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koncert

Doskonale pamiętam swoje początki w Stołecznym Magazynie Policyjnym. Praca  
w redakcji, a następnie na stanowisku redaktora naczelnego była dla mnie zupełnie  
nowym doświadczeniem. Z każdym dniem poznawałam kolejne mechanizmy rządzące 
trybem wydawniczym, wymogi prawne, uwarunkowania finansowe i cykl pracy nad  
gazetą. Teraz, gdy przede mną nowe zadania i nowe wyzwania, chciałabym Wam,  
Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy, serdecznie podziękować za te wspólne lata,  
podczas których tak chętnie sięgaliście po kolejny numer miesięcznika i dzieliliście się ze 
mną swoimi komentarzami.

Trudno dokładnie odtworzyć wszystkie zmiany, które dokonały się w tym czasie. Do 
najważniejszych z pewnością należą: zmiana finansowania, a co za tym idzie regularność 
wydawania czasopisma, zmiany drukarni, obchody 20-lecia SMP, nowy layout  
miesięcznika oraz pierwsze w historii gazety wydania specjalne: z okazji 100. rocznicy 
powstania Policji Państwowej i - przygotowywany w tym roku do publikacji - numer 
specjalny z okazji 100. jubileuszu policji rzecznej. 

Zawsze staraliśmy się iść z duchem czasu, wykorzystywać najlepsze wzorce wydawnicze 
i reagować na potrzeby naszych czytelników. Robiliśmy wszystko, by nasi odbiorcy  
z niecierpliwością sięgali po kolejne numery magazynu. Dbaliśmy nie tylko o ciekawe  
i potrzebne artykuły, ale i o stronę wizualną. Jestem przekonana, że czasopismo stołecznej 
Policji nadal będzie rozwijało się i z Waszym udziałem stanowić będzie niezbędną 
platformę bieżącej wymiany informacji.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy na przestrzeni ostatnich lat pisali na łamach 
gazety: autorom reportaży, wywiadów i felietonów. Dziękuję zespołowi redakcyjnemu, 
który sprawnie i profesjonalnie działał każdego dnia.

Szczególne podziękowania pragnę złożyć kierownictwu KSP, które wspierało pracę  
redakcji w wydawaniu gazety i widziało w nim doskonałe narzędzie w komunikacji 
wewnątrz naszej formacji oraz promowaniu Policji poza nią.

Dziękując za ten wspólny czas, życzę Wam, Drogie Czytelniczki i Drodzy Czytelnicy, 
wielu sukcesów w pracy i służbie, determinacji w osiąganiu kolejnych szczebli kariery, 
a przyszłemu redaktorowi naczelnemu i redakcji czasopisma, by zawsze byli gotowi  
sprostać oczekiwaniom i nowym czytelniczym wyzwaniom. 

Razem z wiosną przyszły zmiany...

Redaktor Naczelna
podinsp. Anna Kędzierzawska
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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Ostatnie tygodnie były dla wszystkich wyzwaniem i sprawdzianem. Małymi krokami wracamy do stanu sprzed pande-
mii, nadal zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa. Możemy mieć tylko nadzieję, że z każdym dniem będzie coraz lepiej.  
Jako redakcja dołożyliśmy wszelkich starań, aby nie dać się koronawirusowi i zarazem zachować ciągłość powstawania  
Stołecznego Magazynu Policyjnego. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w procesie pisania naszych artykułów i sami stali 
się autorami tekstów. 
Z czerwcowego numeru SMP dowiecie się o kulisach spotu o OPP, przygotowanego przez Wydział Komunikacji Społecznej KSP 
oraz najważniejszych kwestiach dotyczących naboru, który ruszył 14 maja br. Natomiast w materiale przygotowanym przez Wydział 
Doskonalenia Zawodowego KSP przeczytacie o szkoleniach okresowych BHP w czasie epidemii.
Przed nami okres wakacyjny, który znacznie będzie się różnił od tych z poprzednich lat. O tym, jak dobrze się do nie-
go przygotować i jak będzie wyglądać nasza nowa, wakacyjna rzeczywistość, dowiecie się z artykułu "Wakacje w do-
bie koronawirusa". Poruszymy również kwestię popularnych w ostatnim czasie oszustw "na BLIKA", na które niestety dało 
się już naciągnąć wiele osób. Poznacie także wyjątkowych funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej w Mińsku Mazowieckim.  
Jesteście ciekawi? Zatem serdecznie zapraszamy do lektury!
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KULISY SPOTU
Prace nad filmem obejmowały 5 dni zdjęciowych, na któ-
re złożyły się ćwiczenia w siedzibie warszawskiego Oddziału 
Prewencji Policji oraz policyjne działania z zabezpieczenia me-
czów rozegranych na stadionie Legii na początku roku. Kolejne  
– wiązały się ściśle z pracą w studio, gdzie montowano poszcze-
gólne sceny. Za połączenie muzyki z obrazem odpowiedzialny 
był podkom. Rafał Retmaniak, który również pełnił funkcję ope-
ratora kamery oraz reżysera. Natomiast obsługą fotograficzną 
zajmował się podkom. Piotr Świstak.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia zastosowano profesjonal-
ny sprzęt. Użyto zarówno drona, jak i kamery z gimbalem wraz ze 
specjalistyczną platformą do jej przewożenia. Dodatkowo w jed-
nej ze scen wykorzystano radiowóz z zainstalowanym system do 
nagłośnienia, z którego na początku epidemii emitowano komu-
nikaty ostrzegawcze. Podczas realizacji ostatnich ujęć niezwykle 
pomocny okazał się samochód z olśniewaczem, posłużył on do 
doświetlenia końcowej sceny. Dzięki zaawansowanej technice  
i umiejętnościom operatora powstały oryginalne ujęcia, które 
możemy oglądać w spocie zamieszczonym na stronie interneto-
wej i profilach społecznościowych stołecznej komendy.

W tym krótkim filmie, trwającym zaledwie 2 minuty i 19 se-
kund zawarto kadry prezentujące działania podejmowane przez 
policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie związane 
np.: z zabezpieczeniem meczów, pilotażem kibiców, patrolowa-
niem ulic, a także ćwiczeniami czarnej taktyki oraz pododdziałów 
zwartych z armatką wodną. 

Służba w OPP jest specyficzna, trudna i wymagająca. Kan-
dydaci do niej muszą wykazywać się nie tylko sprawnością fi-
zyczną, ale również bystrością, posiadać umiejętność przewi-
dywania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących. 
Jeżeli lubisz wyzwania i chcesz pomagać innym, to przystąp do 
działania i zostań policjantem! 

Od 14 maja 2020 roku wznowione zostały postępowania 

kwalifikacyjne do służby w garnizonie stołecznym. 
Kandydaci składają komplet dokumentów o przyjęcie do 

służby osobiście w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr KSP  
w Warszawie przy al. Solidarności 126 lub w Komendach Po-
wiatowych Policji garnizonu stołecznego. Dokumenty od kandy-
datów przyjmowane są w wyznaczone dni (szczegółowe infor-
macje znajdują się na stronie internetowej KSP).

KROK 1  - ZGŁOŚ SIĘ DO SEKCJI DO SPRAW DOBORU WYDZIAŁU 
KADR KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI
Czekamy na osoby, które: posiadają co najmniej średnie wy-
kształcenie i polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, nie 
były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
lub przestępstwo skarbowe, korzystają z pełni praw publicznych, 
są sprawni fizycznie i psychicznie, dają rękojmię zachowania 
tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach  
o ochronie informacji niejawnych oraz posiadają uregulowany 
stosunek do służby wojskowej.

KROK 2 – DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ:
•	 podanie o przyjęcie do służby w Policji;
•	 wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby 

w Policji;
•	 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wy-

kształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu 
podczas składania dokumentów);

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

•	 książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty 
ewidencją wojskową (do wglądu);

•	 Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego - wypełniony doku-
ment kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym  
w toku postępowania kwalifikacyjnego.
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Tekst: 
Ewelina Kucharska
wyk. materiały Sekcji 
do spraw Doboru Wydziału Kadr KSP

Foto i kadry z filmu:
podkom. Rafał Retmaniak
podkom. Piotr Świstak

Przystąp do działania  
i zostań policjantem
W Wydziale Komunikacji Społecznej KSP, jeszcze przed wprowadzeniem 
stanu pandemii, zrodził się pomysł stworzenia kilku krótkich filmów 
przedstawiających pracę policjantów z różnych komórek stołecznej 
Policji. Pierwszy spot powstał z udziałem funkcjonariuszy z III Kompanii 
Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, którą na co dzień  dowodzi 
nadkom. Rafał Jankowski. Kolejne – już niebawem.
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KROK 3 – WERYFIKACJA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI 
I PREDYSPOZYCJI 
Po wstępnej weryfikacji tych dokumentów czeka Cię test wie-
dzy z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wyko-
nawczej, sądowniczej oraz bezpieczeństwa wewnętrznego  
i test sprawności fizycznej. 

Jeśli zaliczysz test sprawności fizycznej, przed Tobą będzie 
jeszcze test psychologiczny Multiselect-R i rozmowa z psycho-
logiem, a następnie rozmowa kwalifikacyjna. 

Jeśli Twoje wyniki będą pozytywne, czeka Cię jeszcze ko-
misja lekarska i postępowanie sprawdzające, związane ze zło-
żeniem Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego. 

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

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

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

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

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

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

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

•	 uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie 
płetwonurka lub wykonywania prac podwodnych, upraw-
nienia do prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty;

•	 posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” - 2 punkty.

KROK 4 - MIANOWANIE, SŁUŻBA
Jeśli przejdziesz całą procedurę kwalifikacyjną:
•	 zostaniesz mianowany na policjanta w służbie przygoto-

wawczej na 3 lata;
•	 po przyjęciu do służby w Policji zostaniesz skierowany na 

szkolenie zawodowe do jednej ze szkół policyjnych. Szko-
lenie trwa około 7,5 miesiąca i ma przygotować policjanta 
do wykonywania zadań służbowych na poziomie  podsta-
wowym, kończy się egzaminem końcowym;

•	 po ukończeniu szkolenia podstawowego zostaniesz de-
legowany do pełnienia służby w Oddziale Prewencji  
Policji, gdzie w zakresie adaptacji zawodowej odbędziesz 

63 służby,
•	 po zakończeniu delegowania zostaniesz skierowany do 

jednostki Policji, w której będziesz pełnił służbę. W zależ-
ności od posiadanego wykształcenia i umiejętności poli-
cjanci mogą obejmować stanowiska: referenta, pomoc-
nika dyżurnego, przewodnika psa służbowego, kontrolera 
ruchu drogowego, dzielnicowego, technika kryminalisty-
ki, instruktora, asystenta, detektywa, kierownika ogniwa,  
dyżurnego, specjalisty;

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

•	 po upływie 3 lat zostaniesz mianowany do służby stałej;
•	 będąc policjantem w służbie stałej i jednocześnie absol-

wentem szkoły wyższej z tytułem zawodowym magistra 
oraz posiadając stanowisko służbowe, dla którego okre-
ślono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji, 
możesz odbyć szkolenie oficerskie. Ukończenie takiego 
szkolenia oraz pozytywnie zdany egzamin oficerski przewi-
duje możliwość objęcia przez policjanta stanowisk kierow-
niczych w komórkach organizacyjnych Policji;

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

Podejmij nowe wyzwania! 
Dołącz do nas!
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Wakacje to czas beztroski i odpoczynku. Jedni spędzają je  
w cichych i ustronnych miejscach, inni wybierają modne ku-
rorty z bogatą infrastrukturą.  W tym roku z uwagi na epidemię, 
będziemy zmuszeni dostosować sposób spędzania urlopu do 
zasad wprowadzonych w związku z COVID-19. Czy będziemy 
mogli wyjeżdżać za granicę? Zależy głównie od wzrostu zacho-
rowań: – Jeżeli ta sytuacja będzie postępowała w taki sposób, 
jak teraz postępuje, czyli coraz mniej procentowo zachorowań, 
coraz niższe wskaźniki, to jest taka szansa – mówił w RMF FM 
w połowie maja br. minister zdrowia Łukasz Szumowski. 

W obecnej sytuacji zapewne wiele osób zdecyduje się na 

spędzenie wolnego czasu w kraju w miejscach odosobnio-
nych, gdzie możliwe jest zachowanie odpowiedniego dystansu 
od innych osób, a tym samym uniknięcie zarażenia koronawi-
rusem. Podczas korzystania z uroków lata miejmy na uwadze 
również zasady bezpiecznego odpoczynku. 

NOCLEG W HOTELU, KAMPERZE LUB POD NAMIOTEM
Do nowej rzeczywistości będzie musiała dostosować się także 
branża hotelarska i gastronomiczna. Choć obostrzenia zwią-
zane z epidemią są łagodzone, to niektóre z nich nadal będą 
obowiązywać i najprawdopodobniej zostaną z nami na dłużej. 
I tak niezależnie czy na bazę noclegową wybierzemy hotel, 
pensjonat, namiot lub kamper należy stosować się do zaleceń  
sanitarnych. Pamiętajmy o zachowaniu dystansu społeczne-
go, czyli odległość między osobami nie może być mniejsza niż  
2 metry. Nie zapominajmy także o noszeniu maseczek ochron-
nych w publicznych przestrzeniach zamkniętych (np.: sklepach, 
kinach, kościołach, urzędach, salonach masażu i tatuażu).

NA PLAŻY, SZLAKU GÓRSKIM I WODZIE
Obostrzenia będą obowiązywały również podczas spędzania 
czasu wolnego na plaży czy też zdobywania szczytów górskich 
oraz żeglowania. Jeżeli jest to możliwe, unikajmy zatłoczonych 
miejsc, nie narażajmy siebie i innych na ryzyko zarażenia koro-
nawirusem (COVID -19). Mimo że w przestrzeniach otwartych 
nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa, warto je zakrywać, 

Tekst: 
Ewelina Kucharska

Foto:
freeimages.com

Wakacje w dobie koronawirusa
Wielu z nas zastanawia się, gdzie i  jak spędzić wakacje w sytuacji, gdy 
ryzyko zarażenia koronawirusem (COVID-19) nadal istnieje. Obostrzenia 
związane z pandemią, choć łagodzone, wciąż obowiązują m.in.  
w zakresie noszenia maseczek ochronnych i zachowania dystansu 
społecznego. Niektóre kraje przymierzają się do otwarcia granic  
i przyjmowania turystów, także i linie lotnicze planują wznowienie 
działalności. Niezależnie od tego, gdzie zdecydujemy się odpocząć 
pamiętajmy, by przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych  
z epidemią oraz zachować ostrożność m.in. na drogach, nad wodą,  
w górach i podczas płatności mobilnych.
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gdy w pobliżu jest wielu ludzi, np. przy punktach widokowych 
czy na popularnych szlakach.

Jeżeli zdecydujemy się na rejs jachtem to pamiętajmy, by 
mieć przy sobie uprawnienia do kierowania nim oraz dowód 
potwierdzający własność lub umowę jego użyczenia. Żeglo-
wać powinniśmy samotnie lub z najbliższą rodziną. Spotkania 
na wodzie w gronie znajomych należy odłożyć na czas, kiedy 
minie epidemia. 

Miejmy również na uwadze podstawowe zasady bezpiecznego 
korzystania z akwenów:
•	 nigdy nie wchodźmy do wody po alkoholu i środkach  

odurzających;
•	 nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach;
•	 pływajmy tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
•	 stosujmy się do poleceń ratownika; 
•	 nie wbiegajmy do wody rozgrzanym;
•	 nie pływajmy na materacu daleko od brzegu; 
•	 nie pływajmy bezpośrednio po posiłku; 
•	 załóżmy kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym.

POGODA ZMIENNĄ JEST
Zmiany klimatyczne niosą ze sobą ekstremalne zjawiska po-
godowe, w tym gwałtowne burze z silnym wiatrem, ulewnym 
deszczem i często gradem. W okresie letnim pojawiają się 
także huragany, lokalne podtopienia czy powodzie. Dlatego 
bądźmy ostrożni, śledźmy prognozy pogody, stosujmy się do  
Alertów RCB, czyli SMS-owych ostrzeżeń przed zagrożenia-
mi oraz obserwujmy siebie i przyrodę. Jednym z sygnałów 
nadchodzącej burzy jest naelektryzowanie się włosów, innym  
– czas, jaki upływa pomiędzy błyskiem, a grzmotem.  Mniej niż 
30 sekund to znak, że jest niebezpiecznie i burza jest bardzo 
blisko.

W trakcie burzy nie zapominajmy:
•	 odłączyć sprzęt domowy od prądu;
•	 zabezpieczyć drzwi i okna, a także przedmioty znajdujące 

się na parapetach i balkonach;
•	 nie zatrzymywać się pod drzewami, masztami ani przewo-

dami;
•	 unikać otwartych przestrzeni;
•	 nie dotykać metalowych przedmiotów;
•	 jeżeli jedziemy autem, zjedźmy na parking z dala od drzew;
•	 jeśli jesteśmy na zewnątrz, kucnijmy ze złączonymi noga-

mi; 
•	 kiedy jesteśmy w górach, jak najszybciej zejdźmy ze 

szczytu.

BEZPIECZNY DOM 
Zanim wyjedziemy na upragnione wakacje zabezpieczmy swo-
je mieszkanie lub dom, aby uniknąć włamań i kradzieży. Przede 
wszystkim sprawdźmy, czy zamknęliśmy wszystkie okna, za-
kręciliśmy gaz oraz wodę. Warto poprosić zaufane osoby, by 
przychodziły do naszego mieszkania i zapalały światło. Innym 
rozwiązaniem są tzw. symulatory obecności domowników, 
które działają automatycznie. Niezwykle pomocne okazują się 
również dobre relacje z sąsiadami, którzy do naszego powrotu 
będą zwracali uwagę na podejrzane hałasy oraz zadbają, by na 
bieżąco odbierać pocztę oraz ulotki reklamowe pozostawione 
na wycieraczce lub w drzwiach.  

PRZYGOTOWANY SAMOCHÓD
Podróż autem ma wiele plusów, jedną z nich jest swoboda  
w poruszaniu się, co daje możliwość zatrzymywania się w wielu 
ciekawych miejscach. Byśmy mogli w pełni korzystać z uroków 
tej formy przemieszczania się, najpierw przygotujmy pojazd do 
drogi: 
•	 sprawdźmy stan techniczny pojazdu (m.in.: poziom oleju, 

ciśnienie w oponach i ich stan). Warto odwiedzić warsztat, 
gdzie w sposób profesjonalny mechanicy sprawdzą nam 
układ chłodzenia, stan ogumienia, zawieszenia czy też  
hamulców;

•	 nie przeciążajmy samochodu i dopilnujmy, żeby bagaż był 
prawidłowo rozmieszczony i zabezpieczony. Niezwykle 
istotne jest, by rzeczy, które zabieramy ze sobą nie ograni-
czały nam widoczności i nie stanowiły zagrożenia w sytu-
acji gwałtownego hamowania;  

•	 nie zapominajmy również, że wypoczęty kierowca to bez-
pieczny kierowca.

ROZWAŻNE TRANSAKCJE PŁATNICZE
W beztroskim czasie, jakim niewątpliwie są wakacje bądźmy 
czujni także podczas płatności mobilnych. W ostatnich miesią-
cach policjanci odnotowują coraz więcej zgłoszeń od pokrzyw-
dzonych, którym przestępcy wyłudzili pieniądze. 

Oszuści najpierw włamywali się na konto na portalu spo-
łecznościowym, następnie podszywając się pod właściciela 
konta rozsyłali do jego znajomych wiadomości z prośbą o po-
życzenie pieniędzy za pośrednictwem systemu płatności mo-
bilnych BLIK. Uzasadniali to nagłą sytuacją, np.: że są w trakcie 
robienia zakupów i zapomnieli portfela. Nieświadomi adresaci 
wiadomości wierząc, że pomagają znajomemu, w swojej apli-
kacji mobilnej banku potwierdzali PIN-em realizację transakcji, 
co umożliwiało przestępcom pobieranie pieniędzy z bankoma-
tu.

Dlatego tak ważne jest byśmy stosowali dwuskładniowe 
uwierzytelnienie swoich kont społecznościowych (możliwość 
logowania się na konto po zatwierdzeniu SMS-em, to dodat-
kowe utrudnienie dla oszustów). Poza tym warto zadzwonić 
i sprawdzić, czy naprawdę osoba, która prosi nas o pomoc, 
faktycznie potrzebuje wsparcia. Zyskujemy wtedy pewność, że 
pieniądze przekażemy jej, a nie oszustowi. Powinniśmy rów-
nież dokładnie sprawdzać dane transakcji przed jej zatwierdze-
niem w aplikacji bankowości mobilnej, bowiem przestępca nie 
skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzimy operacji na swoim 
telefonie. Chrońmy hasła i kody dostępowe zarówno do kont 
społecznościowych, jak i bankowych. 

Zapewne tegoroczne wakacje będą inne niż dotychczas. 
Czy będą udane? To zależy głównie od nas. Bądźmy ostrożni 
i uważni!
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Pandemia koronawirusa skutecznie odwra-
ca uwagę od innych równie poważnych 
zagrożeń. Jedną z nich jest katastrofa kli-
matyczna, a dokładnie susza hydrolo-
giczna. Poziom wody w polskich rzekach 
spada alarmująco i jeśli sytuacja meteoro-
logiczna  nie poprawi się, może dojść do 
największej suszy od 100 lat. Przyczyn jest 
wiele, m.in. małe ilości opadów jesienno-
-zimowych oraz zmiana w ich charakterze. 
Deszcz jeśli pada ma najczęściej tenden-
cję miejscowej ulewy, której zasoby szyb-
ko spływają do Bałtyku nie utrzymując się  
w glebie.

Niżówka hydrologiczna jest częstym  
i naturalnym zjawiskiem, ale występującym 
latem. Wywołują ją zwykle wysokie tem-
peratury powietrza. Wiosna to czas, kiedy 
wody gruntowe powinny się odbudować 
przed nastaniem lata. Niestety, w 50 sta-
cjach IMGW już odnotowuje się niżówkę 
hydrologiczną. Oznacza to, że stan wód 
podziemnych uległ gwałtownemu obniże-
niu co bezpośrednio przekłada się na po-
ważne niedobory w płytkich ujęciach wody. 

Wyróżnia się cztery etapy suszy. Pierw-
szy to susza meteorologiczna, gdy przez 
dłuższy czas nie ma opadów, drugi to rol-
nicza, gdy roślinom brakuje wody do wzro-
stu. Następnie wyróżnia się suszę hydrolo-
giczną, gdy zmniejszają się przepływy wód 
poniżej średniego niższego przepływu. 
Ostatni poziom to susza hydrogeologiczna, 
która jest najdłuższym procesem i ciężko 
odwracalnym. Wysychają wówczas rzeki  
i zbiorniki. Do odbudowania zasobów wód 
podziemnych potrzeba wtedy kilku lat.

Jeżeli chodzi o centralny odcinek Wisły  
po kilku dniach opadów sytuacja wygląda 
znacznie lepiej niż pod koniec kwietnia, kie-
dy to z dnia na dzień poziom wody spadał. 
Obecnie w Warszawie wodowskaz po-
kazuje ok. 80 centymetrów. Zaledwie trzy 
tygodnie temu było tylko 58 centymetrów. 
Od kilku lat poziom ten spada w okresie 
miesięcy ciepłych nawet do 40 centyme-
trów. Policjanci przypominają, że przy takim 
poziomie żegluga na Wiśle jest utrudniona. 
Koryto rzeki odsłania piaszczyste wypłyce-
nia, jak i kamienne przeszkody. W takich 
warunkach żegluga powinna odbywać się 
tylko w oznaczonym bojami szlaku żeglow-
nym. Nie należy jednak próbować prze-
chodzenia rzeki wszerz, gdyż niski stan nie 
oznacza, że Wisła jest bezpieczna. Płynący 
nurt kształtuje koryto rzeki zależnie od prze-

szkód, które napotyka na swej drodze. Po-
między wypłyceniami znajdują się głębiny, 
w których tworzą się wiry. Niespodziewane 
zanurzenie w takim miejscu najczęściej 
kończy się tragicznie – zachłyśniecie oraz 
walka z nurtem i wciągającym wirem, może 
zakończyć się utonięciem.

Policjanci z Komisariatu Rzecznego 
znają warszawski odcinek Wisły doskona-
le. Codzienna, wieloletnia służba na wodzie  
w różnych warunkach zaowocowała spo-
rym doświadczeniem. Można powiedzieć, 
że wprawni wodniacy nie tylko potrafią „czy-
tać” wodę, ale i ją czują. Wiedza z zakresu 
locji śródlądowej to podstawa dla każdego, 
kto chciałby spróbować swoich sił na ka-
jaku, łódce, motorówce czy żaglówce na 
Wiśle, czy innej rzece. Odsyłamy do lektury 
branżowych publikacji z tej dziedziny, a naj-
lepiej udział w szkoleniach. Bez tej wiedzy 
wypłynięcie na rzekę można porównać do 
niewidomego prowadzącego samochód. 
Wody płynące są zmienne i kapryśne.  
W kolejnych numerach Stołecznego Ma-
gazynu Policyjnego postaramy się zdradzić 
kilka tajemnic Wisły oraz Narwi – odcinków 
w rejonach służbowych komisariatu. Uprze-
dzamy jednak, że ta wiedza będzie jedynie 
wskazówką. Wiedza, doświadczenie i po-
kora wobec żywiołu jakim jest woda, to ele-
menty, które muszą zaistnieć jednocześnie, 
by cieszyć się urokiem „bujania na fali”.

Tekst i foto: 
podkom. Kinga Czerwińska

Uwaga sucho! Uwaga płytko!
Policjanci z Komisariatu rzecznego apelują o rozwagę nad wodą oraz 
na wodzie. Poziom wody w Wiśle spada z dnia na dzień, a roślinność 
na odsłaniających się brzegach jest sucha. Utrudnienia w żegludze 
oraz trzeci stopień zagrożenia pożarowego wciąż obowiązuje. Bądźmy 
rozsądni i przewidujący, jednocześnie zachowując dystans społeczny 
podczas spacerów nad Wisłą w dobie pandemii.



HISTORYCZNE ŁODZIE POLICYJNE
Członkowie i sympatycy Klubu Galar starają się dbać o dziedzictwo 
materialne Policji rzecznej. W naszych zbiorach posiadamy łodzie, 
które pełniły służbę na Wiśle w latach 70. i 80. takie jak Jesion IV. 
Obecnie staramy się odtworzyć łódź klasy Harpun 490 i SMK-75. 
Z uwagi, że powojenne łodzie policyjne i milicyjne w większości 
zbudowane były z laminatów poliestrowo-szklanych lub epoksydo-
wych, zachowały się one w dobrym stanie. Można je remontować  
i naprawiać. 

Rzecz ma się zupełnie inaczej jeśli chodzi o łodzie, na których 
pływali policjanci przed wojną. Były one wyłącznie drewniane, nie-
stety do naszych czasów nie przetrwały. Zachowały się jednak 
zdjęcia. Z pokolenia na pokolenie przekazywane są również umie-
jętności szkutników rzecznych, to dzięki nim i na podstawie przed-
wojennych fotografii możliwa będzie rekonstrukcja pierwszej łodzi 
Policji rzecznej z 1920 roku.

DARCZYŃCY
Pieniądze na budowę łodzi (5000 zł) otrzymaliśmy od Stowarzysze-
nia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi, Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej PP w Radomiu, sympatyków JKPW „Galar" oraz policjan-
tów i pracowników cywilnych komórek i jednostek organizacyjnych 
Komendy Stołecznej Policji. Bardzo gorąco Wam dziękujemy za 
finansowe wsparcie.

KTO PODEJMIE SIĘ REKONSTRUKCJI?   
Budowę łodzi rozpoczęliśmy 29 maja 2020 roku. Zadania tego 
podjął się szkutnik tradycyjny Dominik Wichman, który w bieżącym 
roku w Sandomierzu podczas Gali Rzeki Wisły odebrał zaszczytny 
tytuł Mistrza Szkutnictwa Tradycyjnego 2020. Członkowie JKPW 
„Galar” będą pracować przy budowie tej łodzi jako wolontariusze, 
jednocześnie ucząc się starych technik szkutniczych. 

Tegoroczny Mistrz szkutnictwa tak opisuje naszą łódź:  
– jest to łódź wiślana, dwupasmowa, wykonana metodą tradycyjną, 
nakładkową. Jej smukłość pozwala na płynięcie wiosłem pycho-

wym. Kadłub budowany był zazwyczaj z drewna sosnowego (wierz-
bowego lub białej topoli). Wnętrze łodzi np. wręgi, które znajdują się 
po środku, stanowiąc żebra, są z drewna dębowego, akacjowego 
lub korzenia sosnowego. Pawęż, czyli tył łodzi, był wykonywany 
także z twardzieli drewna dębowego, akacjowego. Cupel, czyli 
przód lub dziób (sztaba) łodzi z drewna akacjowego lub dębowego. 
Dyktunek czyli uszczelnienie łodzi było robione z mchu łąkowego, 
który był ubijany między szparuny, a następnie wbijano ćwierćwa-
łek z jałowca, który był przecięty na pół lub na cztery, w zależności 
od wielkości szparunu. Następnie zakrzywioną blaszkę, przyciętą  
w kształcie rombu, zbijano na jałowcu. Metoda uszczel-
nienia, to sznur konopny lub lniany, namoczony w oleju  
i dziegciu (smoła drzewna). Łódź malowano poprzez podgrzanie 
oleju lnianego z dziegciem i wsmarowanie w dno łodzi. Używa-
no ją do prac gospodarczych np. połowów ryb, przewozu siana,  
a obecnie do rekreacji. 

Jej nazwa pochodzi od techniki pływania, która polega na 
odpychaniu się od dna długim wiosłem lub tyczką. Wyróżnia-
my dwa podstawowe sposoby pływania pychówką „na pych’’ 
i  na „ruma": – pierwszy styl polega na odpychaniu się długim  
(przynajmniej 3 m), zwykle okutym, wiosłem od dna rzeki – opisuje 
Dominik Wichman i dodaje: – gdy głębokość wody nie pozwala na 
odpychanie się od dna, albo gdy płynie się z prądem, stosuje się 
technikę „na  ruma”. Polega ona na powolnym wiosłowaniu wzdłuż 
jednej krawędzi łodzi, przy czym każde pociągnięcie wiosłem koń-
czy się delikatnym, „zawijającym” odbiciem od burty. Opierając  
o nią wiosło stosuje się tzw. dźwignię. Metoda ta ma na celu sko-
rygowanie kursu i jest wydajniejsza od posługiwania się ciężkim 
wiosłem na przemian z każdej burty.  

Dzięki dokumentacji historycznej, umiejętnościom Mistrza 
szkutnictwa oraz hojności naszch darczyńców, pychówka znowu 
pojawi się na Wiśle. W ten sposób chcemy uczcić pamięć o funk-
cjonariuszach Policji Państwowej, którzy służyli na wodzie.  
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Tekst: 
asp. Emil Jarosławski

Foto:
podkom. Karolina Kańka

Rekonstrukcja policyjnej łodzi 
W ramach obchodów 100-lecia utworzenia Policji rzecznej Jacht 
Klub Policjantów Wodnych „Galar” wspólnie z innymi podmiotami,  
zorganizował szereg wydarzeń. Jednym z nich jest rekonstrukcja 
pierwszej policyjnej łodzi, która w 1920 roku wypłynęła na Wisłę  
w Warszawie. Ma to być wstęp do utworzenia pierwszej w Polsce grupy 
rekonstrukcyjnej załogi Policji Państwowej II Rzeczpospolitej służącej na 
wodzie. 
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Pandemia wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 spowodowała, 
że zaplanowane akcje honorowego oddawania krwi trzeba było 
odwołać. Jednak lek ten wciąż jest potrzebny. Wiedzą o tym 
stołeczni policjanci, którzy 15 maja 2020 roku oddawali krew 
w mikrobusie zaparkowanym przed  Pałacem Mostowskich.  

Akcja została przeprowadzona z zachowaniem wszystkich 
niezbędnych procedur bezpieczeństwa, zarówno mundurowi, 
pracownicy stołecznej Policji, jak i personel medyczny używali 
środków ochronnych tj: maseczek, rękawiczek oraz płynu do 
dezynfekcji. W trakcie zbiórki zadbano również o odległość  
2 metrów między osobami chętnymi do podzielenia się tym 
bezcennym lekiem. 

W ciągu 5 godzin zbiórki zebrano ponad 20 litrów krwi. 
Dziękujemy darczyńcom i zachęcamy osoby, które nie mają 
żadnych dyskwalifikujących chorób i mieszczą się w określonej 
grupie wiekowej i wagowej (czyli między 18 a 65 rokiem życia 
i ważą nie mniej niż 50 kg) do wzięcia udziału w kolejnych ak-
cjach honorowego oddawania krwi. 

Z uwagi na wciąż trudną sytuację związaną z epidemią,  
o terminach kolejnych zbiórek, będziemy informować za  
pośrednictwem naszej strony internetowej i naszych profili  
społecznościowych.

Tekst i foto: 
Ewelina Kucharska

Krew zawsze potrzebna
Krew ratuje zdrowie i życie pacjentom z różnymi jednostkami  
chorobowym. Zabiegowi transfuzji krwi poddawane są m.in. ofiary 
wypadków, osoby wymagające zabiegów operacyjnych czy też 
pacjenci zmagający się z zaburzeniami krzepnięcia oraz chorobami 
nowotworowymi. Osocze krwi uzyskane od osób wyleczonych z COVID-19 
ma również właściwości rekonwalescencyjne dla obecnie chorych. By 
pomóc tym, którzy najbardziej potrzebują tego cudownego leku, policjanci 
i pracownicy stołecznej komendy zebrali podczas ostatniej zbiórki ponad 
20 litrów krwi. 

Każdy, kto chciałby oddać krew w innym terminie na konto Klubu HDK przy KSP, 
może to zrobić w dowolnym miejscu poboru krwi, podając numer „997”.
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Z ŻYCIA GARNIZONU

Zwierzęta od bardzo dawna wspomaga-
ją policjantów w wypełnianiu nałożonych 
zadań. Szczególnie ważną rolę zaczęły 
odgrywać po odzyskaniu niepodległości, 
kiedy to w dużej liczbie zaczęły zasilać 
policyjne szeregi psy oraz konie. Psy, 
głównie za swój świetny węch i słuch, 
wykorzystywane były m.in. w tropieniu  
i odnajdywaniu różnych substancji.

W ciągu minionych lat, w służbie 
pojawiały się coraz to nowe rasy, wyko-
rzystywane do specjalistycznych zadań. 
Niedawno w Policji zaczęto wykorzysty-
wać umiejętności „nowej” rasy – owczar-

ka belgijskiego malinois. To pies stwo-
rzony do pracy z człowiekiem. Ma silną 
osobowość i nieposkromiony tempera-
ment, który należy odpowiednio ukształ-
tować. Owczarki belgijskie są bardzo 
inteligentne, uwielbiają wysiłek fizyczny. 
Idealnie jeśli łączy się on z zadaniami 
umysłowymi. Brak zajęcia i bezczynność 
są dla niego wyjątkowo uciążliwe. Dlate-
go potrzebuje silnego, pewnego siebie  
i konsekwentnego właściciela. 

Kiedy pod koniec 2012 roku  
w mińskiej komendzie pojawiła się 
możliwość pozyskania kolejnego psa  

patrolowo-tropiącego, a wybór padł 
na owczarka malinois, od początku 
było wiadomo, że jego przewodnikiem 
powinien zostać sierż. sztab. Tomasz  
Golubski. Policjant niezwykle opanowany,  
z silnym charakterem, utrzymujący wy-
soką aktywność fizyczną. Na tę dwój-
kę czekało kilkumiesięczne szkolenie  
w Zakładzie Kynologii Poilcyjnej CSP  
w Sułkowicach.

Tak wspomina ten czas funkcjona-
riusz: – Najliczniejszą kategorię tresowa-
nych w zakładzie kynologii psów stanowią 
psy patrolowo-tropiące. Psy te podczas 

Tekst i foto: 
st. asp. Marcin Zagórski

Gabadiro w służbie 
mieszkańcom powiatu 
mińskiego
Gabadiro to owczarek belgijski malinois, który od 2013 roku pełni służbę 
na terenie powiatu mińskiego. Jego przewodnik sierż. sztab. Tomasz 
Golubski twierdzi, że nie ma lepszego psa patrolowo-tropiącego. Mimo 
nieposkromionego temperamentu i silnej osobowości, po właściwym 
przeszkoleniu to pies, który zrewanżuje się bezgranicznym przywiązaniem 
i oddaniem właścicielowi. W ciągu tych 7 lat, policjant i pies bardzo się 
zżyli i niejedno przeszli a nawet przebiegli.
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Ultrakolarstwo to nie lada wyzwanie. Jak znosisz długie, męczą-
ce treningi i jak znajdujesz na nie czas?
Sposób jest prosty. Staram się łączyć przyjemne z pożytecz-
nym. Zamiast pokonywać kilometry środkami komunikacji 
publicznej wsiadam na rower i jadę. Kiedy mam wolną nie-
dzielę jadę na przykład na obiad do Kazimierza. W ten spo-
sób „nakręcam” 250 kilometrów. Zdarza się, że kończę służbę  
o drugiej nad ranem, wtedy nie waham się i wyciągam rower 
z piwnicy, by o 10:00 napić się gorącej kawy na Mazurach. 
Jeszcze tego samego dnia wracam do domu, i tak kolejny 
trening wytrzymałościowy mam już zrealizowany. Poza tym je-
stem miłośniczką gór. Uwielbiam wędrówki piesze, ale czas na  

rower zawsze znajdę. Staram się łączyć trening ze zwiedzaniem 
pięknych zakątów naszego kraju. Przykładem mogą być Tatry, 
których szczyty zdobywam wjeżdżając rowerem. Wycieczki te 
mają dystans nawet 200 kilometrów. Nie jest łatwo, ale taka 
forma treningu jest dla mnie przyjemnością. To tylko jedne  
z nielicznych przykładów połączenia dobrego treningu ze zwie-
dzaniem pięknych zakątków naszego kraju.

Chętnie bierzesz udział w wyścigach? Od kiedy ta dyscyplina  
stała się Twoją pasją?
Tak, chętnie biorę udział w wyścigach. Rywalizacja to jedno, 
drugie natomiast to możliwość poznania nowych, naprawdę 

Tekst: 
sierż. sztab. Monika Nawrat

Foto: 
Archiwum prywatne 
sierż. sztab. Anny Łazowskiej

Ultrakolarstwo 
─ wyzwanie dla wytrwałych
Sierż. sztab Anna Łazowska z Komendy Powiatowej w Mińsku 
Mazowieckim to niezwykła kolarka, która zaczęła swoją rowerową 
przygodę już jako dziecko. Pokochała ultrakolarstwo, które stało się jej 
największą pasją. Dzięki swojej pracy i motywacji zajęła trzecie miejsce 
w kategorii open kobiet w zawodach Tour De PoMorze 2019. Policjantka 
pomimo epidemii nie traci motywacji i wyznacza sobie kolejne cele.

wykonywanej służby patrolowej obok 
oddziaływania prewencyjnego mogą być 
wykorzystywane do działań związanych 
z zabezpieczaniem i przywracaniem na-
ruszonego porządku publicznego pod-
czas imprez masowych i zgromadzeń, 
przeszukań terenu i pomieszczeń, po-
ścigów czy zasadzek. Stanowią pomoc 
przy wykonywaniu czynności interwen-
cyjnych, zatrzymywaniu osób lub ich do-
prowadzaniu i konwojowaniu. Mogą być 
również wykorzystywane do tropienia 
śladów ludzi.

Po odbyciu tego kursu i zdaniu 
wszystkich egzaminów Gabadiro szko-
li się teraz na miejscu. Przynajmniej raz 
w tygodniu przewodnik razem ze swoim 
psem mają dzień szkoleniowy, w którym 
systematycznie utrwalają zdobyte na 
kursie elementy tresury, m.in. posłuszeń-
stwo, tropienie czy obronę przewodnika.

Po szkoleniu przyszedł czas na praw-
dziwą służbę i realne zdarzenia. Od  
7 lat sierż. sztab. Tomasz Golubski czu-
wa nad bezpieczeństwem mieszkańców 
powiatu mińskiego patrolując wspólnie  
z „killerem” jak nazywa go policjant, te-
reny zagrożone jak np. dworce czy 
park miejski. Przeprowadzili razem 
wiele interwencji, z których szczegól-
nie zapamiętał jedną sprzed kilku lat.  

W Kałuszynie uciekał poszukiwany męż-
czyzna. Był to młody chłopak, który bie-
gał po dachach domów. Do pomocy we-
zwano przewodników, którzy użyli swoich  
„pupili”. Mężczyzna uciekając przed psa-
mi wbiegł do budynku, z którego nie było 
już odwrotu. Musiał zejść w towarzystwie 
negocjatora policyjnego.

Dobry pies patrolowo-tropiący prze-
chodzi testy psychofizyczne i zdrowotne. 
Każdy pies musi wykazać się brakiem 
lęku na różne rzeczy jak np. wystrzał 
czy hałas, musi być przy tym opanowa-
ny. Bardzo ważna między policjantem 
a psem służbowym jest więź, jaką nawią-
zuje się w kolejnych latach służby. Każda 
przeprowadzona interwencja uczy cze-
goś zarówno funkcjonariusza, jak i jego 
psa. Aby te relacje były dobre, muszą 
być systematycznie utrzymywane po-
przez szkolenie, ale też i zabawę.

Początki wspólnej służby nie były  
łatwe. Pies nie mógł zostać sam na dłu-
żej, jak 5 minut, gdyż niszczył przedmioty 
będące w jego zasięgu. Sierżant szta-
bowy poświęcił wiele czasu, aby uło-
żyć jego charakter. Teraz Gabadiro lubi 
wspólne spacery, które sprawiają, że jest 
spokojniejszy.

Gabadiro oraz jego przewodnik bio-
rą udział w różnego rodzaju zawodach 

policyjnych, ale również w imprezach 
sportowych, jak chociażby Bieg Pamięci 
Poległych Żołnierzy Żandarmerii Wojsko-
wej im. sierż. Marcina Pastusiaka i kpr. 
Grzegorza Bukowskiego, który co roku 
odbywa się w Mińsku Mazowieckim 
na dystansie 10 km. Bieg ma na celu 
uczczenie poległych żołnierzy w 2010  
i 2011 roku w Afganistanie. Bieg ten gro-
madzi wielu zaprzyjaźnionych z wojskiem 
służb i już na stałe wpisał się w kalendarz 
sportowych wydarzeń miasta.

Poza imprezami sportowymi policjant 
i pies szkolą się na kursach zawodowych 
i organizowanych przez inne organizacje 
m.in. Polski Związek Instruktorów i Prze-
wodników Psów Służbowych w Sielpi.  
W szkoleniu tym wzięli udział przewod-
nicy takich służb, jak: Żandarmerii Woj-
skowej, Straży Miejskich, SOP, Straży 
Granicznej, Służby Więziennej czy Straży 
Leśnej. Szkolenie to odbyło się w 2014 
roku.

Mimo wielu lat w policyjnych szere-
gach, Gabadiro ma jeszcze przed sobą 
niejedną interwencję. Aby, tak się stało 
niezbędne jest zdrowie, czego z całego 
serca mu życzymy, jak i jego przewodni-
kowi sierż. sztab. Tomaszowi Golubskie-
mu.
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wartościowych ludzi, którzy wzajemnie się dopingują, aby prze-
jechać ten morderczy dystans. Kolarstwo długodystansowe 
stało się moją pasją około trzy lata temu, wtedy poznałam cie-
kawe osoby, które zaszczepiły we mnie ten sport. Pamiętam, 
jak jazdę na rowerze zaczynałam od 100 km, co było dla mnie 
niewyobrażalnym wynikiem, z czasem dystans zaczął się wy-
dłużać. Teraz jestem w stanie pokonać zdecydowanie więcej.

Kiedy przemierzasz setki kilometrów, nie brakuje Ci kąpieli  
słonecznej czy biesiad przy ognisku? 
Pewnie, że brakuje. Pamiętam ubiegłoroczny ultramaraton  
– 500 km na pięknym wschodzie Polski.  Byłam już po 12 go-
dzinach ciągłej jazdy, kiedy przejeżdżając przez wieś poczułam 
zapach rozpalonego grilla, który unosił się z pobliskiego po-
dwórka. Do mety została mi długa droga, a zmęczenie dawało 
się we znaki, wtedy w mojej głowie pojawiało się milion myśli  
m.in.: po co mi to było? Jest sobota wieczór, przecież mogłam 
ten czas spędzić w gronie znajomych. Szczerze, miałam ocho-
tę rzucić rower i usiąść do biesiady z mieszkańcami wsi, przez 
którą przejeżdżałam.

Osiągasz znakomite wyniki, przykładem jest Tour De PoMorze 
2019 i wysokie trzecie miejsce wśród kobiet. Co sprawia, że je-
steś silna i zdeterminowana do osiągania rewelacyjnych wyni-
ków?
Robię to, co lubię i czerpię przyjemność z pokonywania ko-
lejnych kilometrów. Czasem bywa tak, że na trasie dopada 
mnie kryzys i mam już dosyć, czuję ból, do tego niesprzyjające 
warunki atmosferyczne albo dziurawa nawierzchnia. Zaciskam 
wtedy zęby i jadę dalej, a pomaga mi w tym bardzo doping zna-
jomych, którzy przed startem wysyłają mi motywujące SMS-y 
np.: „Ania dasz radę, kto jak nie Ty”.

Co czułaś po wyścigu, w którym jechałaś 33 godziny i 21 minut?
Ogromną radość i satysfakcję z pokonania dystansu 700 km  
w tak krótkim czasie. Ból i zmęczenie dopadły mnie dnia na-

stępnego. Mówiłam sobie, że przez kolejny miesiąc nie wsiądę 
na rower, że muszę odpocząć i zrobić sobie przerwę. Po trzech 
dniach o wszystkim zapomniałam i znowu zaczęłam „kręcić” 
kilometry. To naprawdę pozytywnie uzależnia!

Jak podczas takiego długiego startu radzisz sobie z posiłkami  
i suplementacją?
Na trasie każdego ultramaratonu kolarskiego są wyznaczone 
punkty kontrolne, gdzie można zjeść, napić się i odpocząć.  
To, co zapewnia organizator w zupełności mi wystarcza, np.: 
solidny obiad, batony, żele energetyczne czy płyny izotonicznie.

Obecna sytuacja spowodowana przez COVID-19 nie jest łatwa. 
Jak sobie z tym radzisz?
Nie jestem zwolennikiem treningu kolarskiego w domu. Świeże 
powietrze, natura - to jest to. Sytuacja spowodowana Covid-19 
zmusiła mnie chwilowo, aby trening na rowerze szosowym za-
mienić na rower MTB. Wtedy mogę kontynuować jazdę po 
drogach gruntowych lub leśnych. Dodatkowym uzupełnieniem 
dla mnie jest trening siłowy i bieganie. Trening w maseczce jest 
naprawdę ciężki, zwłaszcza, że jestem alergikiem, dlatego jeśli 
tylko mam okazję, to trenuję w lesie.

Jakie masz plany startowe na najbliższy sezon?
Przymierzałam się do wzięcia udziału w cyklu Pucharu Polski 
Ultramaratonów Kolarskich na dystansach 500 km, 610 km, 
500 km i 1008 km jazdy non stop. Niestety, z uwagi na epi-
demię terminy dwóch pierwszych startów zostały już przełożo-
ne. Nie ukrywam, że najbardziej zależy mi na zawodach „Bał-
tyk-Bieszczady” na dystansie 1008 km, które planowane są  
w drugiej połowie sierpnia. Liczę na to, że się odbędą i uda mi 
się pokonać tę wymagającą trasę z jak najlepszym czasem. To 
jest mój główny cel na 2020 rok.

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszej determinacji oraz sukcesów 
sportowych.
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Propozycja udziału w internetowym czytaniu wierszy dzieciom 
zaskoczyła policjantów z Komisariatu Rzecznego. Trudno było 
jednak odmówić, tym bardziej, gdy szczególnie dla policjantów 
wodnych błyskawicznie powstał wiersz „Wodny Patrol”. Stwo-
rzył go Marek Dąbrowski, którego pasją po wieloletniej służbie 
w wojsku stało się pisanie wierszy i zagadek dla najmłodszych.
Szczególnymi odbiorcami #czytaniadookienka są podopiecz-
ni przedszkola i szkoły terapeutycznej Ooniwerek w Izabelinie, 
powiat legionowski. Słuchanie i jednoczesne oglądanie osób 
interpretujących wiersze prezentujące w swej treści wartości 
uznane w naszej kulturze za dobre, jest cennym uzupełnieniem 
edukacji w czasach dystansu społecznego podyktowanego 
stanem epidemii.

Pan Marek przygotowuje serię wierszyków dla policjantów 
rzecznych, aby w sytuacji, gdy wizyty w szkołach i przedszko-
lach są niemożliwe, w sposób nowy i niezwykle przyjemny prze-
kazywać cenne informacje dzieciom. Wakacje już niebawem, 
dlatego tym bardziej pragniemy przypomnieć zasady bezpie-
czeństwa podczas letniego wypoczynku nie tylko nad wodą. 
Przy pomocy kolegów: Bociana, Czapli, Bobrów, Kapitana  
Wyderki przypomnimy niezbędną wiedzę, by zabawa w wodzie  
i na jej brzegu dostarczała, jak najwięcej dobrych wrażeń.

Zapraszamy do obserwowania strony Wiersze i zagadki dla 
dzieci – Marek Dąbrowski na Facebook’u oraz profilu Kapitan 
Wyderka, aby nie przegapić kolejnych wierszy z serii „Wodny 
Patrol”.

Tekst i foto (kadr z filmu): 
podkom. Kinga Czerwińska

Wierszem o bezpieczeństwie
Policjanci z Komisariatu Rzecznego zostali zaproszeni do udziału w akcji 
czytania wierszy dzieciom w internecie. #czytaniedookienka to inicjatywa 
terapeutki z Ooniwerka wspierana przez legionowskiego twórcę wierszy 
i zagadek dla dzieci Marka  Dąbrowskiego. Wiersze autorstwa Pana 
Marka oraz innych znanych i mniej znanych autorów może przeczytać 
każdy chętny. Wysłuchają je nie tylko dzieci z przedszkola i szkoły 
terapeutycznej Ooniwerek, ale także każdy „wierszolób” surfujący po 
internecie.

Zacznę opowieść od zdania tego:
– Chcę być w zespole Patrolu Wodnego!
Praca ich zawsze, daję wam słowo,
Jest niecodzienną mokrą przygodą.

Dowodzi nimi Wydra - Kapitan,
Która z pokładu wesoło wita,
Pozdrawia dzieci i plaż bywalców,
Małych i dużych, dorosłych, starców.

Ma tę zaletę, że gdy się śmieje
chmury czmychają, a kogut pieje.
I choć nią buja fali ruch rzeczny,
Gdy przy niej staniesz będziesz bezpieczny.

Wydra, przeważnie, w czapeczce 
z daszkiem,
Ma w swym grafiku zadania ważkie.
Lecz to, co inni robią tygodnie,
W godzinkę kończy siedząc wygodnie.

W pieczy ma swojej wodne zakręty
I czyś jest łobuz czy jesteś święty,
Ona z załogi każdą osobą
Będzie mieć pieczę zawsze nad tobą. 

W Wodnym Patrolu dowodzi Wydra
Dystyngowana, mądra i śmigła.
Z nią działa Bocian, Czapla, dwa Bobry.
Każdy w swym fachu jest bardzo dobry.
Na czym się znają? Każdy pokaże…
Lecz o tym powiem następnym razem!

– Marek Dąbrowski „Wodny Patrol” 
   cz.1 Marzenie

ˮ
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Piękna, słoneczna pogoda, wyso-
kie temperatury i czas wolny od zajęć 
szkolnych i zawodowych to ciężki czas 
dla policjantów z komisariatów i poste-
runków wodnych. Rokrocznie w Polsce 
tonie ok 500 osób, z czego ponad poło-
wa tylko w czasie wakacyjnym, tj. w dwa  
i pół miesiąca. Na mapie Unii Europej-
skiej jesteśmy wciąż pod tym względem 
czarną plamą – w Polsce w wodzie ginie, 
proporcjonalnie, dwukrotnie więcej osób 
niż w pozostałych krajach europejskich.

Wykres obok wskazuje, że na przeło-
mie ostatnich dziesięciu lat liczba utonięć 
w naszym kraju balansuje na poziomie 
500 osób. Im gorętsze lato tym ta licz-
ba wzrasta, im chłodniej liczba spada.  
W statystykach tych nie podaje się jed-
nak osób, które straciły życie w wodach 
poza granicami kraju. 

O tych wydarzeniach dowiadujemy 
się już z mediów. Statystyka nie jest pre-
cyzyjna. Nie wiemy, czy osoba, która 
utonęła nad brzegiem jeziora, to osoba, 
która niosła pomoc innemu tonącemu 
czy przypadek ciężkiej choroby, w na-
stępstwie której ofiara wpadła do wody. 
Moim zdaniem statystyka to liczba, któ-
ra ma za zadanie pobudzić myślenie 
tym, którzy nad wodę się wybierają. 
Ma zasiać niepewność co do własnych 
umiejętności pływackich, wzbudzić od-
powiedzialność nie tylko za siebie ale  
i otoczenie, ma być „zimnym pryszni-
cem” wewnętrznego głosu rozsądku.

Dlaczego ludzie toną? Dlaczego tak 
się dzieje? Winą najłatwiej jest obar-
czyć organizację służby Policji wodnej 
czy złą politykę samorządów lokalnych. 
Nikt nie lubi nakazów i wiecznej kontroli.   
W ostatnich czasach każdy odczuł to na 
własnej skórze. Jednak, gdy dochodzi 
do tragedii szukamy źdźbła w oku innych 
nie widząc belki we własnym. Gdzie po-
kora, samokontrola? Wiele tłumaczą ko-
lejne dwa schematy pokazujące liczbę 
utonięć ze względu na płeć i wiek ofiar 
tonięć.

Czego możemy się z nich dowie-
dzieć? Po pierwsze, że w wodzie giną 

głównie mężczyźni – to aż 89 % wszyst-
kich ofiar utonięć. Jako przedstawicielka 
przeciwnej płci nie będę tu doszukiwać 
się braku równouprawnienia w tym wzglę-
dzie. Mam nadzieję, że u większości 
mężczyzn powyższy schemat procen-
towy na zawsze zostanie w ich pamięci,  
a w odpowiednim momencie wykorzy-
stają zdobytą wiedzę.

Po drugie dowiadujemy się, że im 
mniejsza kontrola nad nami, im więk-
sza swoboda życia, tym woda zbiera 

większe żniwo. Wiek przy tym nie do 
końca jest naszym sprzymierzeńcem  
– nie jesteśmy już tacy sprawni, dźwi-
gamy dolegliwości i choroby, z każdym 
dniem inaczej reagujemy na wszech-
otaczające nas zmiany. Nie patrzymy 
zbyt często w lusterko, by nie zaburzyć 
naszego samopoczucia – bo przecież 
wciąż mamy te dwadzieścia parę lat! Tak 
się czujemy i ciężko nam przyznać się 
do słabości ciała i ducha. I tak niektórzy 
z nas próbują przepłynąć jezioro, choć 

Tekst i grafika: 
podkom. Kinga Czerwińska

Życie to nie statystyka
Zbliża się czas ucieczki od trosk na łono natury. W tym roku będzie to nie 
tylko ucieczka od codziennych powinności domowych i zawodowych, ale 
również od przymusowej izolacji we własnym domu. Z punktu widzenia 
Policji wodnej kryje się za tym zwiększone zagrożenie wypadkami nad 
wodą.  Dlatego jeszcze przed nadejściem wakacji i urlopów policjanci 
pragną przypomnieć o zagrożeniach nad wodą oraz apelować o rozsądek 
i samokontrolę.
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choć od kilkunastu lat nie byli nawet na 
pływalni, inni nie schodzą godzinami ze 
słońca choć ciśnienie i zmiany cukrzyco-
we widać gołym okiem.

Stajemy się ofiarami własnych wy-
obrażeń o sobie samych. Wypadki zda-
rzają się najczęściej wtedy, gdy prze-
stajemy się kontrolować. Przytoczę tu 
przypadek sportowca, który utonął na 
samym początku swego treningu w rze-
ce. Co zawiodło? Może zła rozgrzewka, 
może późna pora dnia, może zła ocena  
zbiornika, w którym zamierzał trenować 
przed startem, może zbyt krótka prze-
rwa po posiłku, a może choroba, która 
utajona czekała na efektowne zakomu-
nikowanie swojej obecności. Wpraw-
ny pływak, medalista, stracił życie.  
Może nie doszłoby do tego, gdyby za-
brał ze sobą kogoś, gdyby płynął z bojką  
asekuracyjną… Na wiele rzeczy nie mamy 
wpływu, ale też dużo zależy od nas.  
To jest jak w grze komputerowej,  gdzie 
odpowiednia ilość artefaktów i super-
mocy pozwoli nam pokonać wroga.  
Jeśli wyeliminujemy wszystkie zna-
ne nam czynniki zwiększające poziom  
zagrożenia nie dojdzie do ich nałożenia 
się na siebie. 

Czy słuszne jest w takim razie obwi-
nianie zbiornika? Statystyka, to statysty-
ka. Moim zdaniem najbardziej niebez-
piecznymi zbiornikami są rzeki, później 
morze, a na końcu wody stojące. Jeśli 
chodzi o liczbę utonięć można stwier-
dzić, że jest prawie odwrotnie. Czyli tam, 
gdzie jest najbezpieczniej dochodzi do 
największej liczby utonięć. I choć nad 
jeziorami, stawami, zalewami, pracują 
ratownicy, policjanci, strażnicy, to tu do-
chodzi najczęściej do tragedii. Nasze po-
czucie bezpieczeństwa jest tak duże, że 
nie zauważamy ryzyka. Nie kontrolujemy 
przegrzania ciała, schładzamy się gwał-
townie, skaczemy na głowę w niespraw-
dzonych miejscach, nie nakładamy  
kamizelek, bo przecież potrafimy pływać, 
popijamy napoje alkoholowe i objada-
my się tłustymi, smażonymi rarytasami.  
Często kilka tych czynników nakłada się 
na siebie, czasami wystarczy tylko jeden, 
by utracić to, co dla nas najcenniejsze. 

Poniższy schemat podzielony jest 
na trzy okoliczności utonięć. Dla mnie 
wszystkie te okoliczności stanowią jed-
ną – NIEOSTROŻNOŚĆ NAD WODĄ. 
Bądźmy więc dorośli, bądźmy ostrożni.

Sezon na utonięcia tuż, tuż. Jak 
ukształtują się słupki statystyki z 2020 
roku? To zależy od nas.
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Na drogach napotykamy coraz więcej użytkowników jed-
nośladów, w tym także tych, których  motocykle mają duże 
przyspieszenie i osiągają duże prędkości. Warto więc zawsze 
zachować rozsądek i pamiętać o bezpieczeństwie swoim  
i innych uczestników ruchu drogowego - zwłaszcza po zimo-
wej przerwie. 

Początek sezonu może bowiem szybko zweryfikować 
nasze umiejętności oraz zdobyte wcześniej doświadczenie. 
Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę nawierzchnię 
drogi, która po zimie bywa często zniszczona oraz zanie-
czyszczona piaskiem lub rozlanymi płynami eksploatacyjnymi. 
Ma to ogromne znaczenie dla motocyklisty, szczególnie pod-
czas nagłego, awaryjnego hamowania. Warto też pamiętać  
o zaskoczeniu, które maluje się na twarzach kierowców innych 
pojazdów, kiedy zobaczą w ostatniej chwili pierwszych w se-
zonie motocyklistów. Oni także muszą się czasami na nowo 
przyzwyczaić do obecności motocykli na drodze. To wszystko 
razem: zimowa przerwa, braki należytej ostrożności i wyobraźni 
wszystkich uczestników ruchu oraz „zardzewiałe” umiejętności 
może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Wraz z pojawieniem się na drogach większej liczby mo-
tocykli i innych jednośladów, zwiększa się liczba wypadków  
z ich udziałem. Wina za wypadki drogowe z udziałem motocy-
klistów leży zarówno po ich stronie, jak i po stronie kierujących 
samochodami. 

Motocyklista dbający o bezpieczeństwo swoje i innych  
powinien przestrzegać przepisów ruchu drogowego i pa-
miętać, że jego pojazd potrafiący rozwijać duże prędkości,  
posiada tylko dwa koła, a co za tym idzie dysponuje mniejszą 
przyczepnością i ochroną niż samochód. Każdy, kto wsiada 
na motocykl, musi sobie uzmysłowić, że w przypadku zdarze-
nia drogowego jest bardziej narażony na utratę życia i zdrowia. 
Świadomy i bezpieczny motocyklista to taki, który:

1. Panuje nad motocyklem. 
2. Dba o stan techniczny motocykla.
3. Nie przekracza dozwolonej prędkości.

4. Nie popisuje się ryzykowną jazdą przed innymi. 
5. Wykonuje bezpieczne manewry – zawczasu i wyraźnie   

sygnalizuje zamiar ich wykonywania.
6. Nie jeździ slalomem pomiędzy pojazdami.
7. Jest widoczny na drodze; włącza światła, używa elemen-

tów odblaskowych.
8. Używa kasku ochronnego i odpowiedniego ubioru chro-

niącego go przed skutkami wypadku lub wywrotki.
9. Nie jeździ pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 
Bezpieczny i świadomy motocyklista potrafi też panować 
nad emocjami. Nerwy, gniew i frustracja są często przyczyną 
agresywnych zachowań, które niejednokrotnie powodowa-
ły tragiczne w skutkach sytuacje na drodze. Odpowiedzialny 
motocyklista posiada również odpowiednie  uprawnienia do 
kierowania swoim pojazdem. W zależności od pojemności 
skokowej silnika oraz mocy motocykla jest to kat. A1, A2 i A, 
Dodatkowo kierowca posiadający co najmniej 3 lata uprawnie-
nie kat. B może kierować motocyklem o pojemności skokowej 
silnika nieprzekraczającej 125 cm 3.

Niestety oprócz odpowiedzialnych motocyklistów na dro-

Sezon motocyklowy 2020
Każdy właściciel motocykla czeka z niecierpliwością na rozpoczęcie sezonu 
motocyklowego, a  niektórzy z nich z powodu cieplejszych zim poruszają się 
swoimi jednośladami nawet cały rok. Wraz z nadejściem wiosny pojawiają się 
cieplejsze dni, które sprzyjają i zachęcają do odkurzenia swoich maszyn oraz 
wyjechania z garażu na pierwszą po zimie przejażdżkę.

Tekst: 
kom. Katarzyna Mac
asp. sztab. Robert Niedbałko

Foto:
archiwum WKS KSP

WYPADKI ZABICI RANNI KOLIZJE
2017 42 8 40 373
2018 41 11 40 443
2019 40 10 33 408

MOTOCYKLIŚCI JAKO SPRAWCY WYPADKÓW DROGOWYCH NA TERENIE GARNIZONU 
KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI W LATACH 2017/2018/2019
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gach znajdują się również tacy, którym nie zależy, ani na bezpie-
czeństwie, ani na dobrym wizerunku. Motocyklista urządzający 
wyścigi, czy ruszający gwałtownie spod świateł na jednym kole 
i robiący przy tym ogromny hałas w centrum miasta, powo-
duje poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla siebie i innych 
uczestników ruchu drogowego. Podkreślić należy, że jazda 
motocyklem na jednym kole jest jednym z najniebezpieczniej-
szych sposobów jazdy, wyklucza możliwość niezwłocznego 
zareagowania na zmieniające się warunki i sytuacje na drodze. 

Przypominamy również, że na terenie garnizonu Komen-
dy Stołecznej Policji działają policyjne grupy „SPEED”, których 
głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym za-
chowaniom na drodze, w tym nieprzestrzeganiu ograniczeń 
prędkości i nielegalnych wyścigów. Policjanci pełnią służbę  
z wykorzystaniem nowoczesnych motocykli marki BMW 1200 
RT oraz pojazdów wyposażonych w wideorejestratory, a także 
dokonują pomiarów prędkości ręcznymi miernikami z wizuali-
zacją. Ponadto sprawdzają stan techniczny motocykli, w tym 
poziom hałasu, uprawnienia oraz obowiązkowe ubezpieczenie. 

Należy pamiętać, że w przypadku jazdy bez uprawnień mo-
tocykliście, oprócz konsekwencji finansowych, motocykl zosta-
nie usunięty z drogi na koszt właściciela. Dodatkowo, w przy-
padku spowodowania zdarzenia drogowego, musi pamiętać, 
że występuje ograniczona odpowiedzialność ubezpieczyciela 
za wyrządzone szkody.

Od początku powstania grupy SPEED, tj. od października 
2018 roku policjanci tej grupy skontrolowali 35 469 pojazdów  
w tym 783 motocyklistów. Ujawnili w tym czasie 561 wykroczeń 
spowodowanych przez motocyklistów, w tym 149 przekroczeń 
dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze za-
budowanym i 348 pozostałych przekroczeń prędkości. Nałożyli 
494 mandaty karne, w tym 443 za przekroczenie prędkości 
jazdy. W trakcie działań 45 kierujących pouczono, a wobec  
8 skierowano wnioski o ukaranie do sądu, 130 kierującym za-
trzymano prawo jazdy, w tym 127 - za przekroczenie dopusz-
czalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowa-
nym. Łącznie zatrzymano także 41 dowodów rejestracyjnych. 
Liczby te wskazują na skalę problemu przekraczania dopusz-
czalnej prędkości. Każdy z tych przypadków to udaremnienie 
potencjalnej tragedii ludzkiej. 

W opinii Wydziału Ruchu Drogowego Komendy  
Stołecznej Policji działania „Zespołu SPEED” znacząco wpły-
wają na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych ze skutkiem 
śmiertelnym. Ważną rolę w działaniach policjantów odgrywa 
także przekaz społeczny i medialny, w wyniku którego wielu 
kierowców uświadomiło sobie, że każde zachowanie niezgod-
ne z przepisami ruchu drogowego spotka się z natychmiasto-
wą reakcją stróżów prawa.

Policjanci Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej 
Policji apelują o rozwagę i zdrowy rozsądek na drogach, ale też 
o kulturę i życzliwość wobec innych uczestników ruchu drogo-
wego. 

Życzymy szerokiej 
drogi i bezpiecznej jazdy!!!

WARTO WIEDZIEĆ
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Tekst: 
podkom. Barbara Jamrozik

Grafika: 
Wydział Doskonalenia Zwodowego KSP

„Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykony-
wania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”. 

Przedmiotową zasadę Kodeksu pracy stosuje się do pra-
cowników oraz funkcjonariuszy Policji. Ponadto pracodawcy  
tj. Komendant Stołeczny Policji, Komendanci Powiatowi i Rejo-
nowi Policji mają obowiązek zapewnić podległym policjantom  
i pracownikom szkolenia okresowe w dziedzinie BHP. Szkolenia 
te odbywają się w czasie służby/pracy i na koszt pracodawcy.

Szkoleniom okresowym w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny służby/pracy podlega każdy funkcjonariusz i pracownik 
niezależnie od zajmowanego stanowiska, czy pełnionej funkcji, 
nie wolno dopuścić policjanta/pracownika do służby/pracy bez 
aktualnego szkolenia.

W czasie pandemii w zakresie szkoleń okresowych BHP 
zastosowanie mają zapisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. 
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z roz-
przestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które stanowią,  
że w przypadku, gdy termin przeprowadzenia szkolenia okreso-
wego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpie-
czeństwa i higieny służby przypada w:

•	 okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii lub

•	 okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epide-
micznego albo stanu epidemii - termin ten wydłuża się do 60 
dni, licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii.

Obecnie realizacja szkoleń okresowych BHP dla policjantów  
i pracowników Komendy Stołecznej Policji oraz jednostek funk-
cjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego 
Policji została wstrzymana.

Organizatorem przedmiotowych szkoleń jest Naczelnik 
Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP, który deklaruje 
wznowienie szkoleń okresowych BHP, niezwłocznie po odwo-
łaniu stanu epidemii. Wówczas szkolenia będą odbywać się  
w ośmiu grupach szkoleniowych (w terminach wymienionych 
w tabeli poniżej), zgodnie z zasadami wprowadzonymi decyzją 
nr 443/2019 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 22 sierp-
nia 2019 r. w sprawie organizacji i prowadzenia szkoleń okre-
sowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy 
oraz szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu sta-
nowiskowego dla policjantów i pracowników komórek i jedno-
stek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji oraz Komend 
powiatowych i rejonowych Policji funkcjonujących na obszarze 

działania Komendanta Stołecznego Policji.
Uczestnikom szkoleń odbywających się metodą samo-

kształcenia kierowanego organizator udostępnia w policyjnej 
sieci informatycznej materiały umożliwiające uzyskanie, aktu-
alizację lub uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny służby/pracy.
 
Zasady organizacji szkoleń wynikające z decyzji 443/2019  
Komendanta Stołecznego Policji:

•	 Kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych Komendy 
Stołecznej Policji, Komendanci Powiatowi i Rejonowi Policji 
funkcjonujący na obszarze działania Komendanta Stołecz-
nego Policji (dalej „Przełożeni”) kierują na szkolenia podle-
głych policjantów i pracowników. 

•	 W przypadku policjantów delegowanych do czasowego 
pełnienia służby w innej komórce/jednostce organizacyjnej 
Policji lub w innej miejscowości, na szkolenie kieruje prze-
łożony w komórce/jednostce, do której policjant został de-
legowany.

•	 Policjanci i pracownicy bezpośrednio podlegli Komendan-
towi Stołecznemu Policji (nie będący w dyspozycji Komen-
danta Stołecznego Policji) zobowiązani są do uczestnictwa 
w szkoleniach i egzaminach, w ramach komórek i jedno-
stek organizacyjnych Policji, w których pełnią służbę.

•	 Przełożeni winni zapewnić policjantom i pracownikom 
możliwość zapoznania się w czasie służby/pracy, z ma-
teriałami wspomagającymi proces kształcenia metodą sa-
mokształcenia kierowanego, w terminie co najmniej 10 dni 
roboczych przed egzaminem. 

•	 Konsultacji w ramach szkoleń organizowanych metodą sa-
mokształcenia kierowanego udzielają w trybie bezpośred-
nich kontaktów roboczych policjanci Wydziału Doskonale-
nia Zawodowego KSP. 

•	 Przełożeni na czas niezbędny do wzięcia udziału w szko-
leniu i egzaminie, zobowiązani są do zwolnienia z wykony-
wania zadań służbowych policjantów i pracowników zobli-
gowanych do odbycia szkolenia okresowego w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny służby/pracy.

•	 Przełożeni zobowiązani są do przygotowania i przekaza-
nia w formie elektronicznej, w terminie wskazanym przez 
organizatora szkolenia, wykazów osób zobowiązanych do 
uczestnictwa w egzaminie. 

•	 Przełożeni zobowiązani są w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania zaświadczenia, do spowodowania zakodowania  
w SWOP informacji o odbyciu przez policjanta/pracowni-
ka szkolenia oraz sporządzenia adnotacji o wprowadzeniu 
danych do SWOP na uwierzytelnionej kopii zaświadczenia 
i przekazanie jej do komórki kadrowej, celem włączenia do 

Szkolenia okresowe BHP
w czasie epidemii
Czy policjant lub pracownik, który nie posiada aktualnego szkolenia może 
zostać dopuszczony do wykonywania zadań służbowych/pracy? Czy wszyscy 
policjanci i pracownicy zobligowani są do odbycia szkolenia okresowego BHP. 
W jakich terminach kierować policjantów oraz pracowników na szkolenia 
okresowe BHP? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo  
w artykule. 
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akt osobowych policjanta/pracownika. 
•	 Naczelnik Wydziału Kadr KSP kieruje na szkolenie  

i egzamin policjantów oraz pracowników będących  
w dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji, a także 
zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
zaświadczenia do spowodowania zakodowania w SWOP 
informacji o odbyciu przez ww. osoby szkoleń i sporzą-
dzeniu adnotacji o wprowadzeniu danych do SWOP na 
uwierzytelnionej kopii zaświadczenia oraz włączenia jej do 
akt osobowych policjanta/pracownika.

Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
służby/pracy kończą się egzaminem testowym sprawdzającym 
przyswojenie przez uczestników szkolenia wiadomości obję-
tych programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub 
organizowania służby/pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny służby/pracy.

W 2019 roku Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP 
przeprowadził  4 700 szkoleń okresowych w dziedzinie BHP. 
Uczestnikami szkoleń byli nie tylko funkcjonariusze Komendy 
Stołecznej Policji oraz jednostek organizacyjnych Policji funk-
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Mając na uwadze obecny stan epidemii i konieczność uzupełnienia po jego odwołaniu szkoleń okresowych BHP, należy zadbać  
o zapewnienie policjantom i pracownikom typowanym do przedmiotowych szkoleń dostęp do materiałów wspomagających pro-
ces samokształcenia, w celu sprawnej organizacji egzaminów, gdy tylko będzie to możliwe.

cjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego 
Policji, ale także funkcjonariusze jednostek organizacyjnych 
Policji z całej Polski, odbywający staż zawodowy w Oddziałach 
Prewencji Policji w Warszawie. 

W związku z wejściem w życie od dnia 5 kwietnia 2019 r. art. 
71d ustawy o Policji, w przypadku policjantów delegowanych 
do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej 
Policji lub w innej miejscowości przełożony w jednostce, do któ-
rej policjant został delegowany, realizuje w stosunku do niego 
zadania między innymi w zakresie szkoleń okresowych w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny służby. Do obowiązków wyżej 
wymienionego przełożonego, przed dopuszczeniem policjanta 
do wykonywania czynności służbowych, należy ustalenie czy 
posiada on aktualne i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. 
Może zaistnieć sytuacja, że szkolenie które posiada funkcjona-
riusz jest nie odpowiednie z uwagi na czynniki występujące na 
obecnie zajmowanym stanowisku.

Przełożeni powinni szczególne zwrócić uwagę na szkolenia 
BHP policjantów przenoszonych do służby z innych komórek  
i jednostek organizacyjnych Policji, w tym termin ważności 
szkolenia. Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z zapisa-
mi rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lip-
ca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  
i higieny pracy, programy szkolenia powinny być dostosowane 
do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestni-
ków szkolenia. Służba pełniona przez policjanta to nie praca na 

stanowisku robotniczym czy administracyjno-biurowym, dlate-
go należy rozważyć skierowanie funkcjonariusza na odpowied-
nie szkolenie okresowe BHP.

Z treści art. 71c ust. 5 ustawy o Policji wynika, że szkolenia 
okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby należy 
przeprowadzać w następujących grupach szkoleniowych:

•	 policjanci,
•	 policjanci pełniący służbę na stanowisku kierowniczym,
•	 policjanci pełniący służbę na stanowiskach służbowych, 

na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub 
szkodliwe dla zdrowia.

Szkolenia w dziedzinie BHP w Policji podlegają obowiązkowi 
rejestrowania ich w SWOP. Informację o szkoleniu koduje się 
za pomocą pól wyboru w module Kadra, zakładka Inne…, pod 
zakładką Szkolenia BHP/p.poż. W przedmiotowej pod zakład-
ce gromadzone są dane o szkoleniach BHP, p.poż. oraz pierw-
szej pomocy. 

Przykładowy wzór poprawnie zarejestrowanych w SWOP infor-
macji o szkoleniu okresowym w dziedzinie bhp dla policjantów 
na stanowiskach służbowych, na których występują warunki 
szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia.



Na kanwie tego systemu powstały  
kodeksy etyczne dla tych zawodów, któ-
re mają codzienny kontakt z wartościami 
cenionymi społecznie. Prawnicy, lekarze 
czy policjanci przyrzekają sprawiedliwie 
wykonywać swoje zadania. Ściśle okre-
ślone zasady wypełniania swoich obo-
wiązków zawodowych regulują funkcjo-
nowanie określonych grup zawodowych. 
Bez tych reguł nie byłoby możliwe spraw-
ne działanie w żadnej grupie zawodowej, 
ponieważ panowałby chaos i samowola 
wykonywania obowiązków.

Powstałe kodeksy, o których mowa 
mają na celu pomagać w godnym  
reprezentowaniu danego zawodu, a jed-
nocześnie mają ograniczać, eliminować 
zachowania, które w jakikolwiek sposób 
mogłyby narazić na szwank dobre imię, 
któregoś z przedstawicieli danej profesji 
oraz całego środowiska zawodowego. 
W etyce lekarskiej najważniejszymi war-
tościami jest życie i zdrowie. W etyce 
dziennikarskiej – prawda, zaś w etyce 
nauczyciela główne zadanie to kształto-
wanie osobowości człowieka. 

Natomiast mówiąc o etyce zawo-
du policjanta można powiedzieć, że  
w pewien sposób kumulują się tu wszyst-
kie wartości ważne dla człowieka. Stąd 
szczególne zobowiązania etyczne i mo-
ralne posiada policjant, który jest repre-
zentantem organu wykonawczego pań-
stwa, odpowiedzialnym za ochronę życia 
i zdrowia obywateli oraz za bezpieczeń-
stwo i ochronę porządku publicznego. 
To dlatego też zawód policjanta podlega 
rygorystycznemu osądowi i ocenie przez 
społeczeństwo. Ponadto należy także 
zaznaczyć, że zawód, a raczej służba 
policjanta jest specyficznym rodzajem 
profesji, ponieważ na policjantach ciąży 
nie tylko obowiązek sprawnego wyko-
nywania powinności zawodowych, ale 
również świadomość ich znaczenia dla 
funkcjonowania całego państwa. Rola 
policjantów zdaje się na tyle ważna, że 
służbę policjanta zalicza się do zawo-
dów szczególnego zaufania publiczne-
go. Charakter służby, jej znaczenie oraz 

sposób realizacji zadań służbowych 
sprawiają, że od funkcjonariuszy Policji 
oczekuje się szczególnej postawy etycz-
nej i tego, aby stanowili przykład postę-
powania zgodnego z prawem i zasadami 
współżycia społecznego. 

W kwestii prawnej zasady postępo-
wania funkcjonariuszy regulują liczne akty 
prawne, w tym załącznik do Zarządzenia 
nr 805 Komendanta Głównego Policji  
z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie 
zasad etyki zawodowej policjanta. 

Zarządzenie to dotyczy takich ob-
szarów tematycznych,  jak: zachowania 
policjanta w sposób zgodny z obowią-

zującymi zasadami prawnymi i moral-
nymi. Wskazuje postawy, jakie policjant 
powinien prezentować wobec osób  
w stosunku do których podejmuje czyn-
ności służbowe. Określa także dyspo-
zycje moralne odnoszące się do przeło-
żonych oraz wewnętrzne relacje między 
policjantami. 

W tej kwestii na początku powyż-
szego dokumentu wskazano, że zasa-
dy etyki zawodowej policjanta wynikają 
z ogólnych wartości i norm moralnych 
uwzględniających specyfikę zawodu 
policjanta oraz że obowiązkiem poli-
cjanta jest przestrzeganie zasad ety-

22

WARTO WIEDZIEĆ

Etyka zawodowa policjanta
Rozważania etyczne są nieodłączną częścią myślenia o otaczającym nas 
świecie. Nikt z nas nie jest wolny od wahań co do tego, jak postąpić, czy 
też jaką podjąć decyzję, by odpowiadała ona przyjętym kanonom dobra  
i słuszności. W codziennym życiu niewątpliwie potrzebujemy doradcy, który 
pozwoli nam dokonać właściwego wyboru wartości i obowiązków. Takim 
idealnym doradcą jest właśnie system etyczny będący zbiorem powinności 
obowiązujących wszystkich i wszędzie.

Tekst: 
mł. insp. Agata Malinowska

Foto:
archiwum WKS KSP

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych 
obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, 
chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 
porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego 
obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone 
mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować 
wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, 
przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy  
i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych 
ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz 
przestrzegać zasad etyki zawodowej.”
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Doczytaliście już wszystko do tego miejsca? W takim razie właśnie dotarliście do końca naszego magazynu w jego 
dotychczasowej wersji. Kolejny numer, który ukaże się w lipcu, będzie początkiem nowej drogi, jaką chcemy wspólnie  
z Wami kroczyć.

Ostatnie tygodnie poświęciliśmy na liczne rozmowy z policjantkami i policjantami, a także pracownikami cywilnymi z wielu 
jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji. Chcieliśmy się dowiedzieć, co Was interesuje, czym 
się pasjonujecie, jakie zagadnienia z naszej służby przykuwają Waszą uwagę. Informacje, jakie otrzymaliśmy posłużyły do 
opracowania nowej koncepcji Stołecznego Magazynu Policyjnego, zarówno w jego tradycyjnym wydaniu, jak i w nowej 
odsłonie strony internetowej SMP.

Ten czas to także nawiązywanie kontaktów z osobami spoza naszej formacji, które dzięki posiadanemu doświadczeniu  
i wysokim kwalifikacjom zawodowym mogłyby wesprzeć redakcję w przygotowywaniu wielu ciekawych artykułów, będących 
dla Was źródłem wiedzy znajdującej zastosowanie w naszej służbie. O tym, czy nam się udało przekonacie się już za miesiąc.
Chcemy, aby Stołeczny Magazyn Policyjny był także sprawnie działającą platformą komunikacji wewnętrznej. Mamy nadzieję, 
że taka formuła zachęci wiele osób do aktywności i pozwoli nam wspólnie integrować nasze środowisko. 

Chcemy być miesięcznikiem nie tylko „o Policji”, ale przede wszystkim „dla policjantów”!

Zespół Redakcyjny 
Stołecznego Magazynu Policyjnego

Zmieniamy się dla Was!

ki zawodowej. Nadmieniono także, że  
w sytuacjach nieuregulowanych przepi-
sami prawa lub nieujętych w zasadach 
etyki zawodowej policjant powinien kie-
rować się zasadami współżycia spo-
łecznego i postępować tak, aby jego 
działania mogły być przykładem prawo-
rządności i prowadziły do pogłębiania 
społecznego zaufania do Policji. Spo-
łeczne oczekiwania wobec funkcjonariu-
szy sprawiają, że wymóg określonej po-
stawy etycznej, moralnej stanowi bardzo 
istotny czynnik definiujący służbę w Poli-
cji. Policjanci egzekwując przestrzeganie 
prawa, sami muszą być wzorem do na-
śladowania co niejednokrotnie jest trud-
ne i stanowi dylemat moralny. Tak więc 
policjanta obowiązują szczególne zasa-
dy i normy postępowania, które prze-
kładają się również na jego ocenę także  
i poza służbą. Bardzo często społeczeń-
stwo ocenia postawy policjantów, jakie 
prezentują również w rodzinie, środowi-
sku lokalnym czy miejscach użyteczno-
ści publicznej przez pryzmat wykonywa-
nego zawodu. Dlatego etyka zawodowa 
policjanta jest etyką obowiązku. 

W tym kontekście budowanie sys-
temu wartości środowiska policyjnego 
opartego na etosie służby jest kluczo-
wym elementem wpływającym na ocenę 

oraz poziom społecznego zaufania do 
Policji. Społeczeństwo, któremu służy 
policjant oczekuje od policjanta prawo-
rządności, uczciwości, kultury osobistej 
oraz etycznej postawy. 

Wobec powyższego, a także mając 
na uwadze kształtowanie społeczne-
go wizerunku Policji należy wskazać, że 
zgodnie z § 24 załącznika do niniejsze-
go Zarządzenia „Policjant nie powinien  
akceptować, tolerować ani lekceważyć 
zachowań policjantów naruszających 
prawo lub zasady etyki zawodowej”.  
W imię źle pojmowanej solidarności za-
wodowej policjant zezwalając na nie-
właściwe zachowania lub akceptując je, 
popełnia przewinienie dyscyplinarne lub 
karne tak samo, jak funkcjonariusz do-
puszczający się takich zachowań.

Patrząc na katalog obowiązków, po-
winności czy umiejętności, jakie powinien 
mieć policjant, można stwierdzić, że jest 
on wyjątkowo bardzo szeroki. Jednak 
zasady etyczne nie mogą być dla poli-
cjanta jakąś dowolną przypadkowością. 
Stanowiąc obowiązek ich realizowania, 
mają być pomocne w podejmowaniu 
trudnych decyzji w skomplikowanych sy-
tuacjach związanych ze służbą i poza nią, 
ponieważ policjant sam musi dokonywać 
określonych wyborów. Osobiście decy-

dować co jest ważniejsze. Co wyniknie  
z jego decyzji dla społeczeństwa, któ-
remu służy, a co dla niego samego. 
Ponadto musi mieć ciągle na uwadze 
to, czy jego postępowanie jest zgodne  
z wartościami etycznymi. Dlatego też 
etyka zawodowa powinna być dla po-
licjanta głównym odniesieniem prawi-
dłowego pełnienia służby. Zrozumienie 
i zapoznanie się z zasadami etycznymi 
pomaga policjantowi w doskonaleniu 
siebie, a także w podejmowaniu wła-
ściwych decyzji. To w etyce zawodowej 
znajdzie policjant odpowiedź na pytania 
jak ze względów moralnych powinien,  
a jak nie powinien postępować.

Niewątpliwie więc etyka zawodowa 
policjanta jest szczególnym doradcą  
w ciężkiej, zaszczytnej, ale i odpowie-
dzialnej służbie. 

Ten wyjątkowy etos zawodu poli-
cjanta pomaga w podejmowaniu właści-
wych decyzji w bezpośrednim kontakcie  
z wartościami szczególnie cenionymi 
społecznie, jak: życie, zdrowie, wolność, 
godność ludzka czy uczciwość – war-
tość chroniąca szczególnie dobre imię 
policjanta.



foto: asp. Emil Jarosławski

 Wystawa wirtualno-plenerowa pt.: "W służbie królowej polskich rzek"
zrealizowana z inicjatywy Jacht Klub Policjantów Wodnych " Galar"

i Biura Edukacji Historycznej KGP Muzeum Policji.


