginęły w skutek awarii 
ciepłowniczej.
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ZWIĄZANA Z MUNDUREM
Odkąd pamięta, zawsze ciągnęło ją do ludzi. Po prostu 
uwielbia pomagać. Z racji wykształcenia najpierw nosiła 
„mundurek” pielęgniarski, w którym nie raz ratowała ludz-
kie życie. Z czasem zamieniła go na mundur strażniczki 
miejskiej, gdy utworzono Straż Miejską i jako jedna z pierw-
szych brała udział w patrolach prewencyjnych. Często jeź-
dziła na interwencje domowe Zajmowała się sprawami nie-
letnich, rozbojami i problematyką związaną z narkotykami. 
Była w tym dobra, co przekładało się na wyniki. Patrole,  
w których brała udział odbywały się w asyście policjantów.  
Obserwując ich pracę, zdecydowała się na kolejny krok.

W 2004 roku rozpoczęła służbę w stołecznej Policji w Wy-
dziale Doskonalenia Zawodowego, w którym wykorzystywała 
wykształcenie pielęgniarskie m.in. poprzez szkolenie funkcjo-
nariuszy i pracowników cywilnych z pierwszej pomocy. Ponie-
waż jest człowiekiem czynu i lubi nowe wyzwania, postanowiła 
spróbować swoich sił w Gabinecie Komendanta Stołecznego 
Policji.

ZAWSZE AKTYWNA DOBRA ORGANIZATORKA
Właśnie tak o niej mówią znajomi: „jak Ciszkowska się czymś 
zajmuje, to będzie to dopięte na ostatni guzik” i taka jest praw-
da. Zadania, których się podejmuje, zawsze doprowadza 
do końca. Można na niej polegać i powierzać różne sprawy.  
Nadkom. Dorota Ciszkowska zawsze była osobą aktywną. 
Dużo podróżuje. Wspólnie z mężem zwiedzili już prawie całą 
Polskę, takie mają hobby. 

Mojej rozmówczyni zawsze wszędzie jest pełno, a ruch jest 
nieodłączną częścią jej życia. Z powodów zdrowotnych po-
stanowiła jednak zmienić formę aktywności. – Nie mogłam np. 
ćwiczyć zumby czy brać udział w innych tego typu aktywno-
ściach. Musiałam zmienić je na coś spokojniejszego i mniej 
forsującego, a jednocześnie dającego pozytywnego „kopa”. 
Na początku był to nordic walking, z czasem pojawiło się  
w moim życiu morsowanie – mówi policjantka.

MORSEM BYĆ
Do morsowania namówił ją znajomy. – Na pierwsze morsowa-
nie wybrałam się z koleżanką dwa lata temu. W głowie miałam 
porady, które usłyszałam przygotowując się do tej formy ak-
tywności. Pomogła mi oczywiście zdobyta wcześniej wiedza 
medyczna. Wiedziałam więc, że jestem w pełni przygotowana 
i na tyle silna, żeby wejść do lodowatej wody.  Dziś wydaje mi 
się to takie banalne, ale wtedy, te tysiące igiełek odczuwalnych 
w ciele… Było to specyficzne i jedyne w swoim rodzaju przeży-
cie – opowiada z entuzjazmem.

Morsowanie to same plusy pod kątem zdrowotnym. Jed-
nym z wielu korzystnych efektów jest np. to, że lodowata kąpiel 
wygładza i ujędrnia skórę, hamuje procesy starzenia, redukuje 
cellulit, ułatwia gubienie zbędnych kilogramów, pomaga przy 
zapaleniu żył i żylakach, korzystnie wpływa na stawy, łagodzi 
stany depresyjne i, co najważniejsze, wzmacnia układ odpor-

nościowy, dzięki czemu rzadziej zapadamy na różne choroby. 
Nie każdy jednak może morsować. Zanim się zacznie, 

naprawdę warto przyjrzeć się sobie pod kątem medycznym. 
Przeciwskazaniem mogą być choroby serca i układu krąże-
nia, a także problemy z ciśnieniem. Nie bagatelizujmy tego, bo 
może się to skończyć źle.

Zostanie morsem nie jest aż tak skomplikowane, jak się 
wydaje, gdy patrzymy na grupę ludzi, która z własnej, nieprzy-
muszonej woli zanurza się w lodowatej wodzie. Trening czy-
ni mistrza. – Trzeba pamiętać, aby nie zrobić krzywdy sobie  
i innym. Dlatego najlepiej morsować w grupie, w której znajdzie 
się ktoś bardziej doświadczony, kto służy pomocą czy poradą. 
Poza tym razem raźniej – mówi policjantka. 

Moja rozmówczyni należy do „Morsów znad Świdra”. Jeśli 
ktoś chce do nich dołączyć, to grupka prężnie działa na Face-
booku. Wrzucają tam różne zdjęcia i filmiki ze swojego morso-
wania, a także umawiają się na morsowanie z innymi morsami. 
Ot taka mała, morsowa społeczność. – Zawsze serdecznie 
wszystkich zapraszamy, aby przyłączyli się do nas. Nie od razu 
namawiamy do wejścia do wody. Na początku proponujemy, 
aby każdy przyjrzał się tej formie aktywności. A potem to już 
tylko rozgrzewka, rękawiczki, czapka, szalik, buty neoprenowe, 
pozytywne nastawienie i hop do wody – mówi z uśmiechem.

Tekst: 
Karina Pohoska

Foto:
archiwum prywatne 
nadkom. Doroty Ciszkowskiej

Miłośniczka zimnych kąpieli 
Mama dwóch już dorosłych córek, z wykształcenia pielęgniarka,  
z Policją związana od 16 lat poza tym pozytywnie zakręcona, lubi ludzi, 
nowe wyzwania i… zimne kąpiele. O życiu zawodowym oraz prywatnym 
rozmawiałam z nadkom. Dorotą Ciszkowską z Gabinetu Komendanta 
Stołecznego Policji Komendy Stołecznej Policji.
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TRUDNE POCZĄTKI I DROGA DO SUCKESU
Od 12 roku życia jeździ konno. Był członkiem klubu jeździeckiego, 
reprezentantem Politechniki Radomskiej, jeździł w grupach rekon-
strukcyjnych, posiadał również swoje konie. To była jego pasja od 
zawsze. Przed wstąpieniem do służby w Policji piastował stanowi-
sko kierownicze w sektorze prywatnym. Niestety podczas jazdy 
konnej uległ poważnemu wypadkowi i był hospitalizowany. Jego 
ówczesny pracodawca poinformował go, że przez pasję do koni 
nie w pełni poświęca się pracy i chce odkupić jego zwierzęta. Na-
stępnego dnia Mateusz złożył wypowiedzenie w firmie. Wiedział, 
że tu nie ma dla niego miejsca. Zdał sobie sprawę, że musi poszu-
kać takiego miejsca, w którym będzie mógł połączyć swoją miłość 
do koni z pracą. – Dowiedziałem się, że w Komendzie Stołecznej 
Policji w Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym funkcjonuje Sekcja 
Konna. Nie wahałem się długo. Pojechałem do policyjnej stajni przy 
ul. Kozielskiej 4a w Warszawie, porozmawiałem z policjantami, któ-
rzy tam służyli, zobaczyłem, jak działa sekcja i od razu wiedziałem, 
że chcę wstąpić w jej szeregi – opowiada st. sierż. Mateusz Lis.  

Służbę rozpoczął 4 listopada 2014 roku, początkowo  w Od-
dziale Prewencji Policji w Warszawie, a od sierpnia 2015 roku 

Tekst: 
st. sierż. Joanna Szulc

Foto:
archiwum prywatne 
st. sierż. Mateusza Lisa

Konie to jego świat 
Czy w codziennej służbie można realizować swoje pasje? Starszy sierżant 
Mateusz Lis z Sekcji Konnej i Przewodników Psów Służbowych Wydziału 
Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji udowodnił, 
że można. Połączył swoje wieloletnie zamiłowanie do koni z trudami 
codziennej służby w stołecznym garnizonie.  

ZLOT MORSÓW
Na początku lutego w Mielnie odbył 
się XVII Międzynarodowy Zlot Morsów.  
Tegoroczny, z powodu motywu prze-
wodniego, został nazwany międzygalak-
tycznym. – To był prawdziwy kosmos, 
a dookoła tacy sami kosmici, jak ja  
i moja ekipa – żartuje policjantka. – Pra-
wie wszyscy tematycznie przebrani albo  
z kosmicznymi akcentami. W świetnych 
humorach i z pozytywnym nastawieniem. 
Proszę sobie wyobrazić: 6 tysięcy osób 
radośnie wchodzących do lodowate-
go morza, mających ubaw po pachy. 
Czyż to nie kosmos? – dodaje. Widać, 
że samo opowiadanie o tym jest już dla 
niej ogromnym zastrzykiem pozytywnej 
energii.

Podczas zlotu tradycyjnie odbyła się 
m.in. parada morsów ulicami Mielna 
oraz bal, a atrakcją dodatkową był ślub, 
którego udzieliła sama Burmistrz Miel-
na. – Dwa morsy złożyły sobie przysięgę 
małżeńską na plaży w obecności swoich 
rodzin, przyjaciół i wszystkich uczestni-
ków zlotu – opowiada moja rozmówczy-
ni – Jednak oczywiście punktem kulmi-
nacyjnym naszej czterodniowej imprezy 
była wspólna, zimna kąpiel w Bałtyku  
– dodaje.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
– W tym roku obchodzę same okrągłe 
rocznice, 30-lecie pracy, 30. rocznicę 
ślubu i swoje 50. urodziny, więc fajnie 
byłoby uczcić to jakąś wspaniałą podró-
żą gdzieś daleko. Muszę tylko przekonać 
mojego męża – śmieje się policjantka.

Jeśli chodzi o morsowanie, to bardzo 
chciałaby, aby w KSP powstał klub zrze-
szający innych morsujących. To jednak 
odległe plany. Póki co zaprasza wszyst-
kich do przyłączenia się do Morsów znad 
Świdra.
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został już funkcjonariuszem Sekcji Konnej i Przewodników Psów 
Służbowych  Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Sto-
łecznej Policji na stanowisku jeźdźca-referenta. Odbył trzymiesięcz-
ne szkolenie tzw. adaptację, podczas której każdy nowo przyjęty 
funkcjonariusz doskonali i rozwija swoje umiejętności. Zdał teore-
tyczny i praktyczny egzamin, mógł ruszać do służby na koniu.

UTYTUŁOWANY REPREZENTANT SŁUŻB MUNDUROWYCH
Starszy sierżant Mateusz Lis razem z kolegami z sekcji uczestniczy 
w wielu uroczystościach państwowych, podczas których prezen-
tują umiejętności policyjnych jeźdźców. W zeszłym roku funkcjona-
riusze sekcji nawiązali  współpracę z  Biurem Edukacji Historycznej 
Komendy Głównej Policji, które realizuje zadania związane z upo-
wszechnianiem historii i tradycji Policji, budowaniem tożsamości 
formacji i etosu służby. Wypożyczyli policjantom oryginalne  mun-
dury oraz uzbrojenie Policji konnej z okresu dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Tak wyposażeni brali udział w wydarzeniach rangi 
państwowej, tj. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego czy 
defilada z okazji 100-lecia powstania Policji Państwowej jako od-
dzielny pododdział historyczny. 

Policjanci sekcji przygotowują również pokazy dla dzieci  
w szkołach. Pokazują  młodym ludziom, że służąc w Policji można 
wybrać różne ścieżki kariery i każdy może znaleźć coś dla siebie. 
Dzieci dowiadują się, że istnieje sekcja konna i jeśli ktoś kocha 
konie, może spełniać swoje pasje jednocześnie pełniąc służbę  
w Policji. 

Starszy sierżant Mateusz Lis jako reprezentant Policji bierze 
udział w zawodach rangi międzynarodowej.  W 2018 roku  pod-
czas XVIII Międzynarodowy Turniej Policji Konnej w Gniazdowie   
w kategorii indywidualnej zdobył drugie miejsce w kategorii „Najlep-
szego Jeźdźca” na koniu Romeo II.  Skład sędziowski wyłonił tak-
że najlepszego zawodnika z Polski i z zagranicy. Tytuł ten również 
otrzymał st. sierż. Mateusz Lis. W 2019 roku podczas IV Między-
narodowych Zawodów Konnych Służb Mundurowych o Szablę 
Prezydenta Wrocławia zdobył pierwsze miejsce w konkurencji par 
patrolowych razem z  sierż. sztab. Katarzyną Wieczorek. Nasz poli-
cjant zajął też drugie miejsce w rywalizacji indywidualnej oraz otrzy-
mał puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu  
z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej dla najlepsze-
go polskiego policjanta turnieju.

DZIEŃ W DZIEŃ Z KONIEM
W Sekcji Konnej aktualnie służy 17 policjantów i 16 koni. Starszy 
sierżant Mateusz Lis służbę rozpoczyna o 8 rano. Pod odprawie 
jest tzw. godzina opieki dla konia. Policjant idzie wtedy do swojego 
podopiecznego – ośmioletniego konia rasy śląskiej o imieniu Re-
wanż. Czyści go, pielęgnuje, czesze grzywę, ogon, sprawdza czy 
jest w dobrej kondycji, czy nie wymaga czasem wizyty weterynarza 
lub kowala. Następnie siodła konia i wprowadza go do specjalnej 
przyczepy i wyjeżdża razem kolegą z patrolu w rejon. Zwykle są to 
tereny zielone, parki,  bulwary, miejsca, gdzie radiowóz nie doje-
dzie. Po służbie powrót do stajni. – Podczas patrolowania przydzie-
lonych nam rejonów służbowych spotykamy się z dużą sympatią 
mieszkańców. Każdego dnia ludzie gratulują nam takiego rodzaju 
służby, są dumni z funkcjonowania w mieście sekcji konnej. Mó-
wią, że jesteśmy praktycznie stałym elementem i ozdobą niektó-
rych parków czy lasów – przekazuje  st. sierż. Mateusz Lis. 

Po powrocie ze służby znowu jest kolejna tzw. godzina opieki 
dla konia, czyli tym razem wprowadzenie go do boksu, rozsiodła-
nie, ponowna pielęgnacja, sprawdzenie jego stanu fizycznego. Raz 
w tygodniu mamy dzień szkoleniowy. Policjanci doskonalą wtedy 
swoje umiejętności zarówno z technik jeździectwa, jak i umiejętno-
ści rozwiązywania zdarzeń, które mogą pojawić się podczas za-
bezpieczania imprez masowych oraz codziennej służby, to także 

czas na wyprowadzanie na padok i pielęgnację konia.

POLICYJNE KONIE Z ATESTEM
– Każdy koń,  podobnie jak kandydat na jeźdźca, przed rozpoczę-
ciem służby w Policji musi przejść szkolenie – informuje st. sierż. 
Mateusz Lis. - W przypadku koni jest to tzw. atestacja I i II stopnia. 
Szkolenie jest realizowane na podstawie programu doskonale-
nia zawodowego dla jeźdźców i koni. Koń, który przeszedł atest  
I stopnia, może pełnić służbę patrolową  w ruchu miejskim o małym 
natężeniu. Po II stopniu może uczestniczyć przy zabezpieczaniu 
imprez masowych i podczas demonstracji, kiedy trzeba pilnować, 
czy wręcz przywrócić naruszony porządek publiczny, musi prawi-
dłowo współdziałać z pododdziałem Policji. 

Konie pełniące służbę w garnizonie stołecznym to konie rasy 
śląskiej. Duże, masywnie zbudowane budzą respekt. Dodatkowo 
mają pożądane cechy charakteru tj.:  spokój, zrównoważenie, od-
waga. Łatwo z takim koniem nawiązać współpracę i więź. Wielu 
rzeczy szybciej się uczą, nie są płochliwe. Konie policyjne nie mogą 
się bać, reagować nerwowo na bodźce zewnętrze, takie jak np. 
ruch uliczny czy hałas. Nie powinny też nerwowo reagować na 
odgłosy huku, wystrzałów, ujadanie psów czy głośne, agresywne 
zachowania tłumu np. podczas imprez masowych. Muszą być po-
słuszne jeźdźcowi i wykonywać wszystkie jego polecenia.  

Zwierzęta w Policji służą dopóki są zdrowe. Później idą na za-
służoną emeryturę. W pierwszej kolejności opiekę nad koniem  
- emerytem może sprawować jego opiekun. – U nas w sekcji  
w większości przypadków tak się właśnie dzieje. Nie wyobrażamy 
sobie rozstania z naszym, często wieloletnim partnerem. Jeśli ktoś 
nie ma warunków, to zwierzę trafia  do Fundacji „Zakątek Wetera-
na” – mówi st. sierż. Mateusz Lis. 

TY TEŻ MOŻESZ ZOSTAĆ POLICYJNYM JEŹDŻCEM!
Każdy policjant może wstąpić w szeregi Sekcji Konnej i Przewod-
ników Psów Służbowych Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego 
Komendy Stołecznej Policji. Warunkiem przyjęcia jest chęć pracy 
ze zwierzętami, dobre zdrowie oraz  sprawność fizyczna.  Prace ze 
zwierzętami trzeba po prostu kochać.
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Kilkanaście dni temu na skrzynkę mailową Komendanta  
Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka wpłynęły 
podziękowania od rodziny poszkodowanej 11-latki dla polskich 
policjantów pełniących służbę na włoskich stokach narciar-
skich. Dziewczynka podczas zjazdu na nartach ze stoku Alpe  
Cermis w miejscowości Cavalese uległa wypadkowi. Pierwszej 
pomocy udzieli jej policjanci z Polski, którzy patrolowali stoki 
narciarskie włoskich Alp. Wśród nich była też nasza koleżanka  
z warszawskiego ogniwa prewencji Komisariatu Rzecznego. 
Najbliżsi nastolatki nie szczędzili podziękowań funkcjonariu-
szom za ich profesjonalizm, empatię i współdziałanie z włoskimi 
ratownikami.

Katarzyna Pilipiuk z warszawskiego Komisariatu Rzecznego 
Policji w sezonie zimowym wspólnie z grupą pięciu polskich 
policjantów asystuje swoim włoskim kolegom podczas czyn-
ności służbowych podejmowanych w stosunku do polskich 
turystów. Pomaga również w akcjach ratunkowych na stokach 
narciarskich w rejonie Trydentu Górnej Adygi w okolicach miej-
scowości Madonna di Campiglio oraz Moena. Jak widać, służ-
bę na wodzie pełni niezależnie od jej stanu skupienia.

Latem z kolei preferuje oczywiście szum wiatru w żaglach, 
więc już dwa lata z rzędu przez kilka tygodni pełniła służbę  
w chorwackiej Policji. Asystuje wtedy i pomaga chorwac-
kim funkcjonariuszom podczas wspólnych patroli policyjnych  
w miejscowościach turystycznych, do których każdego roku 
przyjeżdża kilkaset tysięcy obywateli z Polski.

To niezwykłe jak swobodnie można połączyć wykonywanie 
zawodu z pasją do sportu. W sezonie letnim morska bryza we 
w włosach, zimą chrzęst śniegu pod nartami, a w międzyczasie 
jeszcze trzeba zdobyć kilka goli dla reprezentacji Policji w piłce 
nożnej! Sierżant Pilipiuk to wizytówka polskiej Policji od Bałtyku 
aż po szczyty Alp. Jesteśmy dumni z naszej koleżanki i już za-
stanawiamy się, z jakiego zakątka świata przyśle nam kolejną 
swoją fotkę w mundurze.

Tekst: 
podkom. Kinga Czerwińska

Foto:
archiwum prywatne 
sierż. Katarzyny Pilipiuk

Od Wisły aż po szczyty Alp
Nieraz wspominaliśmy już o naszej policjantce sierżant Katarzynie 
Pilipiuk. Dla niej praca w Policji nabiera zupełnie nowego sensu, bo swoje 
zadania służbowe wypełnia nie tylko w Komisariacie Rzecznym Policji 
w Warszawie, ale również w dalmackich, nadmorskich miasteczkach,  
a ostatnio także na zaśnieżonych, alpejskich stokach. Wszystko to z białym 
orłem na policyjnej czapce i splecioną kotwicą z kołem ratunkowym na 
ramieniu. 
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Komisarz Łukasz Makoś swój pierwszy motocykl dostał już  
w wieku 9 lat. – To była piękna, czerwona Jawa, mój prezent na 
Pierwszą Komunię Świętą. Strzał w dziesiątkę. Zakochałem się  
w niej od pierwszego wejrzenia – wspomina z sentymentem poli-
cjant. Kolejne lata tylko utwierdziły go w przekonaniu, że dwukoło-
we maszyny to jego wielka miłość. – Zawsze po lekcjach gnałem 
do domu, szybko odrabiałem prace domowe, a potem zabierałem 
się za mój motocykl. Pamiętam, że miałem kiedyś Junaka z 1960 
roku, którego w sumie więcej naprawiałem niż na nim jeździłem  
– śmieje się kom. Makoś. 

Policjant z „szóstki” od kilkunastu lat jest członkiem „Knight  
Riders LE MC”, klubu motocyklowego, który powstał w 2003 roku 
w polskiej sekcji IPA - International Police Association. Klub, przez 
17 lat istnienia, rozszerzał swoją działalność i pozyskiwał kolejnych 
członków. Posiada własne logo, sztandar, a nawet legitymacje.  
O wstąpienie w jego szeregi mogą ubiegać się funkcjonariusze 
Policji, ale także innych służb, takich jak Straż Graniczna czy Straż 
Pożarna. – My, jako policjanci, jesteśmy w pewien sposób nazna-
czeni. W związku z tym, do pierwotnej nazwy motocyklowego klu-
bu „Knight Riders MC” dodano skrót „LE”, co oznacza law enfor-
cement, czyli krótko mówiąc „broniący prawa” – tłumaczy komisarz 
Łukasz Makoś.

Policyjny klub motocyklowy działa nie tylko w Polsce, ale 
także we Włoszech i na Słowacji. Niebawem ma powstać rów-
nież sekcja szwajcarska. Odległości, jakie członkowie „Knight 
Riders” corocznie przebywają na swoich motocyklach, napraw-
dę robią wrażenie. – Każdego roku robimy około 10 – 15 tysię-
cy kilometrów. Jeździmy po całej Polsce i Europie – mówi nam 
naczelnik z KRP Warszawa VI. I jak podkreśla, każdy wyjazd 

jest starannie przygotowany. – Tu nie ma miejsca na przypa-
dek, wszystko dokładnie organizujemy, planujemy naszą tra-
sę, wyposażenie, ludzi. W dniu danego wypadu, spotykamy się  
w umówionym miejscu i ruszamy w drogę. Mamy nawet własny 
wóz techniczny, który wiezie m.in. bagaże czy narzędzia, które  
w nagłych przypadkach się przydają – opowiada policjant. 

Kom. Łukasz Makoś, jak przystało na prawdziwego rycerza na 
motocyklu, dzięki swojej pasji pomaga także ludziom potrzebują-
cym. – Z uwagi na to, że członkowie klubu są w służbach mun-
durowych, zawsze są chętni pomagać. W ramach „Knight Riders” 
działa fundacja. Organizujemy różnego rodzaju akcje charytatyw-
ne, głównie dla chorych dzieci. Zbieramy także karmę dla psów  
w schroniskach – mówi nam policjant. I z dumą dodaje, że każde-
go roku jego klub odwiedza Domy Dziecka, by dostarczyć zabawki 
i inne potrzebne dary dla najmłodszych. 
Członkowie klubu „Knight Riders” pomagają też sobie nawzajem. 
– Naszą dewizą jest wzięte z języka esperanto Servo per amikeco, 
czyli służyć poprzez przyjaźń. Klub ma kilkudziesięciu członków, 
którzy pomagają sobie jak tylko mogą, m.in. w naprawach motocy-
kli czy innych codziennych sprawach – mówi kom. Łukasz Makoś. 

Policjant z niecierpliwością czeka na wiosnę. Ma bowiem  
w planie kolejne wyjazdy z „Knight Riders”. – Na moim ukochanym 
motocyklu Yamaha Road Star Silverado zamierzam przejechać 
jeszcze tysiące kilometrów. W tym roku mam już zaplanowanych 
kilka klubowych wypadów, m.in. do Szwajcarii – wyjawia komisarz 
Makoś. I dodaje: – Jestem dumny z tego, że jestem policjantem  
i dumny z tego, że jestem motocyklistą. Cieszę się, że udało mi się 
połączyć mój zawód z moją największą pasją. 

Tekst: 
st. post. Beata Czyszczoń

Foto:
archiwum prywatne 
kom. Łukasza Makosia

Rycerz na motocyklu
Ogromna i lśniąca maszyna, dziki ryk silnika, ciężka skórzana zbroja  
- ten policjant nie wyobraża sobie bez tego życia. Mowa o funkcjonariuszu 
z warszawskiej „szóstki”, który na swoim motocyklu przejechał już 
miliony kilometrów. – Jeżdżę na dwóch kółkach odkąd sięgam pamięcią. 
To jest moja największa pasja, którą mogę realizować także dzięki temu, 
że jestem policjantem – mówi „Stołecznemu Magazynowi Policyjnemu” 
komisarz Łukasz Makoś, naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością 
Przeciwko Mieniu północnopraskiej komendy. Funkcjonariusz należy do 
policyjnego klubu motocyklowego „Knight Riders LE MC”.
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Siłownia znajduje się w jednym z pomieszczeń na poziomie 
piwnic Pałacu Mostowskich, które zostało przygotowane  
z myślą o policjantach oraz pracownikach komórek i jednostek 
organizacyjnych stołecznej Policji, dla których ważna jest kon-
dycja fizyczna.

Do systematycznego treningu zachęcają zgromadzone 
przyrządy przeznaczone do ćwiczeń wielu partii mięśniowych. 
Większość z nich została użyczona z Komendy Głównej Poli-
cji, pozostałe to własność Komendy Stołecznej Policji. Na ćwi-
czących czeka m.in.: wyciąg do ćwiczeń mięśni najszerszych 
grzbietu, ergometr wioślarski, przyrząd do ćwiczeń mięśni 
brzucha, stojak z hantlami od 2 do 15 kg i drugi z hantalmi od 
17 kg do 30 kg oraz hantla winylowa (20kg) i żeliwna (32 kg). 

W takim miejscu nie mogło również zabraknąć prowadnicy 
na krążki z obciążonym gryfem od 1,25 kg do 20 kg, a także 
kilku urządzeń i przyrządów do ćwiczeń mięśni: brzucha, pier-
siowych, nóg, czworogłowych oraz grzbietu. Dla zwolenników 
treningów aerobowych lub cardio niezastąpione będą: bieżnie 
oraz rowery. 

Pomieszczenie zostało również wyposażone w elektronicz-
ny system kontroli dostępu oraz system alarmowania w sytu-
acji zagrożenia. Korzystać z niego mogą osoby, które przede 

wszystkim mają dostęp do obiektu „Pałac Mostowskich" oraz 
spełniły wymogi  formalne dotyczące korzystania z siłowni.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych redukcją tkanki 
tłuszczowej i budową mięśniowej do korzystania ze stołecznej 
siłowni policyjnej. Biegaj i ćwicz, by zdrowym i silnym być!

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
podkom. Piotr Świstak

Nowa siłownia 
w Pałacu Mostowskich
Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej otworzył nowe 
pomieszczenie, w którym policjanci i pracownicy garnizonu stołecznego 
będą mogli trenować na wielu przyrządach przeznaczonych do ćwiczeń 
różnych partii mięśniowych. W symbolicznym przecięciu wstęgi 
generałowi towarzyszyli jego zastępcy: insp. Krzysztof Smela, insp. Marek 
Chodakowski i Włodzimierz Pietroń.
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Podpisane dzisiaj porozumienie pozwoli na współfinansowanie 
realizacji dokumentacji projektowej dot. rozbudowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Otwocku. Planowana inwestycja jest 
jednym z wielu przedsięwzięć podejmowanych przez Komen-
dę Stołeczną Policji, których celem jest poprawa warunków 
pełnienia służby oraz pracy w garnizonie stołecznym. Wcze-
śniej porozumienie podpisał także Starosta Otwocki Cezary  
Łukaszewski.

Wydatki ponoszone przez stołeczną komendę na remonty 
i inwestycje zmieniają się na przestrzeni lat i w dużej części 
pochodzą z Program Modernizacji Policji. W 2016 roku na za-
dania te łącznie wydatkowano ponad 4 mln zł, w 2017 – ok. 10 
mln zł. Widoczny wzrost wydatków remontowo-inwestycyjnych 
odnotowano w 2018 roku, wówczas wyniosły one ponad 32 
mln zł, natomiast w 2019 roku przeznaczono na cel kwotę po-
nad 46 mln zł. W 2020 roku zaplanowano również ponad 45 

mln zł na realizację zadań remontowo-inwestycyjnych.
Przypomnijmy, w minionym roku oddano do użytku nowe 

siedziby m.in. na terenie Komendy Rejonowej Policji Warsza-
wa I, Komisariatu Policji w Raszynie. Przeprowadzono rów-
nież termomodernizację budynków stołecznej komendy przy  
ul. Karolkowej oraz Jagiellońskiej. W tym roku planowane jest 
zakończenie budowy siedziby KP w Radzyminie, KP w Pomie-
chówku, KP w Mrozach, PP w Żabiej Woli, PP w Prażmowie,  
a także PP w Izabelinie, PP w Lesznie, PP Wiązownie oraz budo-
wa systemów zabezpieczenia technicznego obiektu CSU KSP  
w Starej Wsi. W kolejnych latach do użytku zostanie oddana 
m.in. KPP w Pruszkowie, siedziba KP Warszawa Ursynów 
przygotowana jest również dokumentacja dotycząca nowej 
siedziby KPP w Mińsku Mazowieckim oraz realizowane są pla-
ny związane z komendą powiatową w Otwocku.

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
Marek Szałajski

Porozumienie na 
dofinansowanie podpisane
Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierz Pietroń i Prezydent 
Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski podpisali porozumienie 
na dofinansowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Komendy 
Powiatowej Policji w Otwocku na kwotę 350 tysięcy złotych.
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SYGNALISTA, CZYLI KTO?
Termin ten pojawił się w latach 70. ubiegłego wieku w Stanach 
Zjednoczonych i pochodzi od angielskiego: „whisteblowing” czy 
„to blow the whistle”, oznaczającego „zagwizdać” czy „dmuch-
nąć w gwizdek”. Nawiązuje do sposobu alarmowania (przywoły-
wania pomocy) stosowanego dawniej przez policjantów. Według 
innych interpretacji, określenie to wiąże się ze światem sportu  
– sygnalizowaniem przez sędziego konieczności interwencji, np. 
podczas faulu.  

W Polsce „whistleblowing”, upowszechniony przez Funda-
cję im. Stefana Batorego pod terminem „sygnalista”, oznacza 
osobę, która ujawnia nieprawidłowości. Transparency Interna-
tional definiuje to jako ujawnianie lub przekazywanie informacji  
o nieprawidłowościach, które dotyczą korupcji lub innych 
działań o charakterze przestępczym, niedopełnienia obowiąz-
ków, niezgodnych z prawem decyzji, sytuacji zagrożenia zdro-
wia publicznego i środowiska naturalnego, nadużycia wła-
dzy, nieuprawnionego wykorzystywania publicznych środków  
i majątku, rażącego marnowania zasobów publicznych lub 
złego zarządzania, konfliktu interesów oraz wszystkich działań 
mających na celu ukrycie tych patologii. Występuje zarówno  
w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych czy  
organizacjach społecznych. Sygnalistą może być nie tylko pra-
cownik etatowy, ale każdy, kto posiada wewnętrzną wiedzę na 
temat funkcjonowania instytucji, np. konsultant, pracownik, sta-
żysta czy wolontariusz. To osoba, która w interesie publicznym 
decyduje się ujawnić informacje o działalności, która jest nie-
uczciwa lub niezgodna z prawem. 

Działanie sygnalisty może nieść za sobą ryzyko działań 
odwetowych. Pracownik, który podnosi problem złego funk-
cjonowania organizacji i głośno mówi o praktykach mogących 
przedstawić instytucję w niekorzystnym świetle, z oczywistych 
względów naraża się na negatywna reakcję pracodawcy. Dlate-
go ważne jest stworzenie mechanizmów, które pozwoliłyby ogra-
niczyć osobiste ryzyko ponoszone przez jednostki alarmujące  
o nieprawidłowościach.

BRANŻOWA OCHRONA SYGNALISTÓW
Odniesienia do kwestii ochrony sygnalistów znalazły się m.in.  
w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciw-
ko korupcji oraz w Cywilnoprawnej Konwencji o Korupcji Rady  
Europy. Coraz więcej państw wprowadza rozbudowane syste-
my, które mają chronić demaskatorów za pomocą wyspecjalizo-
wanych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych. 

Choć o sygnalistach możemy przeczytać m.in. w ustawie  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy w ustawie o przeciw-

działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML),  
w projektowanej ustawie o jawności życia publicznego, to w Pol-
sce wciąż brakuje regulacji nakładających obowiązek ochrony 
sygnalisty na wszystkie podmioty. 

Obecnie określone procedury muszą wdrożyć tylko niektórzy 
pracodawcy. W bankach i firmach inwestycyjnych działają np. 
mechanizmy anonimowego zgłaszania wskazanym podmiotom 
nieprawidłowości. W ramach tych procedur instytucje te mają 
dać pracownikom gwarancję anonimowości, niezależności  
i ochrony danych podczas zgłaszania naruszeń oraz chronić 
przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją 
lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania. Wprowa-
dzenie tych rozwiązań prawnych jest efektem realizacji posta-
nowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Innym przykładem jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu 
brudnych pieniędzy, która wdrożyła do krajowego porządku 
prawnego tzw. Dyrektywę IV AML oraz część Dyrektywy V. Jed-
nym z obowiązków nałożonych na instytucje zobowiązane do 
jej stosowania, było opracowanie i wdrożenie wewnętrznej pro-
cedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub innego 
osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji rzeczywistych 
lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdzia-
łania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Kolejnymi podmiotami, które zobowiązano do posiadania 
procedury anonimowego zgłaszania nadużyć oraz odpowied-
niego kanału, stały się od 30 listopada 2019 r. – na mocy no-
welizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obro-
tu oraz o spółkach  publicznych – spółki publiczne. 

SYGNALIŚCI W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
Dziś w formacjach mundurowych osoby sygnalizujące niepra-
widłowości nadal nie są chronione żadną ustawą szczególną, 
co jest standardem w wielu państwach. Sytuacja jest skompli-
kowana, bo stosunek służbowy żołnierza czy policjanta zawiera 
wiele elementów władczych, których brak w normalnym sto-
sunku pracy. Podlegają oni rozkazom służbowym przełożonych  
i dowódców. 

Działalność sygnalistów wymaga olbrzymiej odwagi i po-
winna być objęta szczególną ochroną ze strony państwa. 
Dzięki sygnalistom można uniknąć wielu sytuacji kryzysowych  
- korupcji, nadużywania stanowisk, nieprawidłowości finanso-
wych, naruszania praw człowieka.

Przykładem tendencji zmierzającej do skutecznego chro-
nienia sygnalistów przed represjami i naciskami jest dyrektywa 

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Grafika:
Transparency International

Sygnalista pod ochroną?
Określenie „sygnalista", czyli osoba, która ma informować  
o nieprawidłowościach występujących w danej instytucji, już od kilku lat 
funkcjonuje na dobre w międzynarodowym i polskim porządku prawnym. 
Nadal jednak brakuje w Polsce regulacji nakładających obowiązek 
ochrony sygnalisty na wszystkie podmioty, a nie tylko wybrane branże. 
Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia 
prawa Unii, która weszła w życie pod koniec ubiegłego roku ma to zmienić. 
Polska ma czas na jej transpozycję do krajowego prawodawstwa do 17 
grudnia 2021 r. W przypadku podmiotów prawnych w sektorze prywatnym 
zatrudniających od 50 do 249 pracowników czas na wprowadzenie 
odpowiednich zapisów mija 17 grudnia 2023 r.



Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 paź-
dziernika 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naru-
szenia prawa Unii. Nie wpływa ona na odpowiedzialność państw 
członkowskich za zapewnienie bezpieczeństwa narodowego ani 
na uprawnienia państw członkowskich do ochrony swych pod-
stawowych interesów bezpieczeństwa. Wyłączenie sektorów 
obrony i bezpieczeństwa z jej zakresu nie oznacza jednak, że 
ochrona przewidziana w prawie europejskim w ogóle nie znajdu-
je zastosowania do służb mundurowych.

DYREKTYWA WIELE ZMIENI
Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie ma czas na jej 
transpozycję do krajowego prawodawstwa do 17 grudnia 2021 
r. W przypadku podmiotów prawnych w sektorze prywatnym 
zatrudniających od 50 do 249 pracowników czas na wprowa-
dzenie odpowiednich zapisów mija 17 grudnia 2023 r. Należy 
się więc spodziewać, że w najbliższych miesiącach zostanie 
podjęta inicjatywa ustawodawcza, która doprowadzi do regulacji 
kwestii sygnalistów w ujęciu ogólnym. 

Zgodnie z zapisami Dyrektywy sygnalistami będą mogli zo-
stać pracownicy, prowadzący działalność na własny rachunek, 
akcjonariusze, wspólnicy i udziałowcy spółek oraz osoby na 
stanowiskach zarządczych w przedsiębiorstwach, osoby pra-
cujące pod kierownictwem wykonawców, podwykonawców  
i dostawców, kandydaci na stanowisko pracy, jeśli dowiedzieli 
się o nieprawidłowości podczas rekrutacji oraz osoby, których 
stosunek pracy już ustał. 

W niektórych sytuacjach środki ochrony będą miały również 
zastosowanie do: osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia, 
osób trzecich powiązanych z osobami dokonującymi zgłosze-
nia, które mogą doświadczyć odwetu w kontekście związanym  
z pracą, takich jak koledzy lub krewni osoby dokonującej zgło-
szenia, oraz podmiotów prawnych, które stanowią własność 
osoby dokonującej zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje 
lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście zwią-
zanym z pracą.

OCHRONA SYGNALISTY W KAŻDEJ INSTYTUCJI  
– PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Jak mówi radca prawny Magdalena Bartosiewicz, Dyrektywa 
przewiduje, że procedura zgłaszania nieprawidłowości będzie 
dotyczyć podmiotów prawnych w sektorze publicznym oraz pry-
watnym, zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Dodatko-

wo taki podmiot będzie musiał zapewnić sygnalistom procedury 
i kanały, za pomocą których będą mogli zgłaszać nieprawidło-
wości. 

W procedurze wewnętrznej muszą znaleźć się następujące ele-
menty:
•	 kanały przyjmowania zgłoszeń, zapewniające ochronę pouf-

ności tożsamości osoby zgłaszającej oraz uniemożliwiające 
uzyskanie dostępu nieupoważnionym członkom personelu,

•	 wyznaczona bezstronna osoba lub wydział właściwy do 
podejmowania działań następczych w związku ze zgłosze-
niami,

•	 podejmowanie działań następczych przez wyznaczoną 
osobę lub wydział z zachowaniem należytej staranności,

•	 rozsądny termin – nieprzekraczający 3 miesięcy od potwier-
dzenia otrzymania zgłoszenia – na przekazanie osobie zgła-
szającej informacji zwrotnych na temat działań następczych 
w związku ze zgłoszeniem,

•	 jasne i łatwo dostępne informacje na temat procedur oraz 
informacje  o tym, w jaki sposób i na jakich warunkach moż-
na dokonywać zewnętrznego zgłoszenia nieprawidłowości 
do właściwych organów, w stosownych  przypadkach, do 
organów lub jednostek organizacyjnych Unii.

Sygnaliści zgłaszający nieprawidłowości będą mieli zagwaran-
towaną anonimowość, a państwa członkowskie będą miały 
obowiązek zapewnić, aby sygnaliści byli odpowiednio chronieni 
przed działaniami odwetowymi. Karane będą osoby fizyczne lub 
prawne, które m.in. przeszkodzą w zgłaszaniu nieprawidłowo-
ści, wszczynają uciążliwe postępowania przeciwko zgłaszają-
cym, podejmą działania odwetowe wobec sygnalistów czy też 
naruszą obowiązek zachowania poufności osób dokonujących 
zgłoszenia.

Opracowano na podstawie:
•	 Sygnaliści w Policji, Uproszczony Raport Tematyczny, War-

szawa czerwiec 2018 r.,
•	 Magdalena Bartosiewicz „Nie każdy sygnalista pod ochro-

ną”, Rzeczpospolita z 20 lutego 2020 r.,
•	 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 

z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłasza-
jących naruszenia prawa Unii.
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Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych 
telefonów resortowych w tym Policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych policjantów i pracow-
ników Policji. Wyróżnik AB=47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej 
pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resor-
tową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą  
o podział na 49 stref numeracyjnych. Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych 
i komórkowych.

Postać numeru resortowego w sieci publicznej jako tzw. numer KNA (Krajowy Numer Abonenta):

Tekst: 
podinsp. Anna Kędzierzawska

Zmiana numerów telefonów do 
jednostek Policji w całym kraju
Od 24 lutego br. zmieniły się numery telefonów do komend Policji  
w całym kraju. Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru 
kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA - 47. Ze względu 
na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas 
którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery 
lokalne.

Lp. Nazwa obszaru strefy numeracyjnej Wskaźnik
obszarów SP

1. mazowiecki 70
2. podlaski 71
3. warszawski 72
4. warmińsko-mazurski 73
5. pomorski 74
6. kujawsko-pomorski 75
7. wielkopolski 77
8. zachodniopomorski 78
9. lubuski 79
10. świętokrzyski 80
11. lubelski 81
12. podkarpacki 82
13. małopolski 83
14. łódzki 84
15. śląski 85
16. opolski 86
17. dolnośląski 87
18. sieci wydzielone i inne 6x

KNA = AB SP xxx xx
47 SP xxx xx

 
Postać numeru resortowego w sieci międzynarodowej (Country Code dla Polski +48):

 
CC AB SP xxx xx
+48 47 SP xxx xx
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Ujednolicona w ten sposób numeracja dotyczy całej policyjnej sieci telekomunikacyjnej na terenie kraju i obejmuje wszystkie jed-
nostki organizacyjne Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szkoły Policji) oraz inne podmioty z grupy MSWiA korzystające 
z zakresu numeracyjnego Policji.

Przykład wykonywania połączenia na wybrany numer resortowy 123 24 w strefie Warszawy z sieci publicznych:

Obecny sposób 
wybierania numeru 
resortowego przez 
abonentów sieci 

publicznych 
krajowych

Docelowy sposób 
wybierania numeru 
resortowego z sieci 

publicznych 
krajowych

Obecny sposób 
wybierania numeru 
resortowego przez 
abonentów z sieci 

publicznych 
międzynarodowych

Docelowy sposób 
wybierania numeru 
resortowego z sieci 

publicznych 
międzynarodowych

22 60 123 45
22 36 123 45 47 72 123 45 +48 22 60 123 45

+48 22 36 123 45 +48 47 72 123 45

Czy wiesz, że...

Przed wojną, na warszawskich ulicach obowiązywały 
ograniczenia prędkości do 35 km/h. Jak się okazu-
je, szybciej można było poruszać się wtedy jedy-

nie… po Wiśle. Ale i tam obowiązywały pewne zasady. 
Kierujący ślizgaczami czy motorówkami nie mogli, zgod-
nie z ustaleniami policji rzecznej, przekraczać 40 km/h. 

3marca Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia 
umożliwiające podwyżkę uposażeń dla funkcjona-
riuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży 

Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Funkcjonariusze 
otrzymają podwyżkę uposażenia, w przeciętnej miesięcz-
nej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną)  
z wyrównaniem od 1 stycznia 2020 r. Podwyżki są rezul-
tatem porozumienia zawartego 8 listopada 2018 r. po-
między MSWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną 
przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszają-
cych funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrz-
nych i administracji. Środki na sfinansowanie podwyżek 
zostały ujęte w ustawie budżetowej na rok 2020.

Jak iinformuje onet.pl, na początku marca uruchomiono w Warszawie system urządzeń, który poprawi bezpieczeństwo 
i komfort jazdy rowerzystów oraz pomoże oszczędnie gospodarować siłami. "Możesz zwolnić", "utrzymaj tempo", "mo-
żesz przyspieszyć" oraz "nie przejedziesz" - takie komunikaty w formie znaków w kształcie warszawskiej Syrenki będą 

wyświetlane na totemach rowerowych. Na podstawie sugestii mieszkańców komunikaty zostały dodatkowo przetłumaczone 
na język angielski.
To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, dotychczas system był uruchomiony na drodze dla jednośladów w ciągu ulic Towa-
rowa - Okopowa. Wkrótce urządzenia pojawią się także wzdłuż kolejnych popularnych tras rowerowych w stolicy. Przy 30 
skrzyżowaniach z sygnalizacją staną łącznie 53 totemy. Ich instalacja to element rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarzą-
dzania Ruchem. Operatorem systemu do roku 2025 będzie firma Siemens Mobility. W ramach projektu systematycznie mo-
dernizowane będą sygnalizacje świetlne, wraz z osprzętem, takim, jak latarnie, maszty czy kamery detekcji. Wprowadzenie 
urządzeń informujących rowerzystów o zalecanej prędkości w celu otrzymania sygnału zielonego na najbliższym skrzyżowa-
niu było dodatkowym kryterium w przetargu na rozwój ZSZR. 
Jak to działa? Zainstalowany w totemie radar mierzy prędkość rowerzysty i przesyła ją do sterownika sygnalizacji świetlnej. 
Ten analizuje te informacje i ustala, czy możliwy jest przejazd przez skrzyżowanie bez zatrzymania. Następnie sterownik 
zwrotnie przesyła tę informację do totemu z instrukcją dla rowerzysty. Komunikat jest wyświetlany w formie jednego z czte-
rech znaków w kształcie warszawskiej Syrenki.
I tak, "możesz zwolnić" - czyli żółta Syrenka, to komunikat do rowerzysty, gdy na przejeździe jest nadawany sygnał czerwony. 
Utrzymując prędkość, zatrzyma się on na skrzyżowaniu. Jeśli zwolni, przejedzie płynnie na zielonym. "Utrzymaj tempo" - czyli 
zielona Syrenka, oznacza, że utrzymując prędkość, rowerzysta przejedzie płynnie przez skrzyżowanie. Niebieska Syrenka 
oznacza "możesz przyspieszyć". W tej sytuacji utrzymując prędkość, rowerzysta zatrzyma się na skrzyżowaniu. Jeśli przy-
spieszy, przejedzie płynnie na zielonym. "Nie przejedziesz", czyli czerwona Syrenka - niezależnie od prędkości jazdy, rowe-
rzysta zatrzyma się na skrzyżowaniu.
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Od 5 lat zmagam się z nowotworem złośliwym. Pomimo wielu operacji, chemio- i radioterapii choroba nie daje za wygraną. 
W grudniu 2019 roku RAK zaatakował ponownie mój kręgosłup i uciska rdzeń kręgowy, odbierając mi przy tym możliwość 
chodzenia i normalnego funkcjonowania. Twoja darowizna pomoże w finansowaniu transportów medycznych, lekarstw, 
opatrunków oraz specjalistycznego leczenia. Kocham życie i chcę cieszyć się każdą chwilą spędzoną ze swoją rodziną.

Dziękuję za Twoją pomoc!

Pomoc dla Huberta

Na stronie internetowej skarbonka.alivia.org.pl/hubert-misuda trwa zbiórka środków na dalsze leczenie Huberta.  
Na ratowanie jego życia można również przeznaczyć 1% podatku.  

Nr KRS 0000358654, cel szczegółowy: HUBERT MISIUDA 111251 

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy!

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
insp. w st. spocz.

Jerzego Piątkowskiego

byłego Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV 
oraz byłego Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie i Legionowie  

 
Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i Bliskim 
składamy wyrazy współczucia

Policjantki, Policjanci oraz Pracownicy Cywilni
Komendy Stołecznej Policji
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 Z informacji epidemiologicznych jednoznacznie wynika, że jednym z podstawowych działań  
w zapobieganiu zakażeniu chorobotwórczym czynnikami jest zachowanie właściwej higieny, 

a w szczególności mycie rąk. W związku z powyższym przedstawiamy opracowaną przez  
Głównego Inspektora Sanitarnego instrukcję właściwego ich mycia.


