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Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie 
Stołecznej Policji działa od 17 lutego 2015 r. i jest objęty 
patronatem Komendanta Stołecznego Policji.

Kilka razy w roku organizuje akcje honorowego oddawania 
krwi. 

W tym roku odbędą się jeszcze dwie akcje:
• 14 października na terenie Oddziału Prewencji Policji 

w Warszawie;
• 26 listopada przed Komendą Stołeczną Policji.

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do klubu!

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 

PRZY KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI

ZAPROSZENIE 
NA SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania, przez po-
licjantów oraz pracowników Policji, z nieodpłatnych szko-
leń  e-learningowych „Współpraca z mediami i efektywne 
komunikowanie społeczne” oraz „Edukacja dla bezpieczeń-
stwa”, przygotowanych przez kadrę naukowo-dydaktyczną 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Czas trwania szkolenia wynosi 16 godzin i kończy sie otrzy-
maniem certyfikatu. Aby uzyskać dostęp do przedmioto-
wych szkoleń, należy zarejestrować się na platformie e-le-
arningowej SGSP pod adresem: http://elearning-kg.sgsp.
edu.pl

Szkolenia będą dostępne do 15 grudnia 2021 r.
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AKTUALNOŚCI

MONIKA NAWRAT
5 września ponad 1000 zawodników z Polski i zagranicy stanęło 
na starcie pilskiego Półmaratonu Signify. W tym roku, już po raz 
kolejny przy współpracy Szkoły Policji w Pile, w ramach półma-
ratonu rozegrane zostały zawody Otwartego Międzynarodowego 
Pucharu Policji w Półmaratonie. 

Stołeczna policjantka, nasza redakcyjna koleżanka, mł. asp.  
Monika Nawrat, zdobyła pierwsze miejsce wśród kobiet  
reprezentując Komendę Stołeczną Policji, a do tego była czwartą  
Polką na mecie Półmaratonu Signify. Puchary zwycięzcom 
wręczyli: Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak- 
Krzeszewska, Prezes Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej  
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA pan Witold Drzaż-
dżyński oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Szkolnego Niezależ-
nego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Szkole 
Policji w Pile kom. Jarosław Pińkowski.  

W tym sezonie był to 10-ty start policjantki zakończony miejscem 
na podium. (ważniejsze: Bieg Powstania Warszawskiego, Bieg 
Chomiczówki, Bieg przez Most itd). 

Spod jej pióra wychodzą ciekawe zdrowotne porady, jest też  
autorem poradników sportowych. Gratulujemy i czekamy na  
kolejne trofea.

POLICYJNI  SPORTOWCY  
ODNOSZĄ  SUKCESY!

Krzysztof Wiśniewski, policjant z Wydziału Zaopatrzenia Komen-
dy Stołecznej Policji wywalczył 2 miejsce w III Mistrzostwach  
Polski Policji w triathlonie. Startował w kategorii wiekowej męż-
czyzn M39 (30-39 lat) na dystansie 1/2 Ironman (1,9 km pływa-
nia, 90 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu).

To kolejne ważne dla niego osiągnięcie, które zdobył w swojej 
sportowej karierze. Do tej pory brał udział w wielu zawodach,  
spełniając i realizując swoje sportowe pasje, a przy tym  
z dumą reprezentując garnizon stołeczny. Krzysztof Wiśniewski  
z sukcesem ukończył triathlon organizowany przez World Triath-
lon Corporation (WTC). 

Zawody thriatlonowe wymagają niezwykłej czasami wytrzyma-
łości. Nasz policjant jak nam przekazał, konsekwentnie realizuje 
wszystkie sportowe plany, systematycznie trenuje, a przy tym ma 
wielkie wsparcie swoich bliskich, którzy kibicują mu na każdych 
zawodach. 

Życzymy naszemu IRONMAN-owi kolejnych wygranych i jak  
najlepszych wyników w tej niezwykle wymagającej dyscyplinie. 

KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
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W życiu czy też w sporcie, a tym bardziej w Policji, nie wolno się poddawać. Silny charakter to olbrzymi 
atut. Pomaga pokonać stres i przede wszystkim uniknąć rezygnacji. Tropiąc przestępcę należy być 
zawsze o krok za nim, jeżeli uda mu się uciec, to nic straconego, trzeba starać się pokonać słabości, 
a sukces przyniesie w końcu radość i satysfakcję. Sport bez wątpienia pozwala przełamać nie tylko 
chwilowy impas, ale uczy przede wszystkim pokory, cierpliwości, dyscypliny oraz sumienności. Czy 
boks pomógł post. Karolinie Miętce w dokonywaniu życiowych wyborów? A może dzięki swojemu 
uporowi i dążeniu do wytyczonego celu, dobrze wie - dlaczego wybrała Policję? Przeczytajcie zatem, 
co nam powie na ten temat z pozoru delikatna, lecz silna kobieta z bokserskimi tytułami mistrzowskimi 
na koncie. To będzie kilka rund wywiadu z naszą mistrzynią. 
ZŁOTE MYŚLI KAROLINY
Słowa Karoliny Miętkiej, otwockiej policjantki (obecnie odbywa 
staż aplikacyjny w OPP), która z honorem przyjmowała nawet 
niewielkie porażki w boksie - pokazują, jakim powinno się być 
policjantem. Po Mistrzostwach Polski Seniorów w 2017 roku, 
powiedziała w rozmowie z dziennikarzem olsztyńskiej rozgłośni 
Polskiego Radia:
„Czuję niedosyt, bo znów spotkałam się z tą samą rywalką. 
Już trzeci raz nie udało mi się z nią wygrać, ale mam nadzieję,  
że w końcu ją pokonam – może w przyszłym roku na Mistrzo-
stwach Polski, na których oczywiście będę startować. Zastana-
wiam się też nad zmianą kategorii, ale wszystko się okaże. Co roku 
na tych zawodach poprzeczka jest postawiona coraz wyżej. Jest 
więcej dziewczyn i dochodzą nowe, które dużo potrafią, co widać 
po ich sukcesach. Dlatego trzeba cały czas się starać i ulepszać 
swoją technikę, mieć kondycję, dobre oko, żeby uciekać przed 
ciosami”.

W policyjnej służbie często goni się tego samego „zajączka”,  
a dzięki uporowi i nie poddawaniu się, prawdziwy glina w końcu 
zapędzi „zwierzaka” do ślepego zaułka.  Nasza rozmówczyni to 
przykład na to, że ciężką pracą można osiągnąć naprawdę wiele. 
Dlatego w kilkurundowym, nie pojedynku, a wywiadzie z Karoli-
ną, dowiemy się o tym - jak rozwijała swoją bokserską pasję, jak 
została policjantką, a także jakie są jej plany, marzenia i co chcia-
łaby przekazać nie tylko policjantom, ale wszystkim tym, którzy 
chcieliby w przyszłości zostać policjantami.

RUNDA 1 
MOJA PRZYGODA Z BOKSEM

Trenowanie boksu przez kobiety w dzisiejszych czasach, nie jest 
niczym nowym. Spektakularne pojedynki w wykonaniu przed-
stawicielek „płci pięknej” pokazują, że techniką oraz kondycją 
nie odstają od mężczyzn. Trzeba jednak wielu godzin, a czasami 
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nawet lat, potu wylanego na treningu, aby zdobyć laury w tej 
dyscyplinie. Dlatego Karolino, opowiedz nam swoją sportową 
historię. Jak zaczęła się Twoja przygoda z boksem? Czy jakaś 
sytuacja wpłynęła na Ciebie, może pojawił się pięściarski auto-
rytet? Czyżbyś miała przygodę z tańcem, baletem, bo przecież 
każda mała dziewczynka, najpierw chce zostać baletnicą? 
Od dziecka uprawiałam wiele aktywności fizycznych – od jazdy 
na rolkach,  łyżwach, poprzez bieganie, nurkowanie, a nawet jaz-
dę konną. Wszystkie te sporty poznałam dzięki moim rodzicom, 
którzy bardzo chcieli mi wskazać kierunki, w których mogłabym 
się rozwijać. Widząc, że jestem pozytywnym „wulkanem energii”, 
postanowili zapisać mnie na zajęcia z akrobatyki sportowej. Stało 
się tak w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Akrobatykę tre-
nowałam przez 8 lat, aż do gimnazjum. Przestałam, bo rodzice 
wypisali mnie z zajęć za słabsze wyniki w nauce (śmiech). Kiedy  
w końcu wyszłam na prostą z ocenami, nie było już możliwości 
powrotu na zajęcia. Wtedy zaczęłam szukać nowej formy trenin-
gu. W moim rodzinnym mieście nie było dużego wyboru – siat-
kówka, taniec, pływanie, judo i boks. To był czysty przypadek,  
że trafiłam na trening boksu i już po pierwszym razie wiedziałam, 
że to będzie moje miejsce. A dlaczego boks? Może dlatego, że nie 
był aż tak popularnym sportem, a przy tym uradował mnie fakt, 
że będę trenować blisko domu.

Jak wyglądał Twój sportowy rozwój, poszczególne jego etapy, 

Jak wyglądał Twój sportowy rozwój, poszczególne jego etapy, 
jakie tytuły osiągnęłaś dotychczas w tej dyscyplinie? O jakich 
pasach i trofeach zawsze marzyłaś?
Niestety, utarło się że boks to męski sport, dlatego mój pierw-
szy trener wystawił mnie do walki dopiero po 3 latach. Na doda-
tek byłam jedyną dziewczyną w klubie. Po pierwszym turnieju, 
w którym wygrałam walkę przed czasem, pokazałam, że potrafię 
boksować. To sprawiło, że trener podjął decyzję, abym wzięła 
udział w Mistrzostwach Polski Juniorek w Grudziądzu, w 2008 
roku. I to był strzał w dziesiątkę, ponieważ wracałam do domu ze 
złotym krążkiem na szyi. Moją passę treningową niestety zatrzy-
mała nagła i poważna choroba, która zmusiła mnie do przerwy 
w treningach na prawie rok. Kiedy już wyzdrowiałam, to próbo-
wałam wrócić do trenowania, ale po głębszym zastanowieniu 
się i przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw, podjęłam decyzję  
o tym, że muszę zadbać o wykształcenie i wyjechałam na studia 
do innego miasta. Po zakończonej edukacji wyprowadziłam się do  
Elbląga, gdzie postanowiłam jednak wrócić do boksu. Tam wła-
śnie spotkałam najlepszego trenera w swojej dotychczasowej 
karierze - Krzysztofa Stemplewskiego. Wspólnie ze swoją małżon-
ką Renatą przyjęli mnie do klubu i opiekowali się jak córką. Pod 
jego skrzydłami osiągnęłam największy progres sportowy, zdo-
bywając kilka medali oraz zajmując II miejsce na Młodzieżowych  
Mistrzostwach Polski i II miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorek  
w 2015 i 2016 roku.

Jeśli chodzi o pasy mistrzowskie - to nigdy o nich nie myślałam. 
Liczył się sport, prawdziwa rywalizacja, kierowała mną chęć bycia 
coraz lepszą zawodniczką.  A do tego szybszą, co przekładało się 
na kolejne wygrane walki. Medale to tylko jedna ze składowych 
mojego rozwoju. Boks ukształtował wiele cech mojego charak-
teru. Za to właśnie cenię wszystkich, którzy pomagali mi w byciu 
nie tylko coraz lepszą pięściarką, ale też bardziej wartościowym 
człowiekiem.

Czy wciąż boksujesz? Czy myślisz o rozwijaniu dalszej kariery? 
Chciałabyś przekazywać swoje umiejętności innym, młodszym 
pokoleniom - jako trener, czy posiadasz takie uprawnienia? 
Odkąd sprowadziłam się do Otwocka, staram się trenować regu-
larnie. Muszę pogodzić swoją adaptację w OPP z wieloma spra-
wami osobistymi, a także przygotowaniami do ślubu. Chciałabym 
się dalej rozwijać w boksie jako zawodniczka, jednak nie wyklu-
czam tego, żeby z czasem zostać prawdziwym trenerem. Mam 
ukończony kurs na instruktora sportu o specjalizacji bokserskiej. 
Moje pierwsze szlify trenerskie zdobywałam już w Elblągu, pod 
okiem mojego trenera Krzysztofa, prowadząc grupy młodzieżo-
we. 

Boks jest sportem kontaktowym, można narazić się na liczne 
urazy? Zdarzały Ci się kontuzje? Co dobrego można wynieść  
z tej dyscypliny? Jakich cech uczy boks, czy kształtuje charak-
ter? 
Na całe szczęście moją największą kontuzją było jedynie pobite 
oko (śmiech), ale fakt zdarzają się ciężkie przypadki urazów dło-
ni i głowy. To, czy złapie cię kontuzja - to tak naprawdę wypadek 
losowy, na który składa się mnóstwo czynników: ilość stoczonych 
walk, przetrenowanie, dieta, ilość przyjętych ciosów na głowę. 
Ciężko ocenić, czy kontuzja będzie za dzień, za rok, czy może 
w ogóle się nie pojawi. Boks jest pięknym sportem, który uczy 
przede wszystkim cierpliwości i samodyscypliny. Żeby osiągnąć 
sukces, trzeba poświęcić dużo czasu, aby efekty były widoczne. 
Uczy też systematyczności. Pomaga wyrobić w sobie nawyk wcze-
snego wstawania, zrobienia solidnego treningu, a nawet przyj-
mowania regularnych posiłków. Boks niesamowicie kształtuje 
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Karolina Miętka z trenerem Krzysztofem Stemplewskim, 
który wraz z żoną Renatą opiekował się nią, jak córką.
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Karolina Miętka w trakcie walki towarzyskiej w kategorii do 54 kg kobiet, podczas VIII Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego  
o Puchar Wiesława Budzińskiego w Elblągu.

charakter, tak jak każdy sport - daje pewność siebie. Dzięki niemu, 
można nauczyć się szybkiego podejmowania decyzji, co z kolei 
przekłada się na życie codzienne. Wyrabia też takie cechy jak:  
komunikatywność, asertywność, decyzyjność. Dodatkowym atu-
tem treningu jest możliwość rozładowania stresu nagromadzo-
nego w ciągu dnia! Wtedy można zapomnieć o wszelkich trudach  
i bolączkach.

Czy znasz dużo kobiet trenujących boks? Czy uważasz, że ten 
sport rzeczywiście rozwija kondycję?
Tak, jest ich coraz więcej i bardzo mnie to cieszy, że nie boją się 
trenować tak twardego i męskiego sportu. Oczywiście zgadzam 
się ze stwierdzeniem, że boks zdecydowanie rozwija, zarówno 
ciało jak i umysł. Gdyby nie kondycja, konsekwentnie budowana 
podczas solidnych treningów, to jestem pewna, że nie znajdzie 
się zawodnik, który przeboksowałby minimum dwie pełne rundy.

RUNDA 2 
JAK ZOSTAŁAM POLICJANTKĄ

Po serii szybkich pytań rundy 1, przyszedł czas na poznanie  
policyjnej historii Karoliny, silnej i wysportowanej kobiety, 
która świadoma swoich życiowych wyborów, postanowiła,  
że będzie służyć społeczeństwu. Co skłoniło ją do tego, przeczy-
tajcie w drugiej części wywiadu.

Jak i kiedy podjęłaś decyzję o wstąpieniu do służby? Co Tobą 
kierowało? Czy to był przemyślany krok?
Ostateczna decyzja zapadła w 2018 roku, jednakże z powodów 
osobistych musiałam odłożyć w czasie wstąpienie do formacji. 
Cały czas jednak ciągnęło mnie w stronę niebieskiego munduru  

i w końcu w 2020 roku zostałam policjantką garnizonu stołeczne-
go z przydziałem do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Nie 
żałuję tej decyzji. 

Jesteś młodą policjantką? Jak postrzegasz Policję przez pry-
zmat tego krótkiego, w Twoim przypadku, stażu służby?  
Co lubisz najbardziej w naszej formacji? 
Służba w Policji nie jest łatwym kawałkiem chleba, zmianowy tryb 
pracy, trudne interwencje - to dzień powszedni. Młodzi ludzie 
muszą nauczyć się tak funkcjonować. Trzeba sobie powiedzieć 
wprost, że służba daje dużo możliwości do rozwoju. Tak jak w bok-
sie, należy dbać o swój ciągły progres, być coraz lepszym. A co lubię  
w Policji? To, że cały czas się coś dzieje i nie ma monotonii.  

Policja to służba, która kojarzy się z dyscypliną, powagą? Ostat-
nio często mówimy o empatii? Jak to postrzegasz? 
Tak, służba w Policji jest wielką odpowiedzialnością i nie ma tu 
miejsca na wygłupy i pomyłki.  Policjant też jest człowiekiem i nie 
powinno być mu obce ludzkie cierpienie, dlatego empatia powin-
na być odczuwalna podczas każdej interwencji. Często sytuacja 
jest dynamiczna i rozwojowa, ciężko określić charakter w jakim 
kierunku powinna być postrzegana. Myślę, że mądre spojrzenie  
i obiektywna ocena, a przy tym empatia, to wyróżniki charakteru 
dobrego stróża prawa.

Jak uważasz, czy poprzez skuteczną promocję zawodu policjan-
ta zachęca się młodych ludzi do służby w Policji?
Myślę, że tak. Ostatnio widziałam sporo spotów reklamujących 
rekrutację i służbę. Przyznam, że było to fajnie przedstawione, 
między innymi filmy promujące Komendę Stołeczną Policji. Dużo 
jest informacji w serwisach społecznościowych, które pokazują 
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Serdeczne podziękowania dla Pana Ryszarda Krasunia 
ze Studia Krasuń za udostępnienie zdjęcia na łamach  
Stołecznego Magazynu Policyjnego.

 DANIEL NIEZDROPA

służbę z tej pozytywnej strony. Moim zdaniem, jest to bardzo 
pomocne dla ewentualnego kandydata przy podjęciu decyzji  
o wstąpieniu w szeregi naszej formacji. Pozytywnie na społeczeń-
stwo oddziaływuje też to, że funkcjonariusze angażują się w akcje 
społeczne dla osób potrzebujących, a także honorowo oddają 
krew.

Mówiąc o promocji, powiedz - czy sport jest właściwym przy-
kładem? W służbie jest przecież wielu sportowców, czy przybli-
żanie ich sylwetek to dobry pomysł?
Zdecydowanie, jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ pokazuje 
nas jako zwykłych obywateli, którzy mają swoje życie prywatne  
i pasje, które realizują. Jak wcześniej powiedziałam, sport uczy 
nas dyscypliny, która jest potrzebna w służbie, a do tego nie pod-
dawania się i doprowadzenia sprawy do końca. Walka z przestęp-
czością, czy też zapewnienie bezpieczeństwa, to wielorundowe 
potyczki, coś jak w boksie.

Co chciałabyś robić w przyszłości w Policji? Zaczęłaś od pre-
wencji, jak dziś każdy funkcjonariusz? Czy masz już plan na 
siebie? Jesteś „czystej krwi” sportowcem? Co chciałabyś robić 
najbardziej?
Jest to trudne pytanie, bo na tym etapie jeszcze się nie zastana-
wiałam. Na pewno chcę się rozwijać, by poszerzać swoją wiedzę 
i zdobywać doświadczenie. Mam zaplanowaną jedną ścieżkę,  
ale nie chcę jej zdradzać, żeby nie zapeszyć.

Co masz do przekazania policjantom i kandydatom na poli-
cjantów? Może jakaś złota myśl, czy warto się rozwijać, treno-
wać, aby być jeszcze lepszym człowiekiem i funkcjonariuszem?  
A do tego być koleżeńskim, szczerym, bo to przecież służba  
zespołowa?
Nie myli się ten, co nic nie robi, dlatego nie bójcie się podejmo-
wać decyzji, bądźcie otwarci na nowe wyzwania. Rozwijajcie swo-
je pasje i umiejętności, które pomogą wam w służbie. Zobaczycie 
- będzie łatwiej. 

RUNDA 3 FINAŁOWA 
W MOIM ŻYCIU ZAJDĄ (ZASZŁY) ZMIANY

Pod koniec września, w niezwykle romantycznej scenerii (nie 
zdradzamy szczegółów), Karolina została szczęśliwą żoną, de fac-
to również policjanta i sportowca trenującego karate. Ze strony  
redakcji, w tej rundzie nie zadajemy już pytań, lecz składamy 
Karolinie najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego co w życiu naj-
lepsze, spełnienia marzeń, uśmiechu na co dzień i konsekwen-
cji w byciu coraz lepszym policjantem oraz niesłabnącego uporu  
w dążeniu do celu.  

Może dzięki takim osobom jak Karolina, powstanie kiedyś praw-
dziwy policyjny klub bokserski. Jak nam przekazała: „rękawic 
jeszcze na kołku na zwiesiła”. Kto wie, może jeszcze zobaczymy ją  
w ringu, albo na zajęciach z początkującym adeptami pięściar-
stwa. 
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ROWEREM Z RADOMIA
do pracy w Warszawie
 MONIKA NAWRAT

Skąd wzięła się miłość do roweru i pomysł dojazdów do służby?
Pasjonuję się rowerami od blisko 20 lat. Dla mnie rowerowe wo-
jaże to odskocznia od codzienności. W trudniejszych chwilach 
mojego życia, długie wycieczki realizowane były nie tylko sa-
motnie, ale również z grupą Wacław Team oraz moimi dziećmi.  
Rower pomaga mi zmierzyć się z trudnościami i tak zostało do 
dziś. Uważam, że używki to zły sposób na radzenie sobie z pro-
blemami. Wysiłek fizyczny pomaga mi zapominać o problemach  
i przy okazji dbać o zdrowie.

Pełnisz służbę w systemie 12-godzinnym. Czy nie czujesz po 
zmianie nocnej zmęczenia? Radom to spora odległość od miej-
sca pracy, to blisko 130 km ?
Nie. Już się przyzwyczaiłem. 130 kilometrów jadę przeważnie do 
pracy, lecz wracam ponad 130 km. Często jak dopisuje pogoda, 
robię sobie wycieczki objazdowe, stąd droga do domu potrafi za-
jąć 190 km. Rowerem dojeżdżam tylko na drugą zmianę, czyli na 
godzinę 20.  Wtedy wyjeżdżam z domu dużo wcześniej, już około 
12. Średni czas dojazdu do służby wynosi około 4,5 godziny. Czę-

Sierżant sztabowy Paweł Węgliński, na co dzień pełniący służbę w KRP Warszawa VI, od kilku 
lat do pracy dojeżdża rowerem. Nic w tym dziwnego, poza tym, że Paweł mieszka w Radomiu. 
Taka podróż jest dla niego nie lada wyzwaniem. Pokonuje ponad 130 km w jedną stronę,  
a czasami nawet 190 km, bo wracając do domu, postanowi na przykład coś zobaczyć i zwiedzić.
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sto przed służbą zwiedzam rowerem całe Okęcie, przejadę sobie 
przez Starówkę, dlatego staram się przewidywać i rezerwować za-
pasowy czas.  Co do zmęczenia, to już chyba się przyzwyczaiłem, 
bo czasami nawet nie kładę się spać. Swoje przebyte kilometry 
lubię sobie notować na specjalnej aplikacji w telefonie. Zgrywam 
tam mapki oraz zdjęcia, które pomagają mi monitorować moje 
postępy.

Dlaczego akurat wybrałeś rower trekkingowy, a nie szosowy?
Mam dwa trekkingi. Wybór roweru trekkingowego był w pełni 
świadomy. Droga powrotna ze służby nie przebiega tylko łagodną, 
asfaltową trasą. Jadąc wzdłuż Wisły, mijam ścieżki dość wyboiste  
i łatwo można się na nich „zakopać”. Drugim atutem takiego ro-
weru jest możliwość zamontowania na nim sakw. Zawsze je wożę, 
są praktyczne i można w nich wiele pomieścić. Jeśli chodzi o za-
kup drugiego roweru, to też kierowałem się rozsądkiem. Kiedy 
uszkodziłem telefon, to doszedłem do takich wniosków. Pewnego 
dnia wracając ze służby telefon spadł mi na ziemię. Oddałem go 
do naprawy, problem nie tkwił w jego naprawie, ale w czasie na-
prawy. Ten wydłużał się, a wiadomo w dzisiejszych czasach bez 
telefonu, to jak bez prawej ręki. To samo pomyślałem o swoim ro-
werze. Mając dwa rowery, w razie awarii będę mógł wyjeżdżać na 
trasy i nie martwić się kiedy wróci od mechanika. Choć większość 
serwisu robię sam i pomagam również znajomym, to są usterki, 
którym mógłbym nie sprostać. 

Czy twoja rodzina Cię wspiera, podziela Twoją pasję?
Mam trójkę dzieci. Jedna z córek była ze mną na wszystkich rowe-
rowych pielgrzymkach - miała wtedy 13 lat. Często nocowaliśmy 
na salach gimnastycznych lub u sióstr zakonnych. Nigdy nie na-
rzekała na brak hotelowych warunków. Mieliśmy zawsze zapew-
nione wyżywienie i bardzo się cieszę , że sprawiło jej to frajdę. 
Poza pielgrzymkami, dzieci jeżdżą ze mną w góry. Tam pokonu-
jemy trasy wynoszące ponad 100 km. Przed każdym wyjazdem 
planuję i oceniam trudność, nawierzchnię , nachylenie i dystans. 
Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i nie zrazić innych do 
kolejnych wypadów.

Wspomniałeś o grupie rowerowej Wacław Team z Radomia? 
Co to za grupa?
Wacław Team to grupa miłośników rowerów z Radomia. Zało-
życielem naszego teamu jest ksiądz z parafii p.w. Św. Wacława  
w Radomiu. On również jeździ na pielgrzymki oraz inne wyciecz-
ki. Wspólnie z zespołem i moją córką byłem dwukrotnie w Czę-
stochowie. Trasa wyniosła około 420 km. Nasz wyjazd odbył się 
w ramach XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną 
Górę. Ponadto byliśmy na czterodniowej pielgrzymce „Sanktuaria 
Podkarpacia” (około 350 km). Tam dojechaliśmy do Sanktuarium 
Matki Boskiej w Kalwarii Pacławskiej. Po drodze zwiedziliśmy  
Sandomierz, Leżajsk oraz Przemyśl. Zwiedzaliśmy również Piotro-
we Pola, tam celem naszej pielgrzymki było miejsce bitwy par-
tyzanckiej z czasów II wojny światowej. Oprócz jazdy rowerem, 
można wiele zobaczyć.

Czy masz jakieś marzenia związane z wyprawami na rowerze?
Moim marzeniem jest rowerowy wyjazd do Rzymu i Portugalii. 
Chciałbym pokonywać około 200 km dziennie. Ale te marzenia są 
realne dopiero na emeryturze, obecnie wychowuje trójkę dzieci. 
Ogólnie marzy mi się objazd rowerem Europy. Może uda mi się 
zabrać również córkę. Aktualnie uczęszcza do klasy mundurowej. 
Mam nadzieję, że nie minie jej pasja do dwóch kółek. 

W jakich miesiącach jeździsz, czy zima również sprzyja takim 
wyjazdom?

Tak. Jeżdżę cały rok, pokonuję około 5000 km. Tym razem może 
uda mi się wykręcić nawet 10 000 km. Zimą jest to dużo mniej 
kilometrów około 30-40, nie dojeżdżam wtedy do pracy. Zwykle 
przemieszczam się w okolicach domu. Jednak nie rezygnuję z pa-
sji, nie ma złej pogody jak to mówią. Jednak  uprzedzam wszyst-
kich. Miałem raz jedną sytuację. Któregoś dnia było – 14 stopni °C 
i mój rower po prostu zamarzł - łącznie z kasetą biegów. Niestety 
nie udało jej się uratować, musiałem udać się do mechanika i całą 
wymienić. Jazda zimą jest możliwa, ale przy odpowiednim zabez-
pieczeniu siebie i swojego roweru. Polecam rower „parkować‘’ 
w nasłonecznionych miejscach, garażach, przykrywać specjalną 
matą.

Co oprócz dojazdu rowerem do służby, daje Ci pokonywanie 
tyle kilometrów?
Ładuję przede wszystkim baterie i jestem blisko przyrody. Dzię-
ki pozytywnym impulsom nie myślę o problemach. Moja głowa 
po zmęczeniu jest jak nowa. Tego nauczyłem się służąc kiedyś  
w wojsku i tego się trzymam. Pomaga mi to przede wszystkim  
w codziennym życiu i  pewnie z tego nie zrezygnuję.

Dziękujemy za rozmowę. 

  9
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Identyfikacja  osób

Pierwsza część artykułu zakończyła się na punkcie 6. Metoda graficzno-porównawcza badania pisma ręcznego.

na podstawie kryminalistycznych badań pisma 
ręcznego i metody fałszowania podpisów   część II

 KRZYSZTOF KONOPKA

MGR KRZYSZTOF KONOPKA

Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, Warszawy, Łomży i Ostrołęce z zakresu krymina-
listycznego badania dokumentów i pisma ręcznego, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, 
Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Polskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów 
Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego, Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, Ekspert PSRiBS, 
Redaktor Naczelny Czasopisma Naukowo-Technicznego „Biegły Sądowy” i Członek Rady Programowej 
Czasopisma „Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, konsultant naukowy Komendy 
Stołecznej Policji w Warszawie oraz wykładowca akademicki UTH i WSA. Autor licznych publikacji i arty-
kułów z zakresu prawa, bezpieczeństwa, kryminalistyki oraz ekonomii.

nasz ekspert 

7. METODY PODRABIANIA PODPISÓW

Podpisy, pomimo swoich niedoskonałości (zmiany ewolucyjne, 
endo- i egzogenne deformacje grafizmu, ograniczona wartość 
identyfikacyjna), stanowią podstawową formę uwiarygodniania 
dokumentów i nadają im znaczenie prawne. Dlatego też stają się 
one przedmiotem licznych fałszerstw. W tym artykule zaprezen-
towane są także metody podrabiania podpisów ze szczególnym 
uwzględnieniem metody odwzorowania.

W przypadku krótkiego zapisu, jakim jest podpis, jego celowe 
maskowanie w stopniu uniemożliwiającym ujawnienie choćby 
części oznak wskazujących na autofałszerstwo  - jest ograniczone. 
W kwestionowanych podpisach należy więc poszukiwać nawyko-
wych cech naturalnego kreślenia oraz potwierdzać brak wystą-
pienia w nich tremoru i retuszu24.

Podrabianie podpisów realizowane jest za pomocą różnych me-
tod, do których należą:

• naśladownictwo intelektualne, wzrokowe, z pamięci, wyuczo-
ne,
• kopiowanie techniczne,
• autofałszerstwo.

Naśladownictwo intelektualne ma miejsce wówczas, gdy fałszerz 
nie zna podpisu autentycznego i kreuje cudzy autograf według 
własnego wyobrażenia. W takim przypadku w wykreowanej reali-
zacji rękopiśmiennej zazwyczaj całkowicie odmiennej od wzorca, 
mogą zostać odwzorowane nawykowe cechy grafizmu wykonaw-
cy, co daje szansę na jego identyfikację. Ustalenie wykonawcy 
podpisu podrobionego w inny sposób jest w zasadzie niemoż-
liwe. Naśladownictwo wzrokowe polega na kreśleniu sygnatury  
w trakcie bezpośredniej obserwacji podpisu autentycznego.  
Naśladownictwo z pamięci ma miejsce wówczas, gdy podrabiają-

cy widział podpis autentyczny i w jakimś stopniu zapamiętał jego  
obraz. Naśladownictwo wyuczone polega na podjęciu działań 
przez fałszerza w celu wyuczenia się przez niego cudzego auto-
grafu.

Odwzorowanie podpisu autentycznego ma charakter bezpośred-
ni lub pośredni. Odwzorowanie bezpośrednie polega na nało-
żeniu sfałszowanego dokumentu na dokument z autentycznym 
podpisem i umieszczeniu ich na podświetlonej od spodu szybie. 
Następnie widoczne kontury autentycznego podpisu odwzorowy-
wane są środkiem kryjącym. Metoda ta nazywana jest także me-
todą na prześwit. Odwzorowanie pośrednie polega na przeniesie-
niu konturów podpisu autentycznego na fałszowany dokument,  
z użyciem kalki kopiującej i ponownym ich odrysowaniu za pomo-
cą przyrządów pisarskich. Zamiast kalki kopiujące bywa także sto-
sowana kalka techniczna, na której odrysowywany jest podpis au-
tentyczny, a następnie po nałożeniu jej na fałszowany dokument, 
odwzorowywane są kontury podpisu z użyciem zaostrzonego 
narzędzia. Uzyskany w ten sposób wgłębiony autograf, obryso-
wywany jest środkiem kryjącym. Kopiowanie techniczne ma miej-
sce w przypadku użycia kopiarek, skanerów i drukarek lub innych 
urządzeń, do przeniesienia autentycznego podpisu na fałszowany 
dokument, w formie kopiowanie lub skanowania podpisów.

Podpisy podrobione metodą odwzorowania charakteryzują się:
• bardzo dużą zgodnością konstrukcyjną z podpisem autentycz-
nym,
• zachowaniem wielkości i proporcji poszczególnych znaków,
• nienaturalnym, wolnym tempem kreślenia,
• brakiem cieniowania lub tylko nieznacznym cieniowaniem,
• zwiększoną naciskowością,
• tępym sposobem rozpoczęcia i zakończenia kreślenia linii gra-
ficznej (brakiem linii włosowatych) - zatrzymaniami (zgrubienia-
mi linii w tych miejscach), nieregularnym tremorem oraz innymi  
zaburzeniami w biegu linii graficznej, które nie występują w pod-

PRAWO I PROCEDURY
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pisie autentycznym,
• niekiedy inną kolejnością biegu linii graficznej w skomplikowa-
nych rozwiązaniach konstrukcyjnych25.

Autofałszerstwo (maskowanie, depersonalizacja) podpisu po-
lega na zamierzonej zmianie grafizmu własnego pisma, w celu 
nadania autografowi cech braku autentyczności, bądź stworzenia  
pozorów, że wykonawcą jest inna osobą.

W opracowanym przez Jesienną Szkołę Empirycznych Badań  
Pisma Ręcznego  - słowniku terminów pismoznawczych, za „auto-
fałszerstwo” przyjmuje się celową zmianę grafizmu pisma (najczę-
ściej podpisu), bez wprowadzania do niego oznak nienaturalności,  
w celu stworzenia pozorów, że wykonawcą danej próbki jest nie-
znana osoba26. Z kolei w kryminalistycznej literaturze poświęconej 
badaniom dokumentów, od dawna zwracano uwagę na fenomen 
„autofałszerstwa” podpisów, określając go jako celową mody-
fikację podpisu przez osobę go składającą w celu późniejszego 
zaprzeczenia autentyczności własnej sygnatury27. Używa się przy 
tym różnych określeń (autoforgery, self-forgery, disguised signa-
tures, deliberately modified signatures28), które mają podkreślać 
fakt wykonania danego podpisu przez właściwą osobę lub opi-
sywać sposób jej działania. Jednocześnie wyrażany jest pogląd,  
że jeżeli „autofałszerstwo” ma być popełnione przez samego sie-
bie, to stoi to w wyraźnej opozycji do powszechnie stosowanego 
terminu „fałszerstwo”, oznaczającego tego rodzaju działanie do-
konane przez inna osobę. W związku z tym, logicznie rzecz biorąc, 
autofałszerstwa nie może popełnić wykonawca swojego podpisu, 
gdyż taki podpis jest nadal autentyczny29. Stanowisko takie zna-
lazło odzwierciedlenie także w polskiej literaturze; na przykład  
Zbigniew Czeczot wskazuje, że „fałszerstwo własnego podpisu” 
lub „autofałszerstwo” nie jest fałszerstwem we właściwym tego 
słowa znaczeniu. Powołując się na niemieckich badaczy, autor 
ten twierdzi, iż mimo że wykonawca podpisu postępuje jak fał-
szerz, celowo zniekształcając wygląd swojego podpisu, nie tworzy 
przez to (także w sensie prawnym) podpisu nieautentycznego30. 

Zdaniem Lothara Michela, jeśli ktoś kreśli swój podpis odmien-
nie niż normalnie, w celu uznania go za nieautentyczny, należy  
mówić o „maskowaniu”, a nie o „fałszowaniu” własnego pod-
pisu31. Z tym z kolei zgadza się Jerzy Gajdowski, który opisując 
„autofałszerstwo” jako umyślne kreślenie znaków graficznych  
- w taki sposób, aby ich charakterystyka odbiegała od stałego 
indywidualnego wzorca naturalnego, uznaje je za maskowanie  
pisma ręcznego, zaś jedną z jego form jest próba celowej zmiany 
własnego podpisu32.

W teorii przyjmuje się, że „autofałszerstwo”, czy też maskowanie 
własnego podpisu, jest zjawiskiem stosunkowo często występu-
jącym, a jeden z badaczy zajmujących się tym tematem określił 
je nawet jako „powszechnie stosowaną metodę”33. Z drugiej stro-
ny jest ono niekiedy trudne do ujawnienia, co powoduje, że tzw. 
ciemna liczba takich przypadków może być wysoka. Powołując 
się na praktykę opiniodawczą ówczesnego Zakładu Kryminali-
styki Uniwersytetu Warszawskiego, Zbigniew Czeczot twierdził,  
że przypadki występowania podpisów autentycznych, do nakre-
ślenia których nie przyznają się, będąc w złej wierze, ich wyko-
nawcy, można wykryć w różnego rodzaju dokumentach (np. po-
kwitowaniach urzędowych. David Ellen dzieli „autofałszerstwa” 
podpisów na trzy rodzaje:
• pierwszy polega na celowej zmianie tylko najbardziej widocz-
nych i oczywistych dla wykonawcy cech podpisu (np. sposobu 
pisania liter majuskułowych inicjujących zapis nazwiska lub skrót 
nazwiska); wtedy piszący, który zmienia takie cechy we własnym 

podpisie, może na przykład twierdzić, że on „nigdy nie pisze litery 
„J” w taki sposób”; natomiast pozostała część podpisu, włącznie 
z jego detalami graficznymi i elementami szczegółowymi, odwzo-
rowana jest w sposób pełny i zgodny z wzorcem, zaś cała sygna-
tura składana jest spontanicznie i płynnie. Podstawą do ustalenia 
autofałszerstwa ma być wtedy wystąpienie zgodnych w materiale 
kwestionowanym i porównawczym licznych detali graficznych  
i cech szczegółowych badanych podpisów;

• drugi sprowadza się do nakreślenia podpisu w pełni niezgod-
nego z wzorcem graficznym, przy czym jedna z odmian takie-
go sposobu wykonania polega na sporządzeniu nieczytelnego  
„bazgrołu”; cytowany autor podkreśla, że tego rodzaju kom-
pozycje graficzne nastręczają trudności badawczych, gdyż na 
ogół w takich podpisach trudno ujawnić cechy identyfikacyjne,  
natomiast należy wtedy analizować kierunek i sposób prowadze-
nia środka piszącego oraz poszukiwać zgodności w tym zakresie,  
w stosunku do materiału porównawczego;

• trzeci to nakreślenie podpisu w taki sposób, który miałby imi-
tować jego naśladownictwo przez inną osobę – poprzez wprowa-
dzenie cech sugerujących biegłemu taki kierunek opiniowania34.

Wydaje się, że wymieniony jako drugi rodzaj „autofałszerstwa” 
zbliżony jest do metody fałszowania podpisów określanej jako na-
śladownictwo intelektualne, które polega na kreowaniu (w przy-
padku rzeczywistego fałszerstwa: cudzego) podpisu bez oparcia 
go na konkretnym wzorcu, a według własnego wyobrażenia.  
W przypadku tej metody przyjmuje się, że w tak sporządzonym 
podpisie mimo wszystko mogą zostać odwzorowane nawyko-
we cechy grafizmu wykonawcy, ułatwiające jego identyfikację35   
(a więc także wykazywanie, że mamy do czynienia z maskowa-
niem własnego podpisu). Jest to ważna wskazówka w badaniach 
ustalających możliwość dokonania „autofałszerstwa”, o której 
warto pamiętać przy analizie opisanej dalej sprawy o sfałszowa-
nie podpisu.

Należy stwierdzić, że dla efektywnego ujawniania przypad-
ków „autofałszerstw” konieczne jest dysponowanie w ramach  
ekspertyzy pismoznawczej odpowiednio obszernym materiałem 
porównawczym, obejmującym niekwestionowane podpisy danej 
osoby, pochodzące w miarę możliwości z okresu, w jakim miała 
zostać złożona sporna sygnatura, występujące w dokumentach  
o podobnym charakterze, jak dokument dowodowy i nakreślone 
w analogicznych warunkach.

Podsumowując wskazać należy na szczególna rolę podpisu  
w identyfikacji osobowej tożsamości jej autora. Wiele osób kre-
śli swój podpis mało starannie lub niedbale, nie uświadamiając 
sobie, że to właśnie własnoręcznie złożony podpis w różnych  
sytuacjach życiowych potwierdza tożsamość i identyfikuje osobo-
wo36. Bezpieczny dokument tożsamości opatrzony autentycznym 
podpisem, to także większe bezpieczeństwo tożsamości każdego 
człowieka. Dlatego w wielu sytuacjach - podpis to jedyny ele-
ment, który może zadecydować o zakwestionowaniu lub nie czy-
jejś tożsamości, a finalnie pozwoli na uniknięcie przestępstwa lub  
poważnego zagrożenia.

Jeśli ktoś z Was ma na swoim koncie publikacje 
przydatne dla naszych czytelników, poruszające 
zagadnienia związane z policyjną służbą i chciałby 
opublikować je na łamach Stołecznego Magazynu 
Policyjnego, prosimy o kontakt: 
redakcjasmp@gmail.com
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Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych zaprasza na I Ogólnopolską Konferencją Naukową „Prawo 
a kryminalistyka”, która odbędzie się 26 października 2021 r. w Auli Wykładowej im. insp. PP Karola Fuchsa na terenie 
Oddziału Prewencji Policji, ul. Puławska 44E, Piaseczno.
Konferencja zorganizowana pod patronatem Komendanta Stołecznego Policji skierowana jest przede wszystkim do 
służb mundurowych, wykładowców i studentów, którzy kształcą się na kierunkach kryminalistycznych, prawniczych 
i związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz do innych osób zainteresowanych tą tematyką. Ma ona 
na celu poszerzenie zainteresowania kryminalistyką oraz przedstawienie wielu możliwości rozwoju zawodowego  
w tej dziedzinie. 
Konferencję rozpocznie wykład inauguracyjny, który wygłosi Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst. W programie 
przewidziane są wykłady na temat kryminalistycznych badań dokumentów i pisma ręcznego, kryminalizacji zjawiska 
terroryzmu, badań antroskopijnych w praktyce kryminalistycznej, przestępstw w systemie zamówień publicznych, 
nowoczesnych narzędzi informatyki śledczej, walki z terroryzmem, przestępczości przy użyciu portali internetowych  
i profilowania kryminalnego nieznanych sprawców przestępstw. Zostaną przedstawione także programy doskonalenia 
zawodowego stołecznych policjantów i działania kryminalistyczne w zwalczaniu cyberprzestępczości.

Zapraszamy do udziału

Krzysztof Konopka – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
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W miejscu pracy spędzamy bardzo wiele czasu. Niejednokrotnie dochodzą do tego uciążliwe dojazdy. 
W świecie pracy mamy także życie równoległe, czyli własne rodziny, partnerów, dzieci, rodziców, 
zdarzające się choroby własne, czy członków rodziny. Zdarza się, że na to wszystko nakładać się 
mogą trudne kwestie ekonomiczne, dylematy życiowe, a czasem nieuniknione tragedie osobiste. 
Z tych powodów miejsce pracy powinno być wolne od dodatkowych obciążeń emocjonalnych 
wynikających z potencjalnych zachowań mobbingowych, dyskryminacji, czy też zwykłych konfliktów. 
To jak wygląda codzienność w oczach naszych przełożonych, kolegów i koleżanek - wbrew pozorom 
mamy na to wielki wpływ. Jednostki i komórki organizacyjne Policji są miejscem do wykonywania 
rzetelnej pracy, szeroko rozumianej służby społeczeństwu. Nie jest to tzw. „pole walki” o własne 
ambicje cudzym kosztem, konfliktowania ludzi, dzielenia na kategorie „my - oni”, stosowania 
zabiegów mobbingowych, dyskryminowania itd. Nie ma zatem przyzwolenia w służbie i pracy na 
arogancję, stronniczość, pogardę. Jest za to miejsce na wzajemną pomoc, wyrozumiałość i szeroko 
rozumiane koleżeństwo. 

W celu wspierania i popularyzowania  działań sprzyjających  
budowaniu pozytywnych relacji międzyludzkich, przeciwdziałania 
niekorzystnym zjawiskom w środowisku służby i pracy oraz roz-
wiązywania sytuacji konfliktowych, reagowania na zachowania 
mobbingowe, dyskryminację lub inne zachowania niepożądane, 
w garnizonie stołecznym zaczęły obowiązywać nowe i ujednoli-
cone rozwiązania proceduralne. Rozwiązania te mają charakter 
porządkujący, ale co istotne, te same rozwiązania mają zastoso-
wanie wobec policjantów i pracowników Policji. 

W Komendzie Stołecznej Policji obowiązuje Decyzja nr 321/2021 
Komendanta Stołecznego Policji z dnia 30 lipca 2021 roku   
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej procedury prowadze-
nia działań profilaktycznych oraz postępowania w przypadku 
wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowań mobbingowych, 
dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych w komór-
kach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji, komisaria-
tach specjalistycznych Policji w Warszawie, Oddziale Prewencji 
Policji w Warszawie i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrory-
stycznym Policji w Warszawie (do pobrania: strona intranetowa 
Komendy Stołecznej Policji - zakładka  Zespół ds. Ochrony Praw 
Człowieka KSP  - link Nowa Procedura antymobbingowa i równo-
ściowa w KSP). 

Natomiast w komendach rejonowych i powiatowych zostały 
również wprowadzone  analogiczne procedury. 

CZY WSZCZĘCIE PROCEDURY JEST SKOMPLIKOWANE?
Nie. Jest to bardzo proste i intuicyjne. Po pierwsze po poradę 
wstępną można się udać do Pełnomocnika Komendanta Stołecz-
nego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka lub do Wydziału Psycho-
logów Komendy Stołecznej Policji. 

Składając zgłoszenie:
• należy wypełnić czytelnie załącznik nr 3 do obowiązującej  
Procedury w danej jednostce organizacyjnej KSP,  
• należy pamiętać o złożeniu czytelnego podpisu,
• warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wyrażenie przez policjan-

ta lub pracownika pisemnej zgody na przetwarzanie danych  
osobowych w zakresie postępowania prowadzonego przez  
Komisję w oparciu o Procedurę zgodnie z przepisami rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. 
UE L nr 119 z 4.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.),
• zgłoszenie składane jest do Przewodniczącego Zespołu lub  
Komisji osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
przesyłane drogą pocztową, w zamkniętej kopercie dopiskiem: 
„Do rąk własnych – nie otwierać w sekretariacie”, 
• należy pamiętać, że Komisja rozpatruje wyłącznie zgłoszenia 
oficjalne na załączniku nr 3 do obowiązującej decyzji,
• anonimowe zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu w trybie okre-
ślonym w procedurze.

Rozwiązania opracowane zostały w celu stałego dbania o atmos-
ferę i budowania pozytywnych relacji w środowisku służby i pracy, 
z uwzględnieniem takich wartości jak: wzajemny szacunek, życz-
liwość i sprawiedliwość.  

Należy nadmienić, że jako uczestnicy procesu służby i pracy wszy-
scy jesteśmy zobowiązani do wzajemnego szanowania godności 
i dóbr osobistych oraz przestrzegania we wzajemnych stosun-
kach, zasad współżycia społecznego, życzliwości, uprzejmości  
- gwarantujących porządek i zachowanie dobrego samopoczucia 
oraz zdrowia psychicznego. Występowanie negatywnych zjawisk  
w naszej organizacji, w szczególności takich jak konflikty: zacho-
wania mobbingowe czy dyskryminacja powinniśmy postrzegać 
jako wspólny problem i każdy z nas powinien poczuwać się do 
odpowiedzialności za przeciwdziałanie im w środowisku służby  
i pracy. Powinniśmy podejmować starania, aby środowisko poli-
cyjne było wolne od tego rodzaju niepożądanych zachowań.

NOWE  PROCEDURY 
ANTYMOBBINGOWE  I  RÓWNOŚCIOWE 
W  GARNIZONIE  STOŁECZNYM

 AGATA MALINOWSKA
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Brytyjska policja zdecydowała o zniszczeniu unikatowego egzem-
plarza BMW M3 TOURING na złomowisku. Jak policjanci wpadli 
na jego trop? W trakcie kontroli pojazdu i sprawdzeniu go w sys-
temie, okazało się, że w rejestrze widnieje on z silnikiem diesla. 
To zaniepokoiło mundurowych. Ekspertyza specjalistów udowod-
niła, że pojazd jest złożony z części pochodzących z kradzieży.  
W trakcie śledztwa ustalono, że jedno z aut zostało skradzione  
z salonu w Wolverhampton w 2019 r., a drugie z Sutton Coldfield 
w 2018 r. Pomyslowość złodziejom nie wyszła na dobre.

źródło: https://www.autoswiat.pl/

MARNY KONIEC UNIKATOWEGO BMW

Trzech obcokrajowców wpadło w ręce indonezyjskich policjan-
tów. Zatrzymani ukradli z bankomatów ponad milion euro. Mię-
dzynarodowa szajka umieszczała w maszynach specjalne urządze-
nia skanujące karty bankomatowe ofiar. Do zatrzymania doszło  
w Dżakarcie. Funkcjonariusze udostępnili mediom zdjęcia aresz-
towanych. Wszyscy przyznali się do winy. Zdaniem Policji szefem 
całej szajki miał być obywatel Holandii. Zatrzymani okradali klien-
tów państwowego banku BNI. Przestępcy działali sprytnie. Celem 
uniknięcia nagrań wizerunku, zakładali duże kapelusze. Grozi im 
do 7 lat więzienia.

źródło: https://en.tempo.co/

SZAJKA OKRADAJĄCA BANKOMATY

Jeden z mieszkańców Rosji zabił swojego przyjaciela, gdy dowie-
dział się, że ten wykorzystywał seksualnie jego 9-letnią córkę. 
34-latek został aresztowany lecz nie przyznaje się do winy. Twier-
dzi, że gwałciciel przypadkowo "wpadł mu pod nóż". Policjanci 
jednak odkryli prawdziwy powód zabójstwa. Ujawnili, że na prze-
chwyconych materiałach dowodowych znajdowały się również 
inne akty pedofilii z udziałem małoletnich. Na czas trwającego 
procesu, ojciec, który sam chciał wymierzyć sprawiedliwość za 
krzywdę wyrządzoną jego dziecku, pozostaje w areszcie domo-
wym.

źródło: https://www.mk.ru/

ZEMSTA OJCA NA PEDOFILU

19-letnia dziewczyna przyszła do jednej z ukraińskich szkół uzbro-
jona w kuszę. Według świadków miała strzelić, przez otwarte 
drzwi, nauczycielowi w plecy. Ranny został także wicedyrektor 
szkoły. Broń dziewczynie zdołał odebrać inny uczeń. Na miejsce 
natychmiast zostało wezwane pogotowie ratunkowe oraz Policja, 
która potwierdziła czyn nastolatki. Obaj mężczyźni zostali prze-
wiezieni do szpitala. Uczennica została zatrzymana i prawdopo-
dobnie usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. 

 

źródło: https://www.kyivpost.com/

STRZELAŁA DO NAUCZYCIELI Z KUSZY

CIEKAWOSTKI
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PORADNIK

– Niewłaściwie skonstruowany komunikat medialny, napisany 
językiem sensacji, opisujący metody popełnienia samobójstwa, 
gloryfikujący osobę, która odebrała sobie życie oraz sam czyn, 
może spowodować efekt Wertera. Odbiorcy będący w kryzysie, 
po przeczytaniu takiego materiału mogą poczuć chęć naśla-
downictwa, biorąc samobójstwo jako zachowanie modelowe 
– ostrzegała dr Halszka Witkowska, kulturoznawca i suicydolog 
z Uniwersytetu Warszawskiego, podczas konferencji prasowej 
inaugurującej uruchomienie Programu Zapobiegania Zachowa-
niom Samobójczym, realizowanego przez Instytut Psychiatrii  
i Neurologii w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2021-25. 

Jednocześnie ekspertka wskazała, że oprócz efektu Wertera 
dziennikarze i ludzie mediów przyczynić się mogą także do efektu 
Papageno – czyli zjawiska odwrotnego. 

– Prawidłowo skonstruowana informacja medialna zawierająca 
wypowiedzi ekspertów, odsyłająca do miejsc, gdzie można uzy-
skać pomoc, a także zawierająca historie osób, które poradziły 
sobie z kryzysem może wpłynąć na obniżenie statystyk zacho-
wań samobójczych. Odbiorcami takiego komunikatu oprócz osób  
w kryzysie, mogą być także ci, którzy wiedzę zawartą w artykule 
wykorzystają do tego, aby pomóc drugiej osobie – podkreślała  
dr Halszka Witkowska. 

Na tym jednak nie koniec. 

– Niebagatelną rolę odgrywają także twórcy kultury: pisarze, 
reżyserzy czy muzycy. To oni tworzą narrację kulturową wokół 
samobójstwa. To ich odbiorcy przeżywają dramat ludzkiej auto-

destrukcji i utożsamiają się z nim. Szalenie ważne jest, aby osoby 
tworzące dzieła kultury miały świadomość delikatności i złożo-
ności tematu, jakim się zajmują – mówiła dr Halszka Witkowska,  
zaznaczając, że dzieła kultury podejmujące tematykę samobójstw, 
które są tworzone w sposób odpowiedzialny, a więc biorący pod 
uwagę m.in. odbiorców przeżywających kryzys suicydalny oraz 
ich bliskich, mogą odegrać bardzo pozytywną rolę w zapobiega-
niu zachowaniom samobójczym. 

Ponieważ jednak dziennikarze, redaktorzy i twórcy kultury - ze 
zrozumiałych powodów - mogą mieć trudność w adekwatnym 
przedstawianiu i relacjonowaniu tematyki samobójstw, eksperci 
Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym chcą im za-
oferować bardzo konkretną pomoc w tym zakresie.  

– Działający w ramach programu zespół ekspertów będzie ofe-
rował bezpłatne konsultacje merytoryczne tekstów dotyczących 
samobójstw. Zarówno dziennikarze, pisarze, jak i scenarzyści czy 
reżyserzy, będą mogli w tym celu zgłaszać się do tego zespołu. 
W ramach jego pracy będziemy także wspierać redakcje, wydaw-
nictwa czy szkoły filmowe i teatralne. Głównym celem jest dzie-
lenie się wiedzą, dzięki której możemy zmienić narrację wokół 
samobójstwa i co za tym idzie wspomóc działania mające na celu 
zapobieganie samobójstwom w Polsce – informowała dr Halszka 
Witkowska podczas konferencji. 

Gdzie można się zgłosić po taką pomoc i uzyskać dodatkowe  
informacje dotyczące programu? Najlepiej w tym celu wejść na 
jego oficjalną stronę internetową - o nazwie: ZapobiegajMySamo-
bójstwom.pl, która została właśnie uruchomiona (w dniu konfe-
rencji, czyli 9 września).    

Sposób informowania o samobójstwach ma realne przełożenie na statystyki zachowań  
samobójczych – podkreślają eksperci Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, 
realizowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. W związku z tym, w ramach programu m.in. 
zaoferowane zostaną dziennikarzom, reżyserom, scenarzystom i innym twórcom kultury - nowe, 
konkretne formy wsparcia oraz narzędzia, które mają umożliwić zmianę narracji dotyczącej 
samobójstw.

jak mogą w tym pomóc 
media i twórcy kultury?

ZAPOBIEGANIE  
SAMOBÓJSTWOM:

 WIKTOR SZCZEPANIAK
     ZDROWIE.PAP.PL
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Na wspomnianej stronie można znaleźć także m.in. specjalne po-
radniki, opracowane przez ekspertów, które w praktyczny sposób 
instruują pracowników mediów, a także osoby wypowiadające 
się w mediach, w jaki sposób mogą pomóc w promocji zdrowia 
psychicznego i w zapobieganiu samobójstwom, poprzez swoją 
działalność medialną.  

Uwaga! Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, 
poza współpracą z mediami oraz ich wspieraniem, obejmuje 
oczywiście także wiele innych działań i celów. 

Dr Iwona Koszewska, psychiatra i kierownik utworzonego niedaw-
no Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Insty-
tucie Psychiatrii i Neurologii, które będzie koordynować realizację 
tego programu, wskazała podczas konferencji, że jego głównym 
celem jest zapobieganie samobójstwom poprzez m.in.: 
• zwiększenie dostępu do pomocy dla osób w kryzysie samobój-
czym, 
• zwiększenie kompetencji osób udzielających pomocy, 
• programy profilaktyczne skierowane do osób z grup ryzyka, 
• ograniczenie dostępu do metod popełniania samobójstwa, 
• poprawę monitorowania prób i zgonów samobójczych, 
• prowadzenie odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat 
zachowań samobójczych, 
• monitoring mediów w zakresie podejmowania przez nie tema-
tyki zachowań samobójczych, 
• prowadzenie badań naukowych. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na wspomnianej 
wcześniej stronie internetowej programu. Ma się na niej wkrótce 
ukazać także pełna relacja wideo z omawianej konferencji.  

Przy okazji warto polecić także inne wartościowe źródła informa-
cji na temat zapobiegania samobójstwom, gdzie można znaleźć 
wiele praktycznych informacji, porad i materiałów: 
• strona internetowa „Życie warte jest rozmowy”,  
• strona internetowa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dedyko-
wana tematyce suicydologicznej.  
• strona internetowa Międzynarodowego Towarzystwa Zapobie-
gania Samobójstwom (IASP).  

Na koniec warto zwrócić uwagę jeszcze na fakt, że konferencja 
inaugurująca omawiany wyżej program odbyła się w nieprzypad-
kowym terminie, bo w przeddzień Światowego Dnia Zapobie-
gania Samobójstwom. Jego celem jest budowanie świadomości 
społecznej na ten temat i aktywizowanie różnego rodzaju działań 
zaradczych. Skala problemu samobójstw pozostaje niestety wciąż 
bardzo duża, także w naszym kraju. Z danych przedstawionych 
podczas konferencji przez ekspertów wynika, że w Polsce w 2020 
r. średnio każdego dnia aż 33 osoby podejmowały próby samo-
bójcze, a 14 osób umierało z tego powodu.

Miejmy nadzieję, że Program Zapobiegania Zachowaniom Samo-
bójczym przyczyni się do spadku liczby samobójstw w Polsce, któ-
rych w ostatnich latach było ponad 5 tys. rocznie. 

Źródło: Konferencja prasowa pt. „Rusza Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Polsce”, która odbyła się 9 września 
2021 r. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie. Konferencja została zorganizowana przez Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom  
Samobójczym działające w Instytucie Psychiatrii i Neurologii - w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-
25.
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ZDARZENIA 
DROGOWE 

OPINIE I PORADY 
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

 KONRAD KUBAT



Na miejscu każdego zdarzenia drogowego, tam gdzie są osoby z obrażeniami ciała, pojawiają się 
ratownicy medyczni. Podejmują szereg czynności, nie tylko ratujących życie, ale też takich, które mają 
uśmierzyć ból i pozwalających właściwie zabezpieczyć urazy. Widzą co dzieje się z ludzkim ciałem, a przy 
tym są w stanie wstępnie ocenić, czy na wystąpienie urazów miały wpływ na przykład: niezapięte pasy 
bezpieczeństwa. Od ratowników dowiemy się, o czym należy pamiętać i co jest ważne, nie tylko podczas 
jazdy własnym autem, ale też radiowozem, aby nawet w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia, 
wiedzieć jak się zachować. Dostaniemy też praktyczne wskazówki, w co wyposażyć samochodową 
apteczkę, aby okazała się ona jak najbardziej przydatna.  

RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
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Naszym rozmówcą jest mgr Tomasz Zaborowski, na co dzień 
ratownik medyczny w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym  
w Katowicach oraz wykładowca Instytutu Nauk o Zdrowiu  
w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. Rotmistrza Witolda 
Pileckiego w Oświęcimiu.

Z jakimi urazami najczęściej spotykasz się w pracy ratownika,  
w przypadku wystąpienia zdarzeń komunikacyjnych?

Wszystko zależy od samych okoliczności i tzw. mechani-
zmu urazu. Na etapie wrażeń ogólnych oraz wzrokowej 
identyfikacji miejsca zdarzenia, uszkodzeń pojazdu, można 
spodziewać się potencjalnych obrażeń u poszkodowane-
go. Wpływ na te urazy czy ciężkie uszczerbki na zdrowiu, 
będzie miała prędkość z jaką poruszał się pojazd w chwi-
li zderzenia z innym uczestnikiem ruchu czy przeszko-
dą. Ocena uszkodzeń pojazdów pod kątem np. zderzenia  
w mechanizmie uderzenia bocznego, czołowego, czy dacho-
wania, również pozwala zakładać ryzyko wystąpienia groź-

nych urazów głowy, odcinka szyjnego kręgosłupa, klatki pier-
siowej, jamy brzusznej oraz innych ciężkich urazów - często 
wielonarządowych. 

Ile występuje zgłoszeń do wypadków komunikacyjnych 
względem innych wezwań?

Zależy to w dużej mierze od lokalizacji Stacji Ratownictwa 
Medycznego, co za tym idzie - obecnej w pobliżu infrastruk-
tury drogowej, głównie pod kątem autostrad i dróg szybkie-
go ruchu. Na drogach lokalnych, miejskich dochodzi częściej 
do stłuczek, drobnych kolizji i zdarzeń drogowych. Poważne 
wypadki komunikacyjne stanowią tutaj promil wszystkich 
interwencji Zespołów Ratownictwa Medycznego. Zliczając  
w całość, zarówno poważne kolizje oraz drobne stłuczki, sta-
tystycznie myślę,  maksymalnie 5% wszystkich interwencji 
ZRM (mając na uwagę SPR Chorzów tj. obecność krótkiego 
odcinka autostrady A4, Drogowa Trasa Średnicowa, reszta to 
drogi miejskie).
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Myślę, że warto zapytać, dlaczego jazda w pasach bezpieczeń-
stwa jest ważna i jakim urazom pozwala zapobiec?

Prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa pozwalają  utrzymać 
kierowcę lub pasażera na swoim miejscu w chwili zdarzenia dro-
gowego. Ma to szczególne znaczenie przy poruszaniu się z dużą 
prędkością. Pasy zapobiegają wypadnięciu poszkodowanego na 
zewnątrz pojazdu przy np. dachowaniu pojazdu, co pozwala unik-
nąć wielu poważnych, często wielonarządowych urazów. Kon-
sekwencje jazdy w niezapiętych pasach bezpieczeństwa mogą 
być bardzo poważne, włączając w to zgon poszkodowanego na 
miejscu zdarzenia bądź w późniejszej opiece w warunkach szpi-
talnych.

Wielokrotnie spotkałem się ze stwierdzeniem, że wypadek   
w zapiętych pasach bezpieczeństwa zawsze kończy się połama-
niem barków. Czy to prawda?

Na uszkodzenie barków i wszelkiego rodzaju inne uszkodzenia 
ciała, w trakcie zdarzenia drogowego, ma wpływ wiele czynników. 
Począwszy od prędkości z jaką porusza się pojazd, na prawidło-
wym zapięciu pasów kończąc. W zdarzeniach z działaniem małej 
siły, uszkodzenia ciała będą stosunkowe niewielkie. Im większa 
prędkość, tym jej gwałtowna utrata będzie powodować groźniej-
sze urazy i obrażenia. Prawidłowo zapięte pasy, w zdecydowanej 
większości przypadków, nie powodują uszkodzeń obojczyków, 
barków i klatki piersiowej. Pozostawiają za to często ślad w posta-
ci zasinienia w miejscu, w którym przechodzą w chwili wypadku.

A teraz dobra rada dla samych policjantów na służbie. Na co 
zwrócić uwagę zapinając pasy bezpieczeństwa, mając jedno-
cześnie na sobie obszerny pas z oporządzeniem lub kamizelkę 
taktyczną?

Warto zwrócić uwagę na prawidłowo zapięte pasy. Mają zapew-
nić maksimum bezpieczeństwa - spełniając swoją rolę. Ponadto 
pas biodrowy musi znajdować się w miejscu do tego przeznaczo-
nym. Nie może uciskać i być ułożony pod pasem taktycznym, czy 
elementami wyposażenia dodatkowego. To samo dotyczy pasa 
przechodzącego przez klatkę piersiową. 

Poruszymy teraz temat wyposażenia w odpowiednie środki  
zaopatrzenia medycznego. Co powinno się znaleźć w każdej  
apteczce samochodowej bądź w motocyklu?
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Wyposażenie większości apteczek jest standardowe. Zawierają 
one wiele środków opatrunkowych tj. gaz, bandaże, opatrun-
ki czy plastry. Warto ocenić, czy ich ilość jest wystarczająca.  
W razie potrzeby, należy doposażyć się w dodatkowe opatrunki, 
aby potencjalnie występujące u poszkodowanego rozległe rany 
czy obfite krwotoki - mogły być skutecznie zaopatrzone. Tańsze 
apteczki zawierają minimum niezbędnego wyposażenia. Przy wy-
borze i zakupie apteczki proszę nie sugerować się tylko jej ceną, 
lecz przede wszystkim zawartością. Te droższe będą zawierały 
wiele dodatkowych akcesoriów w postaci: nożyczek, maseczek 
do sztucznego oddychania, czy całych zestawów do prowadzenia 
RKO. Ponadto dodatkowe opaski uciskowe tzw. stazy taktyczne 
– również mogą być przydatne i co ważne są tanie. Dodatkowo 
pomocne są różnego rodzaju akcesoria do usztywnień układu 
kostno-stawowego. Apteczkę poza chustami trójkątnymi można 
doposażyć w szyny usztywniające np. typu SAM-SPLINT, czyli lek-
kie, giętkie, poręczne kawałki sprasowanej folii, która doskona-
le sprawdza się w występujących złamaniach czy zwichnięciach. 
Pamiętajmy, że wyposażenie musi być dobrane pod kątem tego,  
co możemy prawnie przy poszkodowanym wykonać. Musimy 
również ocenić, jaki mamy poziom  umiejętności. Działając w ra-
mach tzw. pierwszej pomocy, nie możemy wychodzić poza jej za-
kres np. zakładać wkłuć obwodowych, czy podłączać kroplówek.

Policjanci przechodzą szkolenia z pierwszej pomocy, już nawet 
na kursie podstawowym mają pierwsze takie zajęcia. Sytuacje 
w służbie bywają jednak dynamiczne. Z perspektywy pracy 
ratownika, powiedz nam, na czym powinien opierać się naj-
prościej zbudowany algorytm postępowania dla każdego, aby 
szybko i skutecznie udzielić pomocy?

Najprostszy algorytm, nawet dla laika na miejscu zdarzenia samo-
chodowego, to przede wszystkim bezpieczeństwo własne. Dobry 
ratownik to żywy ratownik. Dlatego:

• Zabezpiecz się w środki ochrony indywidualnej tj. maseczka,  
rękawiczki jednorazowe nitrylowe.

• Zapewnij bezpieczeństwo miejsca zdarzenia i poszkodowanych.

• Oceń czy możesz bezpiecznie udzielić pomocy. Czy nie istnieje 
ryzyko wystąpienia innego zagrożenia? 

• Nie działaj w miejscu niebezpiecznym! 

• Staraj się ocenić, ile osób potrzebuje pomocy. 

• Pamiętaj - jedna osoba poszkodowana to jeden Zespół Ratow-
nictwa Medycznego. 

• Jeżeli nie jesteś w stanie pomóc samodzielnie, staraj się zaanga-
żować dodatkowe osoby. 
• Oceń dostępność na miejscu sił i środków. 
 
• Zadzwoń po służby ratunkowe podając powyższe informacje.
 
• Słuchaj się poleceń i odpowiadaj na pytania zadawane przez 
dyspozytora/operatora. 

• Traktuj pacjenta jako urazowego i staraj się ograniczać jego  
ruchy aby zminimalizować ryzyko dodatkowych urazów. Wyjąt-
kiem będą sytuacje jak np. nagłe zatrzymanie krążenia.

• Rozpoznaj i szybko ewakuuj poszkodowanego z pojazdu i roz-

pocznij resuscytację krążeniowo – oddechową (RKO). 

• Jeżeli miejsce jest bezpieczne i Ty jesteś zabezpieczony podejdź 
do poszkodowanego i oceń: stan jego świadomości. Zadaj pro-
ste pytanie, przedstaw się, zapytaj o dolegliwości, zadaj bodziec  
bólowy. Oceń reakcję. 

• Jeśli zaistnieje potrzeba to udrożnij drogi oddechowe poprzez 
wysunięcie żuchwy. I sprawdź, oceń oddech przez 10 sekund  
– wzrokiem, słuchem, dotykiem. 

• Jeżeli pacjent nie jest w stanie bezpośredniego zagrożenia zdro-
wia i życia, miejsce jest bezpieczne – pozostań przy pacjencie do 
czasu przybycia służb ratunkowych. 

Warto wyciągnąć wnioski z powyższego materiału. Polecamy 
zawsze przejrzeć apteczkę, która powinna znajdować się w każ-
dym radiowozie i uzupełnić jej braki, jeżeli takie wystąpią.
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Spoofing (z ang. spoof, czyli naciąganie, szachrajstwo, podszywanie się, parodiowanie, „robienie  
w konia”), to nic innego, jak ataki na systemy teleinformatyczne, polegające na podszywaniu się 
pod inne elementy systemu informatycznego. Prościej mówiąc, jest to podstępne wzbudzanie 
przeświadczenia, że ma się do czynienia z zaufanym, znanym źródłem, aby móc wykraść ważne dane 
potrzebne np. do uzyskania dostępu do kont bankowych ofiary. I choć zjawisko spoofingu nowe nie 
jest, bo istnieje już od dawien dawna, to możemy powiedzieć, że w ostatnich latach nastąpiło jego 
nasilenie i wciąż łatwo można niektórych oszukać.   
JAK TO DZIAŁA?
Choć spoofing jest jedną z prymitywniejszych metod przejmowa-
nia danych, to hakerzy mają tu nie lada wyzwanie. Muszą bowiem 
podszyć się pod kogoś lub udać coś tak, aby osoba po drugiej 
stronie myślała, że źródło danej informacji, którą otrzymali, jest 
godne zaufania. Oczywiście, tak naprawdę, wcale nie jest, ale 
potencjalna ofiara musi uwierzyć, że kontaktuje się z nami np. 
Microsoft, DHL, PayPal, Facebook czy „XYZ”, których znamy od 
lat. W tym celu wysyłane są np. dobrze spreparowane e-maile, 
które na pierwszy rzut oka wyglądają, jak wiadomości, z którymi 
mamy do czynienia na co dzień. Właśnie tak się wyłudza potrzeb-
ne dane. Cyberprzestępcy mogą również sprytnie stworzyć sieć 
połączeń, aby kierowała nas na strony, które są po prostu podro-
bione, a do tego świetnie przystosowane, aby zainfekować kom-
puter. Do spoofingu bardzo często wykorzystywane są również 
połączenia telefoniczne.

Aby wszystko było jak najbardziej wiarygodne, hakerzy muszą do-
kładnie odwzorować treść i wygląd strony lub e-maila. Czasem 
na pierwszy rzut oka nie bylibyśmy w stanie nawet dostrzec żad-
nej różnicy. Dopiero po kliknięciu, w zawarty w wiadomości link,  
zostajemy przeniesieni na fałszywą witrynę firmy, z której rzeko-
mo otrzymaliśmy wiadomość. Przy okazji możemy złapać jakiegoś 
wirusa komputerowego (właśnie ten detal odróżnia spoofing od 
phishingu). Dalej wszystko odbywa się klasycznie, bo trzeba po-
dać wszelkie dane w celu weryfikacji odbiorcy i niestety sporo 
ludzi to robi, nie wiedząc, że wpadają właśnie w sidła oszustwa.  

JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED ATAKIEM?
Paradoksalnie postęp technologiczny zamiast ułatwiać nam  
życie, często je utrudnia i niestety jest świetnym polem manewru 
dla hakerów. Aby ustrzec siebie i bliskich przed atakami w sieci, 
należy przede wszystkim zwiększyć swoją czujność, nie klikać śle-
po we wszystkie linki oraz nie ufać zbytnio temu, co napotykamy  
w Internecie. Pamiętajmy o tym, aby zawsze dokładnie spraw-
dzać adresy e-mail, z których przychodzą do nas wiadomości oraz 
adresy stron, zanim klikniemy i zostaniemy przekierowani tam, 
gdzie nie powinniśmy. Oszuści często zmieniają jedną lub kilka 
liter w adresie, aby osoba oszukiwana nie zorientowała się, że coś 
jest nie tak. Warto też zwrócić uwagę na gramatykę w wiadomo-
ści, bo to również może być oznaką oszustwa. Jeżeli coś Wam nie 
pasuje, jeśli wydaje się podejrzane lub po prostu jesteście prze-
zorni, nie otwierajcie nic, jeżeli nie spodziewacie się wiadomości 
od konkretnych nadawców. 

Nie klikajcie „na wariata” w nieznane linki, ani nie pobierajcie 
podejrzanych załączników. Otrzymując je w wiadomości e-mail, 
wyślijcie odpowiedź, aby poprosić o potwierdzenie. Jeśli adres  
e-mail jest sfałszowany, odpowiedź zostanie przesłana do praw-
dziwego właściciela, a nie do osoby, która się pod niego podszy-
wa.

Zanim odbierzecie telefon z numeru, którego nie znacie, odszu-
kajcie go w wyszukiwarce internetowej, aby sprawdzić, czy jest 
powiązany z oszustwami. Wiele stron umożliwia sprawdzenie kto 
do nas dzwonił. Nawet jeśli dany numer wygląda na prawidłowy, 
rozłączcie się i oddzwońcie, ponieważ numery identyfikacyjne 
rozmówcy mogą również być sfałszowane.

Dla wnikliwego użytkownika sieci, takie podszywanie się może 
być bardzo łatwe do wykrycia. Zdarza się, że i ta czujność zawie-
dzie. Coraz to nowsze metody złośliwych podmiotów przeprowa-
dzają wyrafinowane ataki, usypiając czujność nawet wprawnego 
użytkownika. Świadomość istnienia różnych metod spoofingu 
może pomóc w uniknięciu bycia ofiarą oszustwa. 

RÓŻNE OBLICZA SPOOFINGU - E-MAIL SPOOFING
Nic innego, jak cały spam, który do nas trafia oraz wszystkie  
e-maile, które mają na celu wyłudzenie od nas danych. Jak już 
wcześniej napisałam, taka wiadomość, na pierwszy rzut oka nie 
wzbudza podejrzeń. Jej treść w łudzący sposób przypomina te 
dobrze nam znane np. z e-maili od banków itd.

- Caller ID spoofing
Podszywanie się pod wybrane numery telefonów. Zjawisko wy-
stępujące bardzo często, gdyż do jego realizacji nie potrzeba 
skomplikowanych sprzętów, technik ani nawet dużego budżetu. 

- IP spoofing
Fałszowanie adresu IP za pomocą pakietu sieciowego. Haker 
przejmuje dane jakiejś osoby i podszywa się pod nią, co umoż-
liwia mu kontrolowanie tego, co ta osoba robi w sieci. Na szczę-
ście, w większości przypadków, taka metoda spoofingu jest ogra-
niczana przez filtry, których dostarczają nam dostawcy Internetu.

- ARP spoofing
ARP (z ang. Address Resolution Protocol) to protokół, który za-
mienia adresy IP na adresy MAC (z ang. Media Access Control) do 
przesyłania danych. Spoofing ARP służy do łączenia MAC ataku-
jącego z legalnym adresem IP sieci, dzięki czemu atakujący może 
otrzymać dane przeznaczone dla właściciela powiązanego z tym 
adresem IP. Metoda ta jest powszechnie używana do kradzieży 
lub modyfikacji danych, ale może być również wykorzystywana 
do ataków typu „odmowa usługi”, przechwytywania sesji oraz 
tzw. „man-in-the-middle”. Atak tego typu polega na przeszko-
dzeniu w trwającej konwersacji lub transferze danych. Po takim 
„wtrąceniu się”, atakujący udają, że są legalnymi uczestnikami.

- DNS spoofing
Podszywanie się pod serwer DNS (z ang. Domain Name System). 
DNS spoofing umożliwia atakującym przekierowanie ruchu na 
inny adres IP, co w rezultacie prowadzi ofiary do witryn rozpo-
wszechniających złośliwe oprogramowanie (z ang. malware)

SPOOFING  KARINA POHOSKA



Prezentujemy film, w którym policjanci z przymrużeniem oka po-
kazują, jak pies może zareagować na złodzieja, który włamuje się 
do samochodu i przypominają zasady, jakimi należy kierować się, 
kiedy na swojej drodze spotkamy naprawdę agresywnego czwo-
ronoga. Nagranie znajdziecie na profilu KSP na YouTube
https://www.youtube.com/c/PolicjaWarszawaKSP

   Wydział Komunikacji Społecznej KSP

przedstawiają spot filmowy:

"NIE DRAŻNIJ PSA"

   i Wydział Wywiadowczo-Patrolowy KSP
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WYPOSAŻENIE

ETUI

 MONIKA NAWRAT

Każdy z nas wie, że legitymacja służbowa od momentu złożenia roty ślubowania staje się 
nieodłącznym i niezwykle ważnym atrybutem policjanta. Wiemy, że podczas wykonywania zadań 
służbowych, towarzyszy nam, obojętnie czy jest to służba w pionie prewencji, czy w wydziale 
kryminalnym. Należy zawsze o nią dbać i strzec jej, aby nie dostała się w niepowołane ręce.  
Aby zachować jej wygląd i trwałość w jak najlepszej kondycji, warto pomyśleć o etui.fo
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NA  LEGITYMACJE
I  ODZNAKI



Legitymacja służbowa policjanta jest rodzajem karty identyfika-
cyjnej o wymiarach: 85,6 x 53,98 x 0,76 mm. Jej tło, napisy oraz 
specyfikacja są dokładnie opisane w Rozporządzeniu MSWiA  
z dnia 23 grudnia 2002r. dotyczącym legitymacji służbowych  
policjantów.

Wstępując w policyjne szeregi, większość z nas szuka wygodnych 
i bezpiecznych alternatyw, które zabezpieczą nasze dokumenty 
identyfikacyjne. Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że zagubienie 
legitymacji służbowej niesie ze sobą wiele problemów, między 
innymi konsekwencje finansowe oraz znacznie poważniejsze, bo 
dyscyplinarne. Dlatego powinniśmy zadbać o ochronę naszych 
„niezbędników”, do których należy właśnie legitymacja.

JAKIE POKROWCE SPRAWDZĄ SIĘ NAJLEPIEJ?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, lecz poniżej przedstawimy 
kilka rozwiązań, które w bezpieczny sposób będą chronić nasze 
„odznaki”.

Wybierając etui, zwróć uwagę przede wszystkim na materiał  
z jakiego jest wykonane. Taki pokrowiec musi być wytrzymały, od-
porny wilgoć, zimno i deszcz. Poza tym etui nie może być wyko-
nane ze zbyt twardego tworzywa. Dlaczego? Ponieważ nie może 
nam przeszkadzać w trakcie przemieszczania się. Jego odpowied-
nia elastyczność i wymiary, muszą swobodnie dostosowywać się 
zarówno do mundurowej kieszeni, jak i cywilnej odzieży.

Dodatkowym atutem pokrowca na legitymację jest miejsce na 
odznakę policyjną. Najlepiej, żeby odznaka nie była umieszczo-
na od zewnętrznej strony, ponieważ można ją łatwo zgubić np. 
podczas wyjmowania z kieszeni w trakcie legitymowania czy 
przeszukania. Dlatego zawsze wybieraj etui z dedykowanym miej-
scem na odznakę po wewnętrznej stronie. Wtedy masz pewność,  
że jej nie zgubisz, poza tym będziesz chronił ją także przed różnego  
rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi.

Zwróć uwagę na środek pokrowca - od wewnętrznej strony po-
winna znajdować się folia, odporna na warunki atmosferyczne, 
takie jak: mróz, śnieg czy deszcz.

Oprócz technicznych potrzeb, jakie powinno spełniać etui, warto 
zwrócić uwagę na jego walory wizualne.  Nie inwestuj w etui, któ-
re posiada dodatki np. kolorowy łańcuszek czy napisy. Kup pro-
ste etui najlepiej z łańcuszkiem w neutralnym srebrnym kolorze. 
On ułatwi ci pracę i również zabezpieczy przed jej zagubieniem. 
Łańcuszek powinien cechować się wytrzymałością i odpowiednią 
długością. Nie może być krótszy niż 80 cm. Można wyróżnić kilka 
rodzajów łańcuszków, jednak najchętniej wybierane są te z łącze-
niem kulkowym. 

A WIĘC PODSUMOWUJĄC, JAKIE ATUTY I NA CO SZCZEGÓLNIE 
POWINIENEŚ/POWINNAŚ ZWRÓCIĆ UWAGĘ - KUPUJĄC ETUI?

- musi być wykonane ze solidnego materiału np. skóry naturalnej,
- powinno posiadać wewnątrz folię ochronną, która zabezpieczy 
twoją legitymację przed działaniami środowiska zewnętrznego,
- do usprawnienia noszenia legitymacji, zaopatrz się w łańcuszek 
o długości min. 80 cm,
- warto sprawdzić czy pokrowiec wewnątrz posiada dodatkową 
kieszeń, gdzie możesz schować inne karty lub zapiski służbowe,
- zwróć uwagę, czy napis POLICJA jest wytłoczony w pokrowcu, 
unikniesz wtedy niepotrzebnego ścierania.

W PRZYPADKU ZAGUBIENIA LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ PAMIĘ-
TAJ, NIEZWŁOCZNIE:
- poinformuj o jej utracie przełożonego i wyjaśnij wszystkie oko-
liczności,
- napisz raport do Komendanta Stołecznego Policji i opisz okolicz-
ności jej utracenia,
- złóż wniosek o wydanie nowej legitymacji służbowej.

ZWRÓĆ LEGITYMACJĘ, GDY:
- przebywasz na bezpłatnym urlopie w wymiarze powyżej 30 dni 
kalendarzowych, urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim 
lub urlopie wychowawczym,
- jesteś zawieszony w czynnościach służbowych,
- zostałeś zwolniony ze służby,
- upłynął jej termin ważności.

Pamiętajcie, że legitymacja jest nie tylko dokumentem iden-
tyfikującym policjanta, to przede wszystkim jego wizytówka.  
Dlatego dobrze zachowana, będzie świadczyć o właścicielu. 
Etui, właściwie dobrane, zabezpieczy ją na wiele lat, aż do  
kolejnej wymiany.
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MAN TGE   3.180
MOTORYZACJA

AMBULANS  POGOTOWIA  RUCHU DROGOWEGO
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Przez wiele lat policjanci służby ruchu drogowego nie 
posiadali ambulansu do obsługi zdarzeń drogowych, który 
wypełniłby lukę wśród nowoczesnego taboru pojazdów 
specjalistycznych, a przy okazji spełniłby ich oczekiwania 
co do praktyczności w wykorzystaniu go na co dzień. 
Pewien powiew nowoczesności wprowadził w 2009 
roku Renault Master, jeden z pierwszych tego rodzaju 
pojazdów, jednak dopiero pojawienie się we wrześniu 
2020 roku – MAN-a TGE 3.180, dało satysfakcję, że do 
obsługi zdarzeń drogowych będzie można wykorzystać 
już w pełni funkcjonalny pojazd, dobrze wyposażony, 
dający możliwości prowadzenia policyjnych czynności  
w różnych warunkach. Ważący ponad 3 tony ambulans, 
o mocy ponad 170 KM, jest zwrotny i posiada cechy, 
które poprawiają komfort pracy na miejscu zdarzenia. 
Dzięki przestronnemu wnętrzu jest mobilnym biurem,  
w którym można wygodnie wypełnić dokumentację 
czy też przeprowadzić czynności ze świadkami oraz 
uczestnikami zdarzeń drogowych. Wymagający policjanci 
stołecznej drogówki wystawili MAN-owi mocną „4”. 

 DANIEL NIEZDROPA

MAN TGE   3.180
OBSŁUGA ZDARZEŃ
I MOBILNE BIURO
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AMBULANSY WYPADKOWE W POLICJI
Służba policjantów ruchu drogowego, szczególnie ta, która do-
tyczy obsługi zdarzeń drogowych, wymaga od nich ciągłej profe-
sjonalizacji. Komfortowa praca na miejscu zdarzenia, przy użyciu 
jak najbardziej nowoczesnych rozwiązań, to przede wszystkim 
efektywne prowadzenie czynności, zbieranie dowodów, śladów 
oraz wszelkich informacji mających znaczenie dla wyjaśnienia 
okoliczności zdarzenia. Usprawnieniu pracy policjantów realizu-
jących czynności na miejscu wypadków oraz kolizji, miało służyć 
wprowadzenie do użytku APRD (Ambulansów Pogotowia Ruchu 
Drogowego), mających przede wszystkim ułatwić pracę poli-
cjantów i dać możliwość dostępu do narzędzi oraz przedmiotów 
służących do zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego oraz 
zrealizowania czynności z udziałem jego uczestników oraz świad-
ków. Dlatego właśnie w polskiej policji pojawiły się ambulanse, 
wygodne, przestronne i pełne specjalistycznego wyposażenia. 
Po 2009 roku służbę rozpoczęły pierwsze takie egzemplarze. Były 
to głównie auta ze specjalistyczną zabudową na bazie Renault 
Master. Opisywane pojazdy służyły policjantom przeszło 10 lat,  
aż w 2020 roku pojawił się całkowicie nowy model już innej mar-
ki. Był to MAN TGE 3.180, którego zabudowę przygotowała firma 
AMZ Kutno. Specyfikacja nowego ambulansu dla polskiej dro-
gówki była opracowywana w oparciu o wcześniejsze doświadcze-
nia i opinie policjantów pracujących przy obsłudze zdarzeń. Dzięki 
temu otrzymali oni nowoczesny radiowóz, który posiada wszelkie 
cechy bycia mobilnym biurem na miejscu zdarzenia.

MAN TGE W SEKCJI „WYPADKOWEJ”
Sekcja Obsługi Zdarzeń Drogowych WRD KSP dysponuje 13 ambu-
lansami MAN TGE. Wszystkie te samochody przekazano do użyt-
ku 28 sierpnia ubiegłego roku. Wtedy też odbyło się specjalne 
i praktyczne szkolenie, mające przybliżyć policjantom wszystkie 



aspekty pracy tych pojazdów. Policjantom pokazano wyposażenie 
oraz dokładnie wyjaśniono w jaki sposób mają korzystać z tech-
nicznych udogodnień.  W całym garnizonie są obecnie 23 tego 
typu auta. MAN TGE jest technologicznie bardziej rozwinięty od 
poprzedniego modelu ambulansu. Jest przede wszystkim więk-
szy i pojemniejszy. Przez to można nim przewozić dużo więcej 
sprzętu służącego zarówno zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, jak 
i prowadzenie długotrwałych czynności, w tym również w porze 
nocnej, dzięki wydajnemu oświetleniu zewnętrznemu. Funkcjo-
nalność MAN-a wyróżnia szczególnie przedział biurowy, w którym 
znajdują się składane biurka i miejsca siedzące dla prowadzących 
i biorących udział w czynnościach. Wnętrze ambulansu charak-
teryzuje się praktyczną zabudową, w skład której wchodzą prze-
grody na dokumentację, alkometr i drukarkę. MAN jest wysoki,  
co sprawia, że realizowanie zadań w środku, nie sprawia trudno-
ści nawet wyższym policjantom. Obsługa zewnętrznego oświetle-
nia i znaku ostrzegawczego nie wymaga gimnastyki i wdrapywa-
nia się na dach pojazdu, bo wszelkie regulacje i ustawienia można 
wykonywać przy pomocy paneli sterujących znajdujących się  
w przedziale biurowym. Zamontowany na dachu dwumetrowy 
maszt oświetleniowy pozwala na skuteczne doświetlenie miej-
sca zdarzenia. W tylnej części ambulansu znajduje się praktycz-
ny regał, w którym znajdują się przegrody na akcesoria służące 
do oznaczania miejsca zdarzenia, udzielania pomocy oraz chro-
niące takie miejsce przed dostępem niepożądanych osób, takie 
jak: słupki, znaki, agregat prądotwórczy, gaśnica, torba pomocy 
przedmedycznej oraz parawan. Komfort cieplny wewnątrz auta 
zapewnia ogrzewanie postojowe – webasto, dzięki temu nawet  
w najsurowszych zimowych warunkach, praca wewnątrz jest 
przyjemnością. O higienę można również zadbać, dzięki zbiorni-
kowi na wodę oraz umywalce. MAN pomimo swoich gabarytów, 
jest zwrotny i dynamiczny. Siłę napędu zapewnia mu 2-litrowy 
turbodiesel o mocy 177 KM, który sprawia, że ten 3-tonowy fur-
gon nieźle sobie radzi na drodze. 

MOCNA „4”
Policjanci sekcji „wypadkowej” już ponad rok czasu korzystają  
z MAN-ów i przez ten czas żaden ich jeszcze nie zawiódł. W opinii 
użytkowników zasłużył sobie na solidną i mocną „4”. Ktoś mógłby 
zadać pytanie, a dlaczego nie „5”? Odpowiedź jest prosta, bo po-
licjanci są wyjątkowo wymagający, a do tego mają świadomość, 
że realizują bardzo ważne czynności na stołecznych drogach i uli-
cach. Jedno jest pewne, z MAN-a są bardzo zadowoleni, dlatego 
aby nie zapeszyć, woleli dać mu dobrą notę, bo przecież jeszcze 
parę lat służby go czeka. To bez wątpienia konkretny ambulans do 
pracy przy zdarzeniu drogowym.
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MAN TGE 3.180 

DANE FABRYCZNE:

foto: Marek Szałajski

WYPOSAŻENIE:
klimatyzacja, webasto, elektrycznie sterowane szyby, wewnętrzne i ze-
wnętrzne oświetlenie led, lusterka zewnętrzne regulowane elektrycz-
nie i ogrzewane.

ABS, ESP, ASR, kamera cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu po-
jazdu z sygnalizacją akustyczną i wizualną, poduszki powietrzne przed-
nie i boczne dla kierowcy i pasażera,  asystent bocznego wiatru, system 
statycznego doświetlania zakrętów.

BEZPIECZEŃSTWO:

Silnik:
Pojemność: 
Moc:
Max. moment obrotowy:
Skrzynia biegów:
Napęd:
Masa własna:
Masa całkowita, dopuszczalna:
Długość:
Szerokość:
Szerokość z lusterkami bocznymi:
Wysokość:
Rozstaw osi:
Prześwit:
Zbiornik paliwa:

wysokoprężny, diesel z turbodoładowaniem
1968 cm3 
177 KM/130kW przy 3600 obr./min
410 Nm przy 1500-2000 obr./min
sześciostopniowa, manualna
przednia oś
3080 kg
3500 kg
6836 mm
2040 mm
2427 mm
2590 mm
4490 mm
200 mm
75 litrów


