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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy

Kto z nas w grudniu nie zastanawia się, 
jaki to był rok? Kto z nas nie myśli  o tym, 
co przyniesie kolejny? Podsumowania 
osobiste robi każdy z nas. Przegląd doko-
nań zawodowych to już stały element na 
przełomie roku w zespołach, wydziałach, 
komisariatach i komendach naszego gar-
nizonu. Redakcja Stołecznego Magazynu 
Policyjnego postanowiła także zrobić bi-
lans osiągnięć. Inny sposób finansowania 
gazety i zmiana drukarni niewątpliwie 
wpłynęły na jakość strony wizualnej czasopisma. O wartość me-
rytoryczną dbali niezmiennie członkowie zespołu redakcyjnego 
wspierani m.in. przez oficerów prasowych i ekspertów z wydzia-
łów. Chciałabym wszystkim współpracownikom podziękować za 
Wasze zaangażowanie. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam, Drodzy Czytel-
nicy, wszystkiego najlepszego. Niech Wasze marzenia zarówno 
osobiste, jak i zawodowe się spełniają. W imieniu całej redak-
cji magazynu życzę Państwu, by ten szczególny czas był dla Was 
chwilą wytchnienia od codziennych zmagań i okazją do spędze-
nia go w spokojnej atmosferze wśród najbliższych.

Redaktor Naczelna
nadkom. Anna Kędzierzawska
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Święta Bożego Narodzenia.
Tyle dobrych myśli wypełnia te dni.
Tyle ciepła i radości, dobra i miłości, szkoda, że tylko w święta.
Tak by się chciało przenieść świąteczną atmosferę
na wszystkie dni roku.
I nie jest to niemożliwe.
Może niekiedy za mało chcemy,
Po prostu nie wierzymy, że tak może się stać.
Bo jak nie kochać takiego Boga, który
z miłości tak się uniżył, że stał się Człowiekiem
w Osobie Jezusa Chrystusa, by zamieszkać między nami.

Na Święta Bożego Narodzenia
Życzę radości tak wielkiej,
Że nie można jej zatrzymać dla siebie.
Radości, która rozpiera serce
I każe wołać pełnym głosem  
„Chwała na wysokości Bogu
A na ziemi Pokój ludziom
Dobrej woli”.
Bóg nas nie zgubił,
Ani o nas nie zapomniał.
Zamieszkał między nami
Na zawsze
Z wyrazami serdeczności i radosnych Świąt 
ks. Józef
Kapelan KSP

„największa Miłość wybrała Betlejem…”

Policjanci i pracownicy  
z wolskiej komendy po-

mogli spełnić marzenie Jaku-
ba. Ten mądry i uśmiechnię-
ty 12-latek jest miłośnikiem 
takich gier jak Warcraft 
oraz Legaue of Legends. 
Jego największym marze-
niem był laptop - oczywiście  

z bezprzewodową myszką, podkładką pod laptopa i dostępem 
do Internetu. Kilka dni temu jeden z wolontariuszy Fundacji 
„Mam Marzenie”, podinsp. Sławomir Trojanowski, wręczył 
marzycielowi wymarzony prezent.

Chłopiec jest podopiecznym Fundacji ,,Mam Marzenie”. 
Jej wolontariusze spełniają pragnienia ciężko lub nieuleczal-
nie chorych dzieci. Kilka dni temu, dzięki datkom policjantów  
i pracowników wolskiej komendy podczas organizowanej ak-
cji „Zamień kwiaty na marzenia”, udało się zebrać cześć pie-
niędzy potrzebnych do spełnienia pragnienia chorego chłop-
ca. Jakub bardzo chciał mieć laptopa, na którym mógłby m.in. 
grać w swoje ulubione gry. Z pomocą kolejnych sponsorów 
udało się zebrać całą potrzebną kwotę.

W uroczystej chwili wręczenia marzycielowi wymarzone-
go prezentu uczestniczyli wolontariusze fundacji. Podinspek-
tor Sławomir Trojanowski wystąpił w podwójnej roli – jako 
wolontariusz warszawskiego oddziału Fundacji „Mam Ma-
rzenie” oraz jako przedstawiciel jednego ze sponsorów tego 
marzenia – policjantów i pracowników Komendy Rejonowej 
Policji Warszawa IV. g

podkom. Joanna Banaszewska

Spełnione marzenie Jakuba



Zabytkową księgę na ręce Dyrektor Archiwum Państwowe-
go w Warszawie Janiny Gregorowicz przekazał I Zastępca 
Komendanta Stołecznego Policji insp. Robert Szydło.

Księga trafiła w ręce stołecznych kryminalnych podczas 
działań związanych z zatrzymaniem w grudniu 2013 r. sześciu 
osób podejrzanych o dokonywanie oszustw metodą „na wnucz-
ka”. Została ona odnaleziona w wyniku przeszukania miejsca 
zamieszkania jednej z tych osób. W świetle zgromadzonych 
materiałów dowodowych Sąd Rejonowy Warszawa Praga Pół-
noc wobec czterech podejrzanych zastosował wówczas środ-
ki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na 
okres 3 miesięcy, natomiast wobec dwóch pozostałych - dozór 
policyjny. g

Podczas uroczystości został odczytany list od Prezesa Rady 
Ministrów Pani Ewy Kopacz. Pani Premier podziękowała za 
trud oraz rzetelne wykonywanie swoich obowiązków.

W imieniu swoim oraz kadry kierowniczej Komendant 
Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki gratulował wszyst-
kim pracownikom cywilnym. Podziękował za zaangażowanie  
i sumienną pracę oraz za codzienne wsparcie policjantów przy 
wykonywaniu ich czynności służbowych. Zdaniem komendanta 
współpraca między policjantami a pracownikami Policji działa na 
zasadach wzajemnego uzupełniania się w codziennych obowiąz-
kach. Zapewnił, że cała kadra kierownicza widzi wysiłek podej-
mowany przez pracowników każdego dnia. Komendant Stołeczny 
Policji wyjątkowe podziękowania złożył pracownikom posiadają-
cym ponad 25-letni staż pracy w garnizonie stołecznym. Życzył im 
dalszych sukcesów zawodowych i osobistych.

Następnie głos zabrała Claudia Torres-Bartyzel, Szef Służby 
Cywilnej. Pani minister wyraziła słowa uznania pracownikom 
cywilnym za dobrą pracę. Podziękowała w imieniu społeczności 
lokalnej, która ma coraz większe zaufanie do stołecznej Policji. 
Jej zdaniem na wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców garnizonu warszawskiego wpływ ma również profesjo-
nalna praca pracowników Policji. Zapewniła, że będzie starała się  
o podniesienie gratyfikacji pracownikom korpusu służby cywilnej.

Ponadto w uroczystości wziął udział Dyrektor Wydziału Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego Krzysztof Dąbrowski; Zastępca Dyrektora Biura 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. War-

szawy Mirosław Szymanek oraz przedstawiciele związków zawo-
dowych: Małgorzata Lewicka, Agnieszka Galej-Góra, Jan Gałązka. 
Przewodniczący NSZZ Pracowników Policji w KSP pogratulował 
osobom wyróżnionym oraz wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania tej wyjątkowej uroczystości. Serdeczne życzenia 
do pracowników KSP skierował także kapelan stołecznej Policji  
ks. Józef Jachimczak.

W garnizonie stołecznym pracuje ponad 1900 pracowników 
Policji, w tym prawie 800 osób w korpusie służby cywilnej. Zaj-
mują oni stanowiska od referenów po specjalistów. Niektórzy  
z nich pełnią funkcje kierownicze. Wielu w ramach samokształ-
cenia podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, które doceniane 
są przez przełożonych. Są jednym z fundamentów warszawskiej 
Policji.

Podczas uroczystości został odczytany rozkaz personalny Ko-
mendanta Głównego Policji generalnego inspektora Marka Dzia-
łoszyńskiego o powierzeniu obowiązków Zastępcy Komendanta 
Stołecznego Policji do spraw logistyki podinsp. Hubertowi Kowal-
czewskiemu. g
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Oficjalne przekazanie odnalezionej i zabezpieczonej przez stołecznych kryminalnych zabytkowej księgi odbyła się  
w Białej Sali Pałacu Mostowskich. Wolumin z zapisami przychodów i rozchodów dłużników Akcyjnego Towarzystwa 
Handlowego z roku 1915 trafi do Archiwum Państwowego w Warszawie.

Święto Pracowników Policji w KSP
PODKOM. EWA SZYMAŃSKA-SITKIEWICZ

Już po raz szósty kierownictwo Komendy Stołecz-
nej Policji złożyło podziękowania Pracownikom Po-
licji z okazji ich święta. Komendant Stołeczny Policji  
insp. Michał Domaradzki wręczył wyróżnienia 81 oso-
bom. W uroczystości wzięła udział Claudia Torres-Barty-
zel - Szef Służby Cywilnej.
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Stołeczni policjanci odnaleźli cenną księgę
ELŻBIETA SANDECKA-PULTOWICZ
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Punktualnie o 11.00, 7 listopada na placu Krasińskich  
w Warszawie rozpoczął się uroczysty apel, podczas któ-
rego 80 nowo przyjętych funkcjonariuszy wypowiedziało 
słowa policyjnej przysięgi. Policjanci rozpoczęli przeszkole-

nie podstawowe w policyjnych ośrodkach szkolenia. W trakcie kil-
ku najbliższych miesięcy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu 
prawa, poznają też prawa i obowiązki policjanta, nauczą się posłu-
giwać bronią służbową. Po zdaniu egzaminu kończącego szkolenie 
trafią do komend rejonowych i powiatowych naszego garnizonu.

Uroczystość była także okazją do uhonorowania wyróżniają-
cych się policjantów. Najwyższą formą uznania dla wieloletniej, 
pełnej zaangażowania służby, jest ustanowiony medal. Srebr-
ny medal za „Za długoletnią służbę” otrzymał podinsp. Arka-
diusz Kujawa, Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KSP. Me-
dal „Za zasługi dla  Policji”  otrzymali: złoty – Rafał Miastowski, 
Burmistrz Urzędu Dzielnicy Warszawa Bielany; brązowy – gen. 
bryg. Krzysztof Klimek, Szef BOR; Zdzisław Kuropatwa, Proku-
rator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście oraz Jaro-
sław Onyszczuk, Zastępca Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej 
w Warszawie. Odznaką „Zasłużony Policjant” uhonorowani zo-
stali: złotą – podinsp. Grzegorz Trzciński, Zastępca Naczelnika 
Wydziału Konwojowego; nadkom. Robert Stojak, I Zastępca  
Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego; srebrną – nadkom. Sławomir Czyżniak, Zastępca 
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego oraz nadkom. Bartło-
miej Dydek, Naczelnik Wydziału do spraw Odzyskiwania Mienia; 
brązową – podinsp. Krzysztof Smela, Zastępca Naczelnika Sto-

łecznego Stanowiska Kierowania; nadkom. Mariusz Bartkie-
wicz, Zastępca Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego  
i kom. Wojciech Ziółkowski, Zastępca Naczelnika Wydziału do walki  
z Przestępczością Narkotykową.

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz uroczystości Komen-
dant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki, który zwró-
cił się do nowo przyjętych policjantów z gratulacjami. Pod-
kreślił, że ślubowanie to szczególny moment w życiu każdego 
policjanta. Życzył im, aby służba, którą dopiero rozpoczyna-
ją, przynosiła im dużo satysfakcji, a rota ślubowania, którą 
właśnie wypowiedzieli, nigdy nie wypełniła się do końca. 
Szef stołecznego garnizonu pogratulował też odznaczonym  
i poprosił ich rodziny o dalsze wspieranie, by funkcjonariusze mogli  
z pełną determinacją służyć innym ludziom.

Krajowy Duszpasterz Policji, Biskup Polowy Wojska Polskiego 
ks. biskup Józef Guzdek życzył zgromadzonym policjantom, aby 
ich służba i poświęcenie były dostrzeżone i spotykały się zawsze  
z ogromną wdzięcznością społeczeństwa.

Podczas uroczystości został odczytany list Wojewody Ma-
zowieckiego Jacka Kozłowskiego skierowany do ślubujących,  
w którym życzył im satysfakcji z pełnionej służby, szerokiego spo-
łecznego poparcia, sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu 
prywatnym.

W swoim wystąpieniu nadinsp. Krzysztof Gajewski, I Zastępca 
Komendanta Głównego Policji, podziękował adeptom sztuki poli-
cyjnej za podjętą decyzję. Wyraził przekonanie, że wszyscy z po-
wodzeniem ukończą kurs podstawowy. Zwrócił się też do uczniów 
klas policyjnych z warszawskich i podwarszawskich szkół i życzył 
tym, którzy zechcą zostać w przyszłości policjantami, by doczekali 
tej chwili. Podziękował także wszystkim, którzy wspierają policyj-
ną formację za pomoc w realizacji ustawowych zadań.

Na zakończenie uroczystości I Zastępca Komendanta Głów-
nego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski w towarzystwie Ko-
mendanta Stołecznego Policji insp. Michała Domaradzkie-
go oraz zaproszonych gości: Krajowego Duszpasterza Policji  
ks. biskupa Józefa Guzdka oraz płk. Zygmunta Owczarskiego, 
Wiceprezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej oraz post. Aleksandry Kalas, delegatki ślu-
bujących policjantów złożyli wieniec pod pomnikiem Powsta-
nia Warszawskiego. W ten sposób, w tym szczególnym dla 
warszawiaków miejscu, oddali hołd bohaterom walki o wolną  
Polskę. g

Ślubowanie nowo przyjętych  
do służby policjantów
AGNIESZKA WŁODARSKA
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„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet  
z narażeniem życia” - m.in. te słowa roty ślubowania wy-
powiedziało na pl. Krasińskich w Warszawie 80 nowo 
przyjętych do służby policjantek i policjantów. W najbliż-
szych dniach rozpoczną kurs podstawowy w policyjnych 
ośrodkach szkoleniowych, a następnie trafią do poszcze-
gólnych komend i komisariatów garnizonu stołecznego. 
Podczas uroczystości, w obecności kadry kierowniczej  
i zaproszonych gości, zostali nagrodzeni wyróżniający się 
w służbie policjanci.
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Licznie zgromadzonych gości powitał gospodarz uroczysto-
ści Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy Zbigniew 
Leszczyński, który dziękował wszystkim zaangażowanym  

w realizację drogowego miasteczka. – Bezpieczeństwo i edu-
kacja najmłodszych są najważniejsze – powiedział komendant.  
– Straż Miejska przeszkoliła już ponad 12 tysięcy uczniów z 189 
placówek szkolnych. Liczę, że dzięki nowoczesnemu miasteczku 
uda się nam zwiększyć liczbę dobrze przeszkolonych posiadaczy 
kart rowerowych.

– To bardzo cenna inicjatywa – podkreślał Komendant Stołecz-

ny Policji insp. Michał Domaradzki. – Jeżeli będziemy cierpliwi, 
efekty naszych wspólnych działań profilaktycznych odczujemy za 
kilka lat, jako poprawę bezpieczeństwa nie tylko na ulicach War-
szawy, ale również całego kraju.

Głos zabrał także Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Jacek 
Wojciechowicz oraz Ambasador Królestwa Niderlandów w War-
szawie Paul P.J. Bekkers, który, jako przedstawiciel kraju najbar-
dziej przyjaznego dla rowerzystów, swoje przemówienie wygłosił 
w języku polskim. Słowa kierował zwłaszcza do uczniów pobliskiej 
szkoły, którzy w praktyce pokazali, jak poruszają się po stacjonar-
nym miasteczku ruchu drogowego.

Do użytku najmłodszych rowerzystów oddano blisko 4 tys. 
metrów kwadratowych placu manewrowego przy ul. Sołtyka  
w Warszawie. Jest na nim 750 m jezdni i ścieżek rowerowych,  
38 m torów tramwajowych, 20 sygnalizatorów świetlnych, 130 
znaków drogowych, tramwaj, zapory kolejowe, skrzyżowania  
i rondo. Miasteczko pieczołowicie odtwarza newralgiczne miejsca, 
jakie może spotkać na swojej trasie uczestnik ruchu drogowego.

Budowę miasteczka zrealizowano w ciągu dwóch miesięcy. 
Warto dodać, że stacjonarne zajęcia edukacyjne będą prowadzo-
ne w specjalnej sali mieszczącej się w obiekcie przy ul. Sołtyka, 
wyposażonej w stanowiska komputerowe, tablicę multimedialną 
oraz inne pomoce dydaktyczne.

Strażnicy miejscy będą prowadzić zajęcia wspólnie z funkcjo-
nariuszami Komendy Stołecznej Policji. Będą one doskonałym 
uzupełnieniem zajęć edukacyjnych prowadzonych na terenie szkół  
z wykorzystaniem mobilnych miasteczek ruchu drogowego. g

Uroczystość była związana z uhonorowaniem pamięci in-
spektora Karola Stanisława Fuchsa, twórcy polskich for-
macji porządku publicznego i zasłużonego funkcjonariusza 

Policji Państwowej.
Odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej patronowi auli 

wykładowej Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP dokonał 
Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki oraz Pre-
zes Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina 
Policyjna 1939 roku Michał Krzysztof Wykowski. Towarzyszyli im 
przedstawiciele młodzieży klas policyjnych zaproszonych na uro-
czystość.

Inspektor Policji Państwowej Karol Stanisław Fuchs urodził 
się w jako syn Ferdynanda i Marii, z domu Nauman. Od 1915 r. 
służył w oddziałach Samoobrony Obywatelskiej. Uczestniczył  
w wojnie polsko-bolszewickiej, a po zakończeniu działań wojen-
nych rozpoczął służbę w Policji Państwowej II Rzeczypospolitej. g

Drogowa edukacja najmłodszych

Aula wykładowa im. inspektora K. Fuchsa

ELŻBIETA SANDECKA-PULTOWICZ

ELŻBIETA SANDECKA-PULTOWICZ

Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki oraz Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy Zbigniew 
Leszczyński podpisali list intencyjny określający zasady współpracy w ramach edukacji młodych rowerzystów. Uro-
czyście oddano jedno z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w kraju Stacjonarnych Miasteczek Ruchu 
Drogowego.

W Oddziale Prewencji Policji odbyło się uroczyste nadanie imienia inspektora Policji Państwowej Karola Stanisława 
Fuchsa auli wykładowej Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP. Dokonano również odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej ufundowanej przez Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku.
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Briefing prasowy poświęcony tej kampanii odbył się  
w Urzędzie m.st. Warszawy. Wzięli w nim udział: Prezydent 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Komendant Stołecz-

ny Policji insp. Michał Domaradzki oraz Dyrektor Biura Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor.

–  Pragniemy ostrzec przed tego rodzaju oszustwami jak naj-
większą grupę seniorów, którzy głównie padają ofiarami prze-
stępstw metodą „na wnuczka”, a ostatnio „na policjanta” – po-
wiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy. - Czas 
spotkań rodzinnych sprzyja, aby poruszyć ten temat i uczulić 
starsze osoby na coraz bardziej wyrafinowane metody stosowa-
ne przez oszustów. Z informacją chcemy dotrzeć do seniorów 
prasy lokalnej, przychodni zdrowia, komunikacji miejskiej, ko-
ściołów oraz klubów seniorów.

Komendant Stołeczny Policji insp. Michał Domaradzki pod-
kreślał, jak ważna jest współpraca wielu instytucji i środowisk  
w celu skutecznych działań prewencyjnych. –  W tym roku doszło 
do 451 zdarzeń, z czego blisko 300 razy oszustom udało się do-
konać wyłudzenia. Ich suma sięga 10 mln zł – mówił komendant. 
Przypomnę – Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy lub 
o zaciągnięcie kredytu.

Procederem zajmuje się kilka gangów. Oszuści działają bez 
skrupułów, nie można jednoznacznie scharakteryzować ich ze 
względu na wiek czy płeć. Działania noszą znamiona przestęp-

czości zorganizowanej, która prowadzona jest w kilku europej-
skich krajach. W Komendzie Stołecznej Policji powstała spe-
cjalna grupa do rozpracowywania tego rodzaju przestępstw. 
Prowadzona też jest ścisła współpraca z niemiecką policją.

Komenda Stołeczna Policji uruchomiła całodobową linię te-
lefoniczną pod nr 22 60-33-222 dla osób, które podejrzewają, że 
mógł do nich zatelefonować oszust podający się za „wnuczka”, 
„krewnego” lub „policjanta – funkcjonariusza CBŚ”. g
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AKTUALNOŚCI

Kampania przeciwko oszustwom „na policjanta”
ELŻBIETA SANDECKA-PULTOWICZ

Babciu! To nie Twój wnuczek. To nie policjant. Bądź ostrożna! – pod takim hasłem ruszyła kampania informacyjna 
miasta stołecznego Warszawy i Komendy Stołecznej Policji, która ma przestrzegać mieszkańców stolicy przed oszu-
stami wyłudzającymi od starszych osób pieniądze metodą „na policjanta”.
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Wśród wyróżnionych znalazł się komendant nowo-
dworskiej Policji nadkom. Marek Ujazda, któremu 
wręczono Odznakę Honorową Polskiego Czerwone-

go Krzyża III stopnia, jako wyraz podziękowania za wieloletnie, 
szczególne zasługi w rozwoju Honorowego Dawstwa Krwi.

Odznaką Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stop-
nia został wyróżniony podinsp. Arkadiusz Władziński, eks-
pert Wydziału Kontroli KSP, pełniący służbę w Policji od 25 
lat. Z honorowym krwiodawstwem związany jest od 22 lat. 
Do chwili obecnej oddał ponad 13 litrów krwi. Jak sam mówi, 
krew oddaje honorowo, bo pragnie nieść pomoc innym.  
W poprzednich latach dwukrotnie otrzymywał odznaczenia 
Honorowego Dawcy Krwi:

• w 1995 r. – Brązową Odznakę Honorowego Dawcy Krwi  
III stopnia,

• w 2010 r.  – Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi 
III stopnia. 
Spotkanie zakończyło się występem uczniów Szkoły Podsta-

wowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach. g

Policjant – honorowy dawca krwi 
MŁ. ASP. SZYMON KOŹNIEWSKI

W auli Nowodworskiego Ośrodka Kultury 8 listopada 
odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dni Honorowego 
Krwiodawstwa. W trakcie uroczystości zostały wręczone 
odznaki i wyróżnienia działaczom i sympatykom PCK 
oraz Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi.
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WYWIAD

Czym zajmuje się Wydział Zamówień Publicznych?
Wprowadzone w życie przepisy w zakresie zamówień publicz-
nych nałożyły na jednostki sektora finansów publicznych, a do 
takich również zaliczana jest Komenda Stołeczna Policji, obowią-
zek  wydatkowania  środków publicznych m.in. w oparciu o umo-
wy zawierane w wyniku przeprowadzonych postępowań o za-
mówienie publiczne. Z tego też powodu kierownictwo komendy 
w 2003 roku utworzyło Wydział Zamówień Publicznych. Od tej 
chwili komórki organizacyjne KSP będące dysponentami środków 
publicznych składają u nas wnioski, w których opisują przedmiot 
zamówienia, czyli to, co aktualnie chcą zakupić. Współpracując 
merytorycznie z taką komórką, przygotowujemy dokumenta-
cję niezbędną do przeprowadzenia postępowania (Ogłoszenie 
o zamówieniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 
ogólne warunki umowy). Po akceptacji dokumentacji przez Ko-
mendanta jest ona publikowana w Biuletynie Zamówień Publicz-
nych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w zależności 
od wartości danego zamówienia) oraz na stronie internetowej 
KSP. Podmioty zainteresowane danym zamówieniem składają 
w wyznaczonym terminie oferty. Wspólnie z przedstawiciela-
mi komórek organizacyjnych, zgłaszających zapotrzebowanie  
w zakresie zakupu, dokonujemy weryfikacji złożonych ofert pod 
kątem spełnienia warunków opisanych w dokumentacji prze-
targowej. Następnie przedstawiamy komendantowi propozycję 
rozstrzygnięcia przetargu tj. wyboru oferty najkorzystniejszej 
oraz ewentualnego wykluczenia podmiotu ubiegającego się  
o zamówienie odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowa-
nia. Efektem finalnym przeprowadzonej procedury jest zawar-
cie umowy, z wyłączeniem przypadków, w których doszło do 
unieważnienia postępowania. Tak więc wszystko to, co zakupuje 
komenda np.: środki czystości, materiały biurowe, samochody, 
specjalistyczny sprzęt policyjny, wyremontowany czy wybudo-
wany obiekt jest efektem pracy wniesionej również przez mój 
wydział. Prowadzimy również postępowania o zamówienie na 
rzecz innych komend wojewódzkich Policji.

Z jakich aktów prawnych korzystacie przy prowadzeniu zamó-
wień?
Organizując i koordynując proces związany z przygotowaniem, 
przeprowadzeniem i udzieleniem zamówienia publicznego dba-
my o to, aby wszelkie czynności wykonywane w ramach dane-
go postępowania nie naruszały obowiązujących w tym zakresie 
przepisów m.in. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ak-
tów wykonawczych do tej ustawy, Ustawy o finansach publicz-
nych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Decyzji Komen-
danta Stołecznego Policji w sprawie planowania, przygotowywa-
nia i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Stołecznej 
Policji. Ponadto współpracując merytorycznie z komórką orga-
nizacyjną składającą wniosek, staramy się wypracować takie 
zapisy w dokumentacji przetargowej, aby oferowany przez wy-
konawcę produkt spełnił oczekiwania przyszłych użytkowników, 
a jednocześnie pozwalał na jego zakup po jak najniższej cenie. 

Aby dokonać zakupu najkorzystniejszego cenowo korzystamy 
również z narzędzi przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień 
Publicznych, takich jak aukcja czy licytacja elektroniczna. 

Jakie spektakularne osiągnięcia uzyskaliście w ramach prowa-
dzonych postępowań?
Pod koniec roku możemy pochwalić się wygranym postępowa-
niem przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu dotyczą-
cym przebudowy siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa 
I, przy ul. Wilczej 21. Kolejna ważna sprawa to przeprowadzenie 
postępowania  dla komend wojewódzkich Policji w zakresie za-
kupu 282 sztuk samochodów w wersji nieoznakowanej oraz 300 
szt. paralizatorów wraz z kartridżami oraz robót budowlanych 
obiektów KSP objętych Programem Standaryzacji.

Specyfika zadań wykonywanych przez wydział wymaga od 
całego zespołu dobrej organizacji, systematyczności, posiadania 
umiejętności analitycznych, dociekliwości oraz umiejętności ra-
dzenia sobie ze stresem. Jest to szczególnie istotne w przypad-
ku, gdy od wyniku prowadzonego przez nas postępowania o za-
mówienie publiczne uzależnione jest terminowe wydatkowanie 
środków finansowych lub zabezpieczenie potrzeb danej jednost-
ki. Ponadto często zmieniające się przepisy z obszaru zamówień 
publicznych wymagają od nas ustawicznej aktualizacji wiedzy  
w tym zakresie. W tym celu korzystamy ze szkoleń organizowa-
nych przez UZP oraz aktualnego orzecznictwa Krajowej Izby Od-
woławczej i opinii. 

Wszystkie składane do wydziału oferty skrupulatnie weryfiku-
jecie. Czy zdarzają się przypadki oszustw?
Bywa tak, że firmy składają niewiarygodną lub nieadekwatną 
ofertę do stawianych w ogłoszeniu wymagań. Jeżeli jakakolwiek 
propozycja współpracy z Policją budzi nasze zastrzeżenia, bądź 
informacje zawarte w propozycji współpracy nie są zgodne ze 
stanem faktycznym danej firmy, to natychmiast o fakcie naru-
szenia prawa informujemy wydział do walki z przestępczością 
gospodarczą KSP. 

Czy trudno prowadzi się taki wydział?
W Wydziale Zamówień Publicznych pracuję od początku jego 
włączenia w struktury KSP. Osoby, z którymi współpracuję, znam 
od wielu lat, będąc jeszcze Kierownikiem Sekcji I, tego wydziału. 
Wiem, co sobą reprezentują, jaki mają potencjał i umiejętności, 
które należy we właściwy sposób wykorzystać, aby osiągnąć za-
mierzony cel. Zawsze stanowiliśmy zgrany zespół. Jeżeli pojawia-
ją się jakieś problemy, staramy się wspólnie wypracować zado-
walające obie strony rozwiązanie. 

Jak rodzina reaguje na kobietę policjantkę?
Mąż i córka  bardzo mnie wspierają i pomagają na każdym etapie 
kariery zawodowej, są dumni z moich sukcesów. 

Dziękuję za rozmowę. g

kom. Haliną Zonko

Wywiad z  
Naczelnikiem  

Wydziału Zamówień Publicznych 
Komendy Stołecznej Policji

PODKOM. EWA SZYMAŃSKA-SITKIEWICZ
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Wywiad z Komendantem Powiatowym Policji  
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
- insp. Waldemarem Perdionem

Minął rok, od kiedy został Pan powołany 
na stanowisko komendanta powiatowe-
go w Starych Babicach. Jakie priorytety 
postawił Pan sobie na początku zarzą-
dzania tą jednostką?
Chciałbym zrealizować dwa główne cele. 
Pierwszy to zmniejszenie dynamiki prze-
stępczości w powiecie, drugi to zwiększe-
nie wykrywalności, głównie w 7 najbar-
dziej uciążliwych społecznie kategoriach 
przestępczości. Zadanie to nie należy do 
łatwych. Do tego potrzebna jest dobra ka-
dra, która dba o właściwą organizację pra-
cy i pracownicy, którzy szybko wdrażają 
się w nowe obowiązki, rozumieją powody 
podejmowanych działań i wiedzą, jakie 
to może przynieść efekty. Tylko z takim 
zespołem możemy efektywnie i skutecz-
nie zapobiegać i zwalczać przestępczość 
lokalną. Pracujemy tu na małych liczbach. 
Często jedno zdarzenie decyduje o obra-
zie danej kategorii przestępczości.

Ważna dla funkcjonowania jednost-
ki jest także współpraca z samorządami. 
Zależy mi na utrzymaniu współpracy z in-
stytucjami działającymi na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa oraz innymi podmiotami 
wspierającymi działania Policji.
Czy siedmioletnie doświadczenie w kie-
rowaniu komendą w Pruszkowie poma-
ga w kierowaniu jednostką w Starych 
Babicach, czy jest to zupełnie nowe wy-
zwanie?
Wiedza i umiejętności z pewnością poma-
gają, szczególnie jeśli ma się do czynienia 
z nową jednostką i nowym zespołem,  
z którym trzeba podjąć się kolejnych za-
dań. Powiat warszawski zachodni to roz-

legły teren. Każdy policjant jest tu na 
wagę złota. Chciałbym wzmocnić służbę 
prewencyjną, by policjanci umunduro-
wani byli widoczni. Tego oczekują od nas 
mieszkańcy. 

Dużym utrudnieniem w codziennej 
służbie jest brak na naszym terenie pro-
kuratury i sądu. Od podziału administra-
cyjnego obszaru zależy, czy sprawę nad-
zoruje prokuratura rejonowa Warszawa 
Wola, Warszawa Żoliborz, prokuratura  
w Pruszkowie czy Grodzisku Maz. 

Na naszym terenie nie ma też szpita-
la. Jeśli więc istnieje potrzeba przebada-
nia osoby zatrzymanej, policjanci dowo-

żą ją do najbliższej placówki szpitalnej  
w Pruszkowie. 
Jak ocenia Pan poziom bezpieczeństwa 
w powiecie? Z jakimi kategoriami prze-
stępstw policjanci mają najwięcej pracy?
Mieszkańcy mogą się tu czuć bezpiecz-
nie. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 
20% mniej przestępstw niż w poprzednim 
okresie. Współpraca ze społecznością lo-
kalną coraz częściej przynosi pozytywne 
efekty. Mieszkańcy otwierają się na nasze 
apele, mówią o swoich spostrzeżeniach. 
Chętnie spotykają się z policjantami pod-
czas debat społecznych i informują dziel-
nicowych o lokalnych problemach. 4

KOMENDA
OBSZAR DZIAŁANIA - 533 km2

LUDNOŚĆ - 110 000

ZATRUDNIENI POLICJANCI - 207

ZATRUDNIENI PRACOWNICY POLICJI - 42

NADKOM. ANNA KĘDZIERZAWSKA
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Inspektor Waldemar Perdion rozpoczął 
służbę w Policji w październiku 1992 r. 

w IX Komisariacie Policji na Woli. Przez 
kilka kolejnych lat związany był z Wy-
działem Konwojowo-Ochronnym KSP. 
Był tam dowódcą plutonu, kompanii  
i kierownikiem sekcji. W 2004 r. został 
naczelnikiem sztabu w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. Dwa lata 
później został powołany na zastępcę 
komendanta, a w 2007 r. na komendan-
ta tej jednostki. Od 6 czerwca ubiegłego 
roku jest szefem Komendy Powiatowej 
Policji dla Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego.

Ukończył pedagogikę w Mazowiec-
kiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pe-
dagogicznej w Łowiczu oraz studia po-
dyplomowe z zarządzania organizacją 

w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
Zainteresowania: historia II wojny światowej, fotografia, podróże i myślistwo.
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Dużą uwagę przywiązują do bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Od Policji 
oczekują widocznych patroli, które będą 
reagować np. na przypadki przekraczania 
dozwolonej prędkości. Dla policjantów  
z „drogówki” to duże wyzwanie z uwa-
gi na obszar powiatu - 3 miasta i aż 173 
miejscowości. 

Poważnym wyzwaniem dla jednost-
ki są też kradzieże z włamaniem. Wie-
le majętnych osób wybiera powiat jako 
miejsce pracy i zamieszkania. W samym 
Błoniu mamy najwięcej w kraju zareje-
strowanych podmiotów gospodarczych. 
Wiele osób decyduje się na zakup gruntu 
w tym rejonie i budowę domów jednoro-
dzinnych, głównie ze względu na idealne 
warunki do rekreacji i turystyki w Kampi-
noskim Parku Narodowym. Dużo zieleni, 
czyste powietrze i dobry dojazd do War-
szawy przyciąga nabywców. Łomianki, 
Ożarów Maz. i Błonie to tzw. sypialnie 
stolicy. Niestety, sytuację wykorzystują 
złodzieje. Podczas wielogodzinnej nie-
obecności domowników włamują się do 
mieszkań i domów. Kradną to, co warto-
ściowe i łatwo ukryć w kieszeniach. Ich 
łupem pada zwykle biżuteria, pieniądze  
i karty kredytowe. Uciekają w kilka minut 
drogą krajową nr 92, 7 lub drogą ekspre-
sową S8. Zatrzymanie sprawców wymaga 
od nas szybkiej reakcji i współpracy z są-
siednimi jednostkami Policji.

Rejon Kampinoskiego Parku Narodo-
wego stwarza jeszcze jedno zagrożenie. 
Od wiosny do późnej jesieni odwiedza go 
bardzo wielu turystów. Niestety, zdarzają 
się przypadki zaginięcia w terenie leśnym. 
Działania poszukiwawcze wielokrotnie 
wymagają zaangażowania sił policyjnych, 
straży pożarnej i służby parku.

Nasze działania skupiamy także na 
ograniczeniu liczby uszkodzeń mienia  
w powiecie. Przebijanie opon, poryso-
wanie karoserii, uszkodzenia wiat przy-
stankowych czy wybijanie szyb w oknach, 
to tylko niektóre przykłady zniszczeń 
odnotowanych w ostatnich miesiącach. 
Sprawcami są zwykle młode osoby, często 
nietrzeźwe. Dzięki szybkiej reakcji miesz-
kańców i niezwłocznemu powiadomieniu 
Policji wielu z nich zostaje zatrzymanych 
i ponosi odpowiedzialność karną.
W jaki sposób monitorowane są miejsca 
najbardziej zagrożone przestępczością? 
Czy można w tej kwestii liczyć na pomoc 
innych służb?
Na bieżąco analizujemy miejsca, w któ-
rych dochodzi do przestępstw. Kierujemy 
tam umundurowane patrole i policjan-
tów „po cywilnemu”. Dzięki wsparciu 
władz samorządowych wystawiamy też 
dodatkowe patrole ponadnormatywne. 
Duże znaczenie mają dla nas spostrze-

żenia mieszkańców. Z uwagą słuchamy 
ich uwag, co do miejsc, gdzie potrzebna 
jest obecność policyjnego patrolu. W za-
kresie kradzieży drewna, kłusownictwa, 
podpaleń i przy poszukiwaniu osób ściśle 
współpracujemy ze służbą Kampinoskie-
go Parku Narodowego. Wspólne działania 
prowadzimy również ze strażami gminny-
mi w Starych Babicach, Ożarowie Maz., 
Łomiankach i Błoniu. Z uwagi na biegnącą 
przez teren powiatu magistralę kolejo-
wą Berlin – Moskwa konieczna jest stała 
współpraca ze Służbą Ochrony Kolei. Po-
dejmujemy też wspólne przedsięwzięcia  
z Żandarmerią Wojskową oraz, z uwagi na 
liczne akweny wodne na tym terenie, ze 
Strażą Rybacką.
Przez teren powiatu przebiegają dwie 
najważniejsze arterie komunikacyjne,  
a także magistrala kolejowa. Jakie działa-
nia podejmują policjanci na rzecz zwięk-
szenia bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym?
Liczba dróg, które wymagają policyjne-
go nadzoru, jest duża. W 2013 r. doszło 
tu do 1098 kolizji i 83 wypadków drogo-
wych, w których zginęło 14 osób, a 105 
zostało rannych. Najczęstsze przyczyny 
wypadków to: nieustąpienie pierwszeń-
stwa przejazdu (27 przypadków), nad-
mierna prędkość (25) oraz nieprawidłowe 
wyprzedzanie, wymijanie (11). Dlatego 
jednym z priorytetów naszego działania 
jest poprawa bezpieczeństwa na drogach 
powiatu. Aby zmniejszyć liczbę zdarzeń 
drogowych, w ramach programu „Ra-
zem Bezpieczniej” prowadzimy działania: 
„Stop piratom drogowym”, „Zapnij pasy” 
czy „Bądź widoczny na drodze”. Włącza-
my się też aktywnie w wiele kampanii 
społecznych i akcji profilaktyczno-edu-
kacyjnych. Podczas cyklicznych działań 
kontrolno-prewencyjnych zatrzymujemy 
kierowców popełniających przestępstwa 
i wykroczenia drogowe.
Kilka tygodni temu nastąpiła zmiana 
dzielnicowych oraz ich rejonów służbo-
wych w gminach Stare Babice, Izabelin, 
Błonie, Łomianki oraz Ożarów Mazo-
wiecki. W jaki sposób usprawni to kon-
takty z mieszkańcami?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców przeprowadziliśmy analizę 
funkcjonowania dzielnicowych w pierw-
szym półroczu tego roku. Przeanalizo-
waliśmy liczbę prowadzonych przez nich 
spraw, udzielonych odpowiedzi, sporzą-
dzonych wywiadów. W oparciu o zebrane 
dane podjąłem decyzję o przesunięciu 
czterech etatów dzielnicowych i wzmoc-
nieniu ogniwa patrolowego.

Ale to nie jedyna zmiana. Pomieszcze-
nie dla Osób Zatrzymanych zostało prze-
kształcone w pomieszczenie przejściowe. 

Dotychczas jednostka przyjmowała w ty-
godniu zaledwie kilku zatrzymanych, stąd 
decyzja o zmianie i przesunięciu pięciu 
etatów policyjnych do służby dyżurnej,  
a cywilnych etatów z „dyżurki” do wy-
działu dochodzeniowo-śledczego i pre-
wencji. Taka organizacja pracy przyspieszy 
wprowadzanie do policyjnych systemów 
informatycznych druków statystycznych  
i pozwoli na utworzenie etatu archiwistki.
Koniec roku to zwykle czas podsumowań 
i planów. Jak ocenia Pan dokonania jed-
nostki w tym roku? Co będzie dla Was 
wyzwaniem w przyszłym roku?
Choć pracujemy w niepełnej obsadzie 
kadrowej, to uważam, że policjanci zro-
bili wiele, by zwiększyć bezpieczeństwo  
w powiecie. Mam jednak świadomość, 
jak dużo jest przed nami do zrobienia. 
Przede wszystkim zależy mi, by zmniejszyć 
dynamikę przestępczości.

Ponadto przy współudziale samorzą-
dowców planujemy rozpocząć działania 
w celu pozyskania gruntu pod budowę 
Komisariatu Policji w Ożarowie Maz. 
Obecnie jednostka zajmuje budynek 
dzierżawiony od urzędu. Jesteśmy już po 
rozmowach z burmistrzem, który zaofe-
rował pozyskanie gruntu i partycypację  
w kosztach budowy nowej siedziby komi-
sariatu.

Zależy nam także na pozyskaniu fun-
duszy i pomocy w rozbudowie magazy-
nu dowodów rzeczowych oraz przygo-
towaniu archiwum. Duże znaczenie dla 
jednostki ma też odnowienie floty trans-
portowej i uzupełnienie wakatów. Wolne 
etaty czekają w prewencji, ruchu drogo-
wym i „dochodzeniówce”. 
Czego życzy Pan swoim policjantom, 
pracownikom i mieszkańcom powiatu  
w nadchodzącym Nowym Roku?
Mieszkańcom naszego regionu życzę, by 
dzięki skutecznej pracy lokalnej Policji 
mogli cieszyć się spokojem i bezpieczeń-
stwem w swoim miejscu zamieszkania. 
Życzę, by z optymizmem i nadzieją patrzy-
li w przyszłość i znaleźli radość mimo co-
dziennych zmagań.

Policjantom i pracownikom Policji ży-
czę wytrwałości, energii do działania i sa-
tysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Niech 
Wasz codzienny trud zawsze spotyka się 
z serdeczną życzliwością przełożonych,  
a rzetelna i uczciwa praca znajdzie uzna-
nie mieszkańców powiatu. 
Dziękuję za rozmowę. g

Komenda Powiatowa Policji  
dla Powiatu Warszawskiego Zach.

ul. Warszawska 276
05-082 Stare Babice

tel. dyż.: (22) 752-80-00
fax: (22) 722-96-23
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W Policji jest od 2000 r. Przez kolejne lata podnosi-
ła swoje kwalifikacje zawodowe. Pierwsze dwa 
pracowała jako pracownik Policji. W tym czasie 
ówcześni komendanci zauważyli u niej potencjał 

zawodowy i zaproponowali przejście na etat policyjny. To było 
jej ciche marzenie. Skromna, lecz znająca swoje zalety, posta-
nowiła wstąpić w szeregi mundurowych. Jak sama mówi: – Ni-
gdy nikogo z rodziny nie miałam w Policji. Rodzina wiedziała, 
że marzę o mundurze i bardzo mnie wspierała. W tej sytuacji 
mama z tatą zadbali o moją sprawność fizyczną. Ćwiczyłam 
lekkoatletykę i sztuki walki, więc z zaliczeniem sprawności fi-
zycznej nie miałam żadnego problemu. Rodzice zawsze wierzyli 
we mnie i moje możliwości. Dziś już tylko mama mnie wspiera  
i cieszy się z moich sukcesów zawodowych. 

Jej profesjonalizm, dostrzegali nie tylko przełożeni, ale rów-
nież współpracujący z nią prokuratorzy, a także osoby zgłaszają-
ce przestępstwa. Otrzymała niejeden list pochwalny od Komen-
danta Stołecznego Policji czy władz samorządowych. Przez 14 lat 
zajmowała się sprawami z zakresu problematyki życia i zdrowia. 
Prowadziła również sprawy narkotykowe. Najpoważniejsze do-
chodzenia zawsze trafiały do niej. Często były to przestępstwa 
o wielowątkowych aspektach. Musiała być bardzo skrupulatna  
i terminowa. W tym czasie przesłuchiwała wiele osób i do każde-
go z nich musiała podchodzić inaczej. – Przez wiele lat zajmowa-
łam się dochodzeniami. Zdarzało się dość często, że prokurator 
podejmował decyzję o wszczęciu śledztwa. Bywało, że były to 
bardzo trudne sprawy do rozwiązania. Przynosiło mi to jednak 
dużo satysfakcji zawodowej, kiedy wszystko szło zgodnie z pro-
cedurami, a poszlaki sprawdzały się w prowadzonym przez mnie 
śledztwie. 

Przez wiele lat uczyła pracy dochodzeniowej policjantów, 
którzy wstępowali do służby. Na niej spoczywał obowiązek 

wprowadzenia ich w tajniki policyjnych zasad i procedur. Liczba 
i waga prowadzonych spraw dochodzeniowych niejednokrotnie 
wymagała od niej przyjścia do pracy w czasie wolnym od służ-
by. To na niej spoczywał obowiązek dokończenia rozpoczętych 
wcześniej spraw. Wiedziała też, że przewidziane w ustawie ter-
miny nie pozwalały na dalsze ich wydłużenie. Teraz otrzymała 
od swoich przełożonych nową szansę i inne wyzwania. Postawi-
ła sobie nowe priorytety. – Przede mną nowe zadania do wy-
konania – mówi komendant A. Dobrzyńska. Jednym z nich jest 
zarządzanie kryzysowe, z którym do tej pory nie miałam do czy-
nienia. Ponadto, kieruję ludźmi i wiem, że biorę za nich pełną 
odpowiedzialność. Oni natomiast muszą zdawać sobie sprawę  
z czynników, jakie są składową sukcesu, na który pracujemy 
wszyscy. Szczególnie nowo przyjęci policjanci powinni zrozu-
mieć, że pełnienie służby to zwykle nienormowany czas pracy. 
Jak zaczynamy sprawę kryminalną, to pracujemy wszyscy, aż 
procedury zostaną zakończone. Natomiast w służbie patrolowej 
czy w ruchu drogowym podjęta interwencja musi być zakończo-
na adekwatnie do sytuacji. Niejednokrotnie, wymaga to wydłu-
żenia czasu służby.

Wiele razy przekonała się, a świadczy o tym też jej awans, że 
poświęcenie służbie i przydzielonym zadaniom z czasem owo-
cuje sukcesami i dużą osobistą satysfakcją. Teraz, kiedy objęła 
stanowisko zastępcy komendanta w Błoniu, samodzielnie przy-
gotowuje wnioski o wynagrodzenie policjantów wyróżniających 
się w służbie, między innymi za zatrzymanie przestępców na go-
rącym uczynku. Wie doskonale, że niejednokrotnie musieli nara-
zić swoje życie i należy im podziękować. 

W wolnych chwilach jeździ konno. Trenuje 2 razy w tygodniu. 
Na więcej nie starcza jej czasu. Lubi zwierzęta. Ma psa amstaffa 
i to on dotrzymuje jej kroku na spacerach. Rodzina jest z niej 
dumna. Zawsze trzymali za nią kciuki. W maju tego roku ukoń-
czyła Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i teraz czeka na zasłużo-
ny stopień oficerski, natomiast studia cywilne z resocjalizacji  
i kryminologii pozwalają jej w codziennej służbie szybko i trafnie 
podejmować decyzje. g

Policjant: st. asp. Agnieszka Dobrzyńska
Staż w Policji: 14 lat
Jednostka: Zastępca Komendanta Komisariatu  
                     Policji w Błoniu

Do niedawna do pracy miała 10 minut. W chwili obecnej pokonuje 40-minutową trasę, żeby znaleźć się w komisaria-
cie w Błoniu, który podlega komendzie powiatowej w Starych Babicach. Od czerwca br. pełni tam funkcję zastępcy 
komendanta do spraw kryminalnych. Starszy aspirant Agnieszka Dobrzyńska wyznaczyła sobie nowe cele i priorytety. 

Nowe wyzwanie
PODKOM. EWA SZYMAŃSKA-SITKIEWICZ
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Do wstąpienia w szeregi Policji namówił go wujek, no  
i stało się. Na początku była to służba w celu odrobienia 
wojska, ale wszystko okazało się tak sprzyjające, że zo-
stał na następne 22 lata. Zaczynał od komisariatu przy 

Grochowskiej, gdzie już pierwszego dnia trafił do „dochodze-
niówki”. Wpierw dostawał małe sprawy powiązane z ogromnymi 
ilościami dokumentów, z czasem było ich jeszcze więcej i zrobiło 
się poważniej. Pierwsze miejsca zdarzeń, gdzie zapach zabójstwa 
unosił się wręcz w powietrzu, pamięta jak dziś. 

– Na początku wiadomo, był szok, że wszędzie krew, jakieś 
zwłoki, ale z czasem człowiek się przyzwyczaja.

Z komisariatu przy Grochowskiej przeniósł się do KRP I. Był to 
rok 1997. A stamtąd trafił do komendy w Starych Babicach, gdzie 
od dwóch lat z kawałkiem spełnia się na stanowisku dyżurnego 
komendy. 

– Odczuwam dużą satysfakcję z pomocy innym, mimo, że 
czasami jest naprawdę ciężko – mówi.

Zdarzają się dni, które są w miarę spokojne, kiedy można 
złapać głębszy oddech, nadrobić zaległości w dokumentach, 
ale przychodzą też takie momenty, szczególnie w weekendowe 
noce, że telefony się urywają, samobójcy uaktywniają, a dyżur-
ny sam nie wie, w co ręce włożyć. A najgorsze jest to, że wiele  
z tych telefonów w ogóle nie powinno trafiać do Policji. Są to  
w większości sprawy cywilno-prawne, kłótnie o majątek, naru-
szenie nietykalności. Gdy funkcjonariusz stara się wyjaśnić, że 
Policja nie jest w stanie nic na to poradzić, gdyż wykracza to poza 
granice ich kompetencji (możliwości), w odpowiedzi zwykle sły-
szy: „Wiem, ale chcę mieć świadków”. No i nie ma zmiłuj, trzeba 
wysłać patrol, bo lepsze to, niż czytanie potem skargi.

Do dyżurnego z Babic trafiają zgłoszenia z całego powiatu, 
czyli również z Ożarowa Mazo-
wieckiego, Błonia czy Łomianek. 
Następnie musi on skoordynować 
pracę konkretnej załogi zgodnie 
ze zgłoszeniem. Poza tym musi 
wprowadzić interwencję do sys-
temu, przekazać wszystko danej 
jednostce. Oprócz tego dyżurny 
zajmuje się wydawaniem bro-
ni, sprawdzaniem dokumentacji  
i puszczaniem jej dalej w obieg. Do-
kumenty trzeba sprawdzać szcze-
gółowo, dlatego niezbędna tu jest 
znajomość wszystkich kodeksów. 
Dyżurny musi być wszechstronny, 
o stalowych nerwach. Nie może 
poddać się panice, którą często 
wprowadzają dzwoniący. Musi za-
chować zimną krew, nadać takiej 
osobie odpowiedni tok myślowy. 
Trzeba po prostu umieć rozmawiać  
z ludźmi.

- Nie wolno dać po sobie po-
znać, że akurat w tym momencie 

nie wiesz, co robić. Czasem minuty dzielą dzwoniącego od wy-
konania zbyt pochopnego ruchu. Musisz umieć tak podtrzymać 
rozmowę, żeby nic się nie stało i żeby był czas na dojazd załogi  
w miejsce, gdzie przebywa rozmówca.

Dyżurni są jak telefon zaufania. Na numer 997 czy 112 czę-
stwo dzwonią nietrzeźwi, którzy pokłócili się ze swoimi partnera-
mi i grożą, że zrobią sobie krzywdę. Trzeba umieć ich od takiego 
pomysłu odwieść, jednocześnie ustalając informację o miejscu 
ich pobytu. Zdarza się, że wezwana karetka od razu zabiera takie 
osoby na obserwację do szpitala psychiatrycznego. 

– To bardzo ważne stanowisko, bo odpowiadam za cały po-
wiat, a co za tym idzie, muszę wiedzieć, o co we wszystkim cho-
dzi, co się z czym je.

W sytuacjach nadzwyczajnych Komenda Powiatowa Policji 
w Starych Babicach nie bierze czynnie udziału, gdyż komenda 
znajduje się daleko od punktów zapalnych, ale zawsze jest po-
stawiona w stan najwyższej gotowości. Zdarza się, że do Babic 
trafiają zatrzymani z większych manifestacji czy meczów, ale są 
to sporadyczne przypadki.

Dyżurny podlega bezpośrednio pod komendanta jednostki  
i po każdym 12-godzinnym dyżurze składa na jego biurku raport 
z przebiegu dnia czy nocy.

Z racji, że jest to praca w systemie zmianowym, bez proble-
mu udaje mu się pogodzić obowiązki służbowe z obowiązkami 
rodzinnymi. Ma nawet czas na oddanie się swojemu hobby, któ-
re jest z nim od małego, a mianowicie jeździe na nartach. Naj-
lepiej szusuje mu się na większych górkach Polski i Francji. Tak 
więc życzmy „Rutkowi” szerokich stoków i spokojniejszej służby 
w Nowym Roku. g

Dyżurny „Rutek” na posterunku

Policjant: asp. szt. Rafał Rutkowski
Staż w Policji: 22 lata
Jednostka: Dyżurny w KPP w Starych Babicach

Ktoś powie, niby nic, bo praca siedząca i tylko telefony 
do odbierania. Nic bardziej mylnego. O tym, jak to jest 
być dyżurnym w powiecie rozmawiałam z asp. szt. Rafa-
łem „Rutkiem” Rutkowskim.

KARINA POHOSKA
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Policjanci zajmujący się zadaniami operacyjno-rozpoznawczymi wykonują czynności bardzo specyficzne dla naszego 
zawodu. Wiele godzin spędzają na obserwacji osoby, która jest podejrzaną w prowadzonej przez nich sprawie. Pełnią 
służbę nie tylko za dnia, ale również w godzinach nocnych. To oni pozyskują osoby do współpracy. To na nich spo-
czywa zebranie materiałów potwierdzających przestępczą działalność osoby pozostającej w zainteresowaniu śledczych. 

PODKOM. EWA SZYMAŃSKA-SITKIEWICZ

Praca dla twardzieli

Predyspozycje
Pierwsze testy psycho-
logiczne wykonujemy 
starając się o pracę  
w Policji. Część wyni-
ków określa nasze pre-
dyspozycje, do jakiego 
pionu się nadajemy, 
bądź gdzie w przyszłości 
moglibyśmy pracować. 
Wbrew pozorom to 
ważne. Policjant ope-
racyjny musi posiadać 
silny charakter, dużą od-
porność na stres, umieć 
pracować w grupie. To 
tylko kilka cech charak-
teru, które są niezbędne 
przy pracy operacyjnej. 
Adrenalina jaka towa-
rzyszy policjantom przy 
zatrzymywaniu groźnych przestępców podobno porównywalna 
jest ze skokiem na bungee. Mając do czynienia z różnymi prze-
stępcami muszą być wyjątkowo sprawni fizycznie. W tej profe-
sji ważna jest również umiejętność rozmowy z ludźmi o różnym 
pochodzeniu i statusie społecznym. Musi ona przebiegać w taki 
sposób, aby pozyskać osobę do współpracy z Policją. 

Zadania
Charakter ich pracy bardzo różni się od zajęć w innych sek-
cjach. Zwłaszcza nieokreślony czas pracy odzwierciedla naturę 
ich zadań. Często zaczynają służbę, kiedy przestępca wychodzi  
z domu, a ich własne rodziny idą spać. 

Niektórzy powiedzą - co za problem posiedzieć w aucie i po-
obserwować. A jednak, to nie jest takie proste. Aby zgromadzić 
dowody w sprawie potrzebne są dni, tygodnie. Rolą policjanta 
jest znać każdy ruch podejrzanego. Poznać zwyczaje, rodzinę, 
nawyki. Kiedy policjanci zaczynają gromadzić dowody, często 
okazuje się, że jest to sprawa rozwojowa, posiada kilka wątków, 
które oni muszą sprawdzić i potwierdzić. Jak określa ustawo-
dawca - operacyjni wykonują niejawne działania mające na celu 
wykrycie niedopuszczalnych zjawisk społecznych naruszających 
dobro i bezpieczeństwo ogółu. Poprzez prowadzone działania 
identyfikują grupy i środowiska przestępcze. Ustalają źródła 
dowodowe, zabezpieczają środki dowodowe i przeprowadzają 
dowody wykorzystane później w procesie karnym. Kryminalni 
pozyskują również do sprawy podmioty chętne do współpracy  
z organami ścigania. Ponadto ujawniają okoliczności, jakie sprzy-
jały popełnianiu czynów zabronionych.

Środki
Operacyjni stosując dostępne możliwości techniczne i telekomu-
nikacyjne uzyskują w sposób jawny, jak i niejawny dowody oraz 
informacje, które utrwalają w postaci treści rozmów, obrazu. 

Korzystają z policyj-
nych baz danych czy 
materiałów instytu-
cji współpracujących  
z Policją.

Cel do osiągnięcia
Działania, jakie po-
dejmują policjanci, 
muszą być skuteczne. 
Kryminalni poświęcają 
wiele czasu na zbie-
ranie, gromadzenie  
i przetwarzanie infor-
macji, które posłużą 
w dalszej części ich 
pracy jako źródło do-
wodowe w procesie 
karnym. Pozyskane 
wiadomości mogą też 
służyć wyłącznie do 

użytku wewnętrznego danej komórki. Jednak celem policjantów 
operacyjnych jest zebranie jak najszerszego materiału dowodo-
wego, który posłuży w postępowaniu procesowym.

Pasjonaci
Wiele osób powtarza - policjant operacyjny to pasjonat swojego 
zawodu. On musi być o każdej porze dnia i nocy gotowy stawić 
się do służby, nie dlatego, że musi, ale chce. Większość przestęp-
ców wychodzi do ,,pracy” w godzinach nocnych. Dla niego to 
najlepsza pora dnia do załatwienia tzw. interesów. Nie każdy po-
licjant posiada umiejętność skupienia swojej uwagi przez kilka 
godzin na obserwowaniu ludzi, miejsca, terenu. Specyfika służby 
operacyjnej przyciąga młodych ludzi, ale są też tacy policjanci, 
którzy nie wyobrażają sobie służby w takim systemie. Najważ-
niejsze jednak jest to, aby odnaleźć w naszej służbie swoje miej-
sce i wykonywać to, co potrafimy najlepiej i zgodnie z zawodo-
wymi predyspozycjami.

Czas wolny
Nie mają zbyt wiele czasu dla siebie i swoich rodzin. Jednak wie-
lu z nich uprawia czynnie sport, zwiedza najciekawsze zakątki 
naszego kraju czy dostrzega uroki zagranicznych wyjazdów. Tam 
na pewno nikt do nich nie zadzwoni i mogą w pełni się zrelakso-
wać. Operacyjni to środowisko bardzo hermetyczne. Żeby zdo-
być ich zaufanie, trzeba w pracy dawać z siebie wszystko. Jak 
mówią o sobie: – Nasze rodziny znają się. Mimo spędzonych  
w pracy, czasami kilkudziesięciu godzin razem, potrafimy spoty-
kać się prywatnie. Nasze dzieci często przyjaźnią się tak jak my, 
dorośli. Mamy podobne poczucie humoru, więc łatwiej nam 
zrozumieć swoje radości i problemy. Zawsze też możemy na sie-
bie liczyć. Wspólne wypady za miasto pozwalają nam nie myśleć  
o pracy i miło spędzić czas. g
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Postępowanie w sytuacji przestępstw  
z udziałem dyplomatów  
i urzędników konsularnych

Zaznaczyć należy, że niezależnie od właściwości rzeczowej, 
w każdym przypadku, po uzyskaniu  informacji o czynie 
przestępnym, jednostka Policji, na terenie której zdarze-
nie zaistniało, ma obowiązek nie tylko zabezpieczenia 

miejsca zdarzenia, ale również podjęcia czynności w niezbęd-
nym zakresie. Tak więc jedynie prowadzenie przedmiotowych 
postępowań jest „zarezerwowane” dla WDŚ KSP, natomiast  
w sytuacji zaistnienia przestępstw z udziałem bądź na szkodę 
osób objętych immunitetem dyplomatycznym, samo zdarzenie 
może być „obsługiwane”  przez inne jednostki. Materiały z wyko-
nanych czynności przekazuje się wówczas do WDŚ KSP – celem 
przeprowadzenia postępowania. 

W związku z powyższym przypominamy kilka podstawowych 
pojęć i zasad obowiązujących w sytuacji zaistnienia przestępstw 
z  udziałem i na szkodę osób chronionych immunitetem dyplo-
matycznym.

 Immunitet – to przywilej, na mocy którego osoba pełnią-
ca określoną funkcję, nie podlega określonym przepisom, do 
przestrzegania których inni są zobowiązani. Oznacza tym samym 
ograniczenie odpowiedzialności prawnej danej osoby, z tytułu 
pełnienia przez nią określonej funkcji.

Podstawowy podział to: immunitety krajowe (parlamen-
tarny, prezydencki, sędziowski, prokuratorski) oraz  zakrajowe,  
w skład których wchodzą: immunitet dyplomatyczny, immuni-
tet  konsularny tzw. ograniczony oraz  immunitet przedstawicieli 
Wspólnot Europejskich i posłów do Parlamentu Europejskiego. 
Stwierdzenie uprawnień następuje na podstawie legitymacji wy-
danej przez Ministra Spraw Zagranicznych RP, którą ta osoba ma 
obowiązek posiadać i okazać. 

Kodeks postępowania karnego w art. 578  wymienia osoby 
chronione immunitetem dyplomatycznym (tzw. pełnym),  które 
w rozumieniu prawa nie podlegają orzecznictwu polskich sądów 
karnych. Osobami tymi są:
1. uwierzytelnieni w RP szefowie przedstawicielstw dyploma-

tycznych  państw obcych;
2. osoby należące do personelu dyplomatycznego tych przed-

stawicielstw;
3. osoby należące do personelu administracyjnego i technicz-

nego tych przedstawicielstw;
4. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1-3 jeśli pozo-

stają we wspólnocie domowej;
5. inne osoby korzystające z immunitetów dyplomatycznych na 

podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwycza-
jów międzynarodowych.
Osoba przedstawiciela dyplomatycznego jest nietykalna. 

Nie podlega aresztowaniu ani zatrzymaniu w żadnej formie. 
Pomieszczenia misji dyplomatycznej tj. budynki lub część bu-
dynków i tereny przyległe do nich, użytkowane do celów misji 

- niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem – są nietykalne. 
Rezydencja prywatna przedstawicielstwa dyplomatycznego ko-
rzysta z takiej samej nietykalności i ochrony jak pomieszczenia 
misji. Funkcjonariusze państwa przyjmującego nie mogą do nich 
wkraczać, chyba że uzyskają na to zgodę szefa misji. 

Archiwa i dokumenty misji są nietykalne, w każdym czasie  
i niezależnie od miejsca, gdzie się znajdują.  Kurier dyplomatycz-
ny korzysta z nietykalności osobistej oraz nie podlega aresztowa-
niu ani zatrzymaniu w żadnej formie. 

Osoby wymienione w przedmiotowym przepisie nie są zo-
bowiązane do składnia zeznań w charakterze świadka, wystę-
powania w charakterze tłumacza lub biegłego. Można jednak 
poprosić je o wyrażenie zgody na udział w tych czynnościach,  
a informację o wyrażeniu zgody należy umieścić wówczas w pro-
tokole. Wezwania doręczane tym osobom nie mogą zawierać za-
grożenia stosowania środków  przymusu, a w razie niestawien-
nictwa na wezwanie lub odmowy złożenia zeznań, nie można 
wobec nich stosować tych środków. Osoby wymienione w art. 
587 kpk nie  są zobowiązane do przedstawienia korespondencji  
i dokumentów odnoszących się do tych funkcji.

Przeszukania pomieszczeń przedstawicielstwa dyplomatycz-
nego można dokonać jedynie za zgodą szefa misji tego przedsta-
wicielstwa lub osoby czasowo pełniącej jego funkcję.

 W przypadku immunitetu konsularnego (ograniczonego), 
osoby nim chronione zostały wyszczególnione w art. 579 kpk. 
Są nimi:    
1. kierownicy urzędów konsularnych i inni urzędnicy konsularni 

państw obcych,
2. osoby zrównane z nimi na podstawie umów lub powszechnie 

uznanych zwyczajów międzynarodowych. 
Osoby te nie podlegają  orzecznictwu polskich sądów kar-

nych w zakresie czynności pełnionych i w związku z wykonywa-
niem ich funkcji urzędowych, a na zasadzie wzajemności w pozo-
stałym zakresie. Podlegają one zatrzymaniu lub tymczasowemu 
aresztowaniu jedynie w razie zarzutu popełnienia zbrodni. O ich 
zatrzymaniu lub tymczasowym aresztowaniu powiadamia się 
niezwłocznie  Ministra Spraw Zagranicznych. Poza  powyższą sy-
tuacją wymienione osoby mogą być pozbawione wolności tylko 
w wykonaniu prawomocnego wyroku sądu polskiego. Osoby te 
nie są zobowiązane do składania zeznań i uczestniczenia w czyn-
nościach, jeżeli okoliczności, których zeznania mają dotyczyć lub 
mają związek z wykonywaniem ich funkcji urzędowych, a na za-
sadzie wzajemności także w zakresie innych okoliczności. Nie są 
zobowiązane do przedstawienia korespondencji i dokumentów 
odnoszących się do tych funkcji. Przeszukanie pomieszczeń kon-
sularnych wymaga zgody kierownika urzędu konsularnego lub 
osoby czasowo pełniącej jego funkcję albo szefa przedstawiciel-
stwa  dyplomatycznego. 4

Decyzją Nr 535/13 z dnia 21.10.2013 roku Komendant Stołeczny Policji wprowadził katalog przestępstw podlegających 
właściwości rzeczowej komórek organizacyjnych służby kryminalnej KSP i jednostek Policji funkcjonujących na ob-
szarze działania Komendanta Stołecznego Policji. Katalog ten wskazuje między innymi, że wszystkie postępowania 
przygotowawcze z udziałem i na szkodę osób chronionych immunitetem dyplomatycznym prowadzi Wydział Do-
chodzeniowo-Śledczy KSP, z wyłączeniem przestępstw i wykroczeń drogowych obsługiwanych przez Wydział Ruchu 
Drogowego KSP oraz sekcje ruchu drogowego komend powiatowych i rejonowych Policji.  



PRAWO

Przepisów powyższych nie stosuje się, gdy państwo wysyła-
jące zrzeknie się w sposób wyraźny immunitetu w stosunku do 
osób wymienionych w art. 578 kpk i art. 579 kpk, jak również  
w stosunku do osób w nich wymienionych, w zakresie czynności 
niepełnionych podczas i w związku z wykonywaniem ich funkcji 
urzędowych, jeżeli są obywatelami polskimi lub mają w RP stałe 
miejsce zamieszkania.  

Przy podejmowaniu interwencji czy też czynności na miej-
scu zdarzenia należy pamiętać, że osoby chronione immunite-
tem są na szczególnych prawach. W pierwszej kolejności należy 
uzyskać zgodę osoby chronionej immunitetem dyplomatycznym 
bądź konsularnym (jeśli zeznania mają związek z wykonywaniem 
ich funkcji urzędowych) na udział w czynnościach procesowych  
i udokumentować jej uzyskanie w protokole.

Protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie  
i przesłuchania w charakterze świadka od osoby nie władającej 
językiem polskim sporządza się zawsze z udziałem tłumacza. 
Tłumaczem może być osoba wskazana przez  dyplomatę, wła-
dająca językiem polskim w mowie i piśmie. Osobę tę uprzedza 
się o odpowiedzialności karnej z art. 234 kk, a fakt ten odno-

towuje w protokole, osoba uprzedzona składa przy tej adno-
tacji swój podpis. O odpowiedzialności karnej z art. 234 kk nie 
uprzedza się osoby wskazanej do tłumaczenia, jeśli ona również 
jest chroniona immunitetem. Osoby chronionej immunitetem 
dyplomatycznym bądź konsularnym (jeśli zeznania mają związek 
z wykonywaniem ich funkcji urzędowych) składającej zeznania 
nie uprzedza się o odpowiedzialności karnej. Składającemu za-
wiadomienie wręcza się przetłumaczone na język zrozumiały dla 
zgłaszającego pouczenie o uprawnieniach (nie ma obowiązków). 
Jeżeli tekst obcojęzyczny nie jest dostępny, na dołączonej do ma-
teriałów sprawy kopii pouczenia sporządzonego w jęz. polskim 
nanosi się adnotację o jego ustnym przetłumaczeniu przez tłu-
macza, pouczając jednocześnie o możliwości żądania doręczenia 
pisemnego pouczenia dotyczącego uprawnień w języku zrozu-
miałym dla osoby pouczanej. 

W przypadku konieczności wykonywania czynności na tere-
nie przedstawicielstwa dyplomatycznego czy urzędu konsular-
nego, należy uzyskać zgodę na wejście na teren obiektu.  g

opracowano we współpracy z WDŚ KSP

NOWE ROZPORZĄDZENIA MSW DOT. URLOPÓW  
I ROZKŁADU CZASU SŁUŻBY POLICJANTÓW

9 października weszły w życie rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych regulujące m.in. kwestie urlopów i rozkładu 
czasu służby policjantów.

Policyjne urlopy
Dotychczas szczegółowe zasady przyznawania policjantom urlo-
pów, tryb postępowania oraz ich wymiar były uregulowane  
w rozporządzeniu MSWiA z 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopu 
policjantów. Nowe rozporządzenia MSW z 19 września 2014 r. 
w sprawie urlopu policjantów (Dz.U. z 24 września 2014 r. poz. 
1282) wprowadza następujące zmiany:
1. modyfikuje definicję pojęcia „jednostka organizacyjna Po-

licji” przede wszystkim poprzez uzupełnienie tej definicji  
o „instytut badawczy”, a także definicję „przełożonego wła-
ściwego w sprawach osobowych” poprzez uzupełnienie  
o „dyrektora instytutu badawczego”. Zmiany te przewidują 
wyodrębnienie samodzielnej jednostki organizacyjnej Poli-
cji pod nazwą: Centralne Biuro Śledcze Policji oraz utworze-
nie nowego organu Policji, stojącego na czele tej jednostki  
– Komendanta CBŚP;

2. wprowadza zasadę przyznawania w roku przyjęcia do służby 
w Policji urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjo-
nalnym do okresu służby w Policji w danym roku, przy czym 
wymiar urlopu wypoczynkowego liczony łącznie z wymia-
rem urlopu proporcjonalnie wykorzystanego za dany rok  
u dotychczasowego pracodawcy nie może przekroczyć  
26 dni roboczych;

3. rezygnuje się z obowiązku uzgadniania planu urlopów z wła-
ściwą organizacją związku zawodowego policjantów;

4. określa się, że podmiotem uprawnionym do udzielania urlo-
pu wypoczynkowego, dodatkowego i okolicznościowego 
jest kierownik jednostki organizacyjnej Policji oraz kierow-
nik komórki organizacyjnej. Kierownikowi jednostki organi-
zacyjnej Policji urlopu wypoczynkowego udziela kierownik 
jednostki organizacyjnej Policji wyższego stopnia. Ponadto 
przyznaje się kierownikowi jednostki organizacyjnej moż-
liwość zastrzeżenia, że urlopów będzie udzielał sam lub 
wskazani kierownicy komórek organizacyjnych. Natomiast 
udzielanie urlopów okolicznościowych uzależniono od uzy-
skania zgody przełożonego w sprawach osobowych;

5. wprowadza się obowiązek zawiadomienia policjanta, z mie-
sięcznym wyprzedzeniem, o terminie urlopu wypoczynko-
wego lub dodatkowego, który nie wynika z planu urlopów  
i który nie był określony przez policjanta;

6. wyłącza się z katalogu policjantów, którym nie udziela się 
urlopu wypoczynkowego, funkcjonariuszy pozostających  
w dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobo-
wych w związku ze zwolnieniem z obowiązku wykonywania 
zadań służbowych udzielonym na zasadach określonych  
w przepisach o związkach zawodowych (art. 37a pkt  
2 ustawy o Policji); przyjmuje się, że te same zdarzenia,  
z powodu których policjant nie może rozpocząć urlopu wy-
poczynkowego i których zaistnienie zobowiązuje do prze-
sunięcia urlopu na inny termin, tj. czasowa niezdolność 
do służby wskutek choroby, urlop zdrowotny, zwolnienie 
od zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego 
sprawowania opieki na dzieckiem lub innym członkiem 4  
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rodziny, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, urlop 
macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, urlop 
rodzicielski lub urlop wychowawczy, powinny również skut-
kować obowiązkiem udzielenia policjantowi urlopu w póź-
niejszym terminie w sytuacji, gdy wystąpią w trakcie udzie-
lonego urlopu, powodując tym samym niemożliwość jego 
wykorzystania. Jednocześnie katalog urlopów, bezpośred-
nio po których udziela się, na wniosek policjanta, urlopu 
wypoczynkowego, uzupełniono o dodatkowy urlop macie-
rzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, do-
datkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz 
urlop rodzicielski;

7. w przypadku zawieszenia policjanta w czynnościach służbo-
wych lub tymczasowego aresztowania dłuższego niż jeden 
miesiąc, urlopy wypoczynkowy i dodatkowy przysługujący  
w danym roku kalendarzowym ulegają skróceniu o 1/12 za 
każdy miesiąc zawieszenia lub aresztowania. Powyższe nie 
ma zastosowania, jeśli prawomocnym orzeczeniem postę-
powanie karne w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe albo postępowanie dyscyplinarne, w sprawie  
o czyn pozostający w związku z aresztowaniem lub zawie-
szeniem w czynnościach służbowych zostało umorzone 
(z wyłączeniem warunkowego umorzenia postępowania 
karnego lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, a także 
umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub 
amnestii), bądź policjant został uniewinniony na podstawie 
prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu  
w postępowaniu dyscyplinarnym. Doprecyzowano przy 
tym, że wymiar urlopów wypoczynkowego i dodatkowego 
przysługujących w danym roku kalendarzowym w przypad-
ku, o którym mowa w par. 7 ust. 2, zaokrągla się do pełnych 
dni w górę (par. 7 ust. 4);

8. przepis obligujący do udzielenia policjantowi urlopu wy-
poczynkowego przed rozpoczęciem szkolenia lub nauki  
(w sytuacji, gdy ich czas trwania uniemożliwiłby  udzielenie 
urlopu zgodnie z przepisami art. 83 ust. 4 ustawy o Policji) 
dostosowano do realiów, odnosząc wspomniany obowiązek 
do policjanta skierowanego „do szkoły lub na przeszkolenie 
albo na studia w kraju lub za granicą”;

9. dokonano podziału urlopów dodatkowych z tytułu pełnie-
nia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szko-
dliwych dla zdrowia na 4 kategorie, według potencjalnych 
skutków, jakie mogą poprzez swoje oddziaływanie wywołać 

w stanie zdrowia funkcjonariuszy;
10. ujednolicono kwestie udzielania urlopu zaległego policjan-

towi (niewykorzystanego w danym roku kalendarzowym)  
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (art. 168 
Kodeksu pracy);

11. uregulowano uprawnienia policjantów do płatnego urlopu 
okolicznościowego z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych lub wykształcenia poza jednostkami organizacyjny-
mi Policji oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jedno-
cześnie zastrzeżono, że udzielając urlopu okolicznościowego 
z tego tytułu należy brać pod uwagę wnioski policjantów  
i konieczność zapewnienia normalnego toku służby.   
Za niezasadne uznano udzielanie takiego urlopu policjan-
towi, który składa egzamin poprawkowy lub komisyjny, 
bądź poprawia lub ponownie przygotowuje pracę końco-
wą. Zrezygnowano z przyznania policjantom skierowanym 
do złożenia egzaminu oficerskiego płatnego urlopu okolicz-
nościowego uznając, że policjant ma możliwość i powinien 
przygotować się do niego w trakcie szkolenia zawodowego 
dla absolwentów szkół wyższych albo studiów w Wyższej 
Szkole Policji w Szczytnie, bezpośrednio po ukończeniu któ-
rych, co do zasady, składa taki egzamin;

12. policjantowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego dłuższego 
niż miesiąc, w sytuacji, gdy już wykorzystał należny za dany 
rok urlop wypoczynkowy lub dodatkowy (np. do końca lute-
go wykorzystał urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze, 
podczas gdy urlop za ten rok powinien podlegać skróceniu  
z tytułu korzystania od początku marca do końca roku  
z urlopu bezpłatnego), skraca się urlopy za najbliższy rok 
kalendarzowy, w którym będą one przysługiwały. Obo-
wiązuje zasada ochrony praw nabytych dla policjantów, 
którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia; eliminuje się 
wątpliwości interpretacyjne dotyczące możliwości skró-
cenia wymiaru urlopu wypoczynkowego i dodatkowego 
ze względu na trwające dłużej niż jeden miesiąc zawie-
szenie w czynnościach służbowych lub tymczasowe aresz-
towanie policjanta. Przepis ten jednocześnie uniemoż-
liwi zastosowanie retroakcji w stosunku do zawieszenia  
w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowa-
nia, które trwały i uległy zakończeniu przed dniem wejścia  
w życie rozporządzenia. g

oprac. nadkom. Anna Kędzierzawska 
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Zmiany w kadrze
	Z dniem 3 listopada nadkom. Artur Kowalczewski, dotychczasowy naczelnik wydziału dw. z przestępczością narkotykową KSP 

został przeniesiony do Centralnego Biura Śledczego Policji.
	Dotychczasowemu zastępcy naczelnika stołecznego stanowiska kierowania nadkom. Wojciechowi Bogielowi powierzono obo-

wiązki służbowe na stanowisku I zastępcy komendanta rejonowego Policji Warszawa V. Z kolei obowiązki na stanowisku zastęp-
cy naczelnika SSK powierzono z dniem 14 listopada nadkom. Janowi Kędzierskiemu, dotychczasowemu kierownikowi sekcji 
operacji policyjnych w tym wydziale.

	Z dniem 14 listopada Komendant Główny Policji odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. 
Małgorzatę Łyszko-Domagalską. Obowiązki zastępcy powierzył podinsp. Hubertowi Kowalczewskiemu, dotychczasowemu 
komendantowi powiatowemu Policji w Pruszkowie.

oprac. nadkom. Anna Kędzierzawska 
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Pierwsza pomoc cz. 7
Zasady udzielania pomocy  
w przypadku krwawienia zewnętrznego i zranień
NADKOM. TERESA ZABAWA
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Rany i krwotoki są zazwyczaj nieodzownym elementem 
każdego wypadku drogowego, czy nieszczęśliwego zda-
rzenia. Powstają na skutek działania zewnętrznego. 
Czynnikami uszkadzającymi są urazy mechaniczne, wy-

soka temperatura, zimno, czy też substancje chemiczne. W ich 
następstwie dochodzi do uszkodzenia skóry, naczyń krwiono-
śnych, nerwów, mięśni, a niekiedy nawet narządów wewnętrz-
nych. Bezpośrednim skutkiem każdej rany jest: ból, krwawienie  
i możliwość zakażenia. Obrażenia, w których dojdzie do znacznej 
utraty krwi, mogą być bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia 
człowieka. Dlatego umiejętność postępowania z ranami krwa-
wiącymi jest niezwykle istotna dla przeżywalności osób poszko-
dowanych.

Rodzaje krwawień

Krwotoki ze względu na rodzaj uszkodzonego naczynia krwio-
nośnego, dzielimy na: tętnicze, żylne i włośniczkowe. Krwotoki 
włośniczkowe są wynikiem uszkodzenia drobnych naczyń krwio-
nośnych położonych powierzchownie w następstwie skaleczenia 
lub otarcia. Zwykle nie stanowią bezpośredniego zagrożenia, ani 
nie wymagają interwencji lekarza, a pierwsza pomoc sprowadza 
się do oczyszczenia rany i zabezpieczenia jej plastrem z opatrun-
kiem lub opatrunkiem z jałowej gazy i bandaża. Groźniejsze dla 
życia są krwotoki tętnicze i żylne, gdyż mogą powodować szybką 
utratę krwi w krótkim czasie. Prowadzi to wówczas do poważnych 
zaburzeń krążenia w wyniku zmniejszenia się objętości krwi krą-
żącej. Utrata ok. 1 litra krwi powoduje wstrząs u poszkodowanego  
w następstwie niedostatecznego zaopatrzenie organizmu ranne-
go w tlen. Ubytek krwi powyżej 2 litrów nasila zaburzenia krąże-
nia oraz niedotlenienie i może doprowadzić do śmierci poszko-
dowanego.

Bezpieczeństwo ratownika

Wiele chorób zakaźnych przenoszonych jest przez krew, a czyn-
nik infekcyjny może przedostać się poprzez niewielką ranę na 
skórze, nieosłoniętą śluzówkę jamy ustnej czy oka. Każda oso-
ba udzielająca pomocy osobie zranionej, powinna być świado-
ma ryzyka infekcji, na jakie naraża ją kontakt z krwią lub innymi 
płynami ustrojowymi. W związku, z tym opatrując rany, należy 
zawsze stosować rękawiczki, a przy intensywnych krwotokach 
chronić twarz używając maski i okularów ochronnych.

Tamowanie krwotoku zewnętrznego

Sposób tamowania krwotoków zewnętrznych uzależniony jest 
od miejsca i charakteru uszkodzenia. Obfite krwawienia najczę-
ściej występują w obrębie kończyn, z uwagi na powierzchowne 
przebieganie tam dużych naczyń krwionośnych. Najszybszym 
sposobem zatamowania takiego krwawienia będzie ucisk dłonią 
lub palcami krwawiącego miejsca z użyciem jałowej gazy lub 
innego materiału opatrunkowego. Krwawiącą kończynę należy 
unieść do góry i cały czas uciskać w miejscu krwawienia do chwi-

li założenia opatrunku uciskowego. W sytuacji krytycznej i przy 
braku środków opatrunkowych uciskamy ranę samą dłonią lub 
palcami. 

Opatrunek uciskowy

Zastosowanie opatrunku uciskowego jest najlepszą metodą za-
tamowania intensywnego krwawienia na kończynach. Zakłada-
my go bezpośrednio na ranę. W miejscu uszkodzenia nakładamy 
jałowy materiał opatrunkowy (najlepiej gazę), a następnie mo-
cujemy go za pomocą bandaża. Po nałożeniu kilku zwojów do-
kładamy element uciskowy (np. zwiniętą rolkę bandaża lub inny 
twardy przedmiot) w celu uzyskania nacisku na ranę. Całość cia-
sno bandażujemy , ale nie za mocno, by krew poniżej opatrunku 
mogła krążyć. Brak krążenia rozpoznamy po mocno wypełnio-
nych żyłach na dłoni lub stopie. Zbyt mocno nałożony opatrunek 
należy poluzować. Jeśli przesiąknie on krwią upewniamy się, że 
nie jest nałożony zbyt luźno i dokładamy kolejną warstwę gazy.

Opaska zaciskowa

W wyjątkowych sytuacjach na kończynach konieczne będzie za-
łożenie opaski zaciskowej. Metodę tę stosujemy tylko w przy-
padku: amputacji, zmiażdżenia, złamania otwartego z dużym 
krwawieniem, przygniecenia (gdy trwa ponad 10 min). Opaskę 
zakładamy tuż ponad raną, zawsze zapisując na skórze czas jej 
założenia. Zazwyczaj zakładamy ją na kończynach powyżej łok-
cia lub kolana, gdyż założona poniżej zwykle niedostatecznie 
uciska uszkodzone naczynie krwionośne i nie tamuje krwawie-
nia. Jeśli nie posiadamy profesjonalnej opaski, to możemy po-
służyć się krawatem, szerokim bandażem lub paskiem. Zacisk  
zakładamy tak mocno, aż krew przestanie wypływać z rany. Opa-
ski zaciskowej nie rozluźniamy, może zdjąć ją tylko lekarz.

Tamponada rany

W przypadku dużych, rozległych, obficie krwawiących ran nie 
tylko na kończynach, można zastosować tzw. tamponadę 4 



rany. Polega ona na wypełnieniu (wytamponowaniu) rany jało-
wą gazą i dopiero wtedy założeniu opatrunku uciskowego lub 
chłonącego w zależności od miejsca zranienia. 

Wstrząs pokrwotoczny

Każda osoba, która straciła większą ilość krwi, narażona jest 
na wystąpienie wstrząsu. Dlatego podczas udzielania pomocy 
należy obserwować wygląd, zachowanie i kontrolować często-
tliwość oddechu i tętna poszkodowanego. Objawami wstrząsu 
pokrwotocznego są: bladość, zasinienie warg, zimna, wilgotna 
skóra, przyspieszo-
ny oddech, przy-
spieszone, słabo 
wyczuwalne tęt-
no, zawroty głowy, 
niepokój, apatycz-
ność, senność. Po-
szkodowany, który 
utracił dużą ilość 
krwi, może doznać 
utraty przytomno-
ści, a nawet zatrzy-
mania krążenia.

P o s t ę p o w a n i e  
z ranami w szcze-
gólnych wypad-
kach

Każdą ranę należy 
zabezpieczyć opa-
trunkiem, by chro-
nić ją przed za-
nieczyszczeniem, 
zakażeniami oraz 
by tamować po-
wstałe krwawie-
nie. Aby jednak 
nasze działanie nie 
powodowało szkody, a przeciwnie - pomogło poszkodowanemu 
należy pamiętać o poniższych niestandardowych zasadach po-
stępowania.

W przypadku ran głowy - nigdy nie należy zakładać opa-
trunku uciskowego, jedynie osłonić krwawiące miejsce jałową 
gazą. Nie tamujemy także wyciekających płynów z nosa lub ucha 
(może to być płyn mózgowo – rdzeniowy) stosujemy osłaniający 
opatrunek chłonący. 

Rany na szyi z niewielkim krwawieniem ucisnąć jałowym 
opatrunkiem i delikatnie zabandażować, aby nie spowodować 
trudności w oddychaniu. Jeśli jednak jest to intensywne krwa-
wienie, tamuj je poprzez silny bezpośredni ucisk w miejscu 
krwawienia.

W przypadku rany klatki piersiowej może wystąpić odma 
opłucna (dostanie się powietrza do jamy opłucnej). Powo-
duje to duszność i trudność w oddychaniu u osoby zranionej.  
W takim przypadku należy jak najszybciej zablokować do-
stęp powietrza do opłucnej poprzez zastosowanie opatrunku 
uszczelniającego. Składa się on z: jałowych gazików oraz ceratki 

/folii przyklejo-
nej z trzech stron 
plastrem do skóry 
klatki piersiowej. 
Jeśli stan poszko-
dowanego na to 
pozwala (nie ma 
u s z k o d z o n e g o 
kręgosłupa i jest 
przytomny) to 
układamy go na 
uszkodzonej stro-
nie lub w pozycji 
półsiedzącej. 

Rany brzucha, 
którym towarzy-
szy wytrzewienie 
jelit  - jeżeli to 
możliwe – nale-
ży zabezpieczyć 
przed uszkodze-
niem i zabrudze-
niem. Najlepiej 
okryć cienką folią 
spożywczą lub 
zwilżoną gazą. 
Poszkodowanego 
z urazem brzu-
cha należy  ułożyć  

w pozycji minimalizującej napięcie mięśni brzucha tj. ze zgiętymi 
nogami w kolanach oraz przykryć folią termiczną.

Prawidłowe postępowanie osoby udzielającej pomocy  
w przypadku zranień i krwotoków uchroni poszkodowanego 
przed dodatkowym zakażeniem, wykrwawieniem, złagodzi jego 
cierpienie oraz może przyczynić się do uratowania życia. g
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Ogólne zasady tamowania krwotoków/opatrywania ran
1. Załóż rękawiczki.
2. Połóż lub posadź poszkodowanego.
3. U poszkodowanego nieprzytomnego sprawdź czynności życiowe.
4. Wezwij Pogotowie Ratunkowe.
5. Usuń odzież znad miejsca uszkodzenia odsłaniając ranę.
6. Rany nie dezynfekuj i nie oczyszczaj.
7. Do zaopatrzenia rany używaj gazy, bandaży, chust trójkątnych, (nie stosuj waty,  

ligniny lub innych materiałów, które w kontakcie z krwią zanieczyszczą ranę)
8. Opatrunek powinien w całości okryć ranę zabezpieczając ją przed  

zanieczyszczeniem.
9. Nigdy nie usuwaj ciała obcego z rany (szkło, metal, nóż) – mogłoby to nasilić  

krwawienie. Należy je ustabilizować opatrunkiem nie powodując nacisku.
10. Jeżeli krwawienie występuje na kończynie, unieś ją do góry.
11. Miejsce krwawienia uciśnij jałowymi gazikami, gazą lub innym materiałem  

opatrunkowym.
12. Na ranę silnie krwawiącą załóż opatrunek uciskowy ( tylko na krwotoki w obrębie 

kończyn).
13. W przypadku amputacji lub zmiażdżenia zastosuj opaskę zaciskową zapisując  

na skórze godzinę założenia zacisku.
14. Rozwarte, obficie krwawiące rany – wytamponuj i załóż opatrunek.
15. Do czasu przyjazdu lekarza obserwuj poszkodowanego w kierunku wstrząsu  

i kontroluj czynności życiowe.
16. Jeśli nie ma przeciwwskazań zastosuj ułożenie przeciwwstrząsowe 

- na plecach z nogami ok. 30 cm. powyżej.
17. Przykryj poszkodowanego folią termiczną.
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POZIOMO:

3. może być przygotowawcze, karne, 
    administracyjne
5. niekoniecznie ukochany, często obcy, 
    dzwoni, aby wyłudzić pieniądze
7. obchodzi swoje święto 11 listopada
9. szersze pojęcie kontroli, może być
    penitencjarny 
10. pokrewna kryminologii
12. określenie drugiego policjanta, 
       szczególnie w patrolach
13. może być domowa
16. nazwisko komendanta CBŚP
18. niezbędne narzędzie związane z SWI
20. pływacka, odbyła się w lipcu w Bałtyku

PIONOWO: 

1. składany zasłużonym osobom, 
     często poległym
2. nie tylko w szkole na lekcjach WF-u
4. odpowiedzialny za reprezentowanie 
    danej instytucji w mediach
6. USB, CD lub dysk twardy
8. wyjazd służbowy
11. miasto, w którym powstało pierwsze 
       w Polsce policyjne laboratorium, 
       w którym jest badana krew na 
       obecność narkotyków
14. Europejskie Kolegium Policyjne
15. np. domowy, można go naruszyć
17. Policja obchodzi je 24 lipca
19. jej słowa padają podczas ślubowania

Hasło utworzą litery z żółtych pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu. Rozwiązanie wraz z imieniem i nazwiskiem (jednostką) prosi-
my przesłać na adres redakcji: ksp.redakcja@policja.waw.pl do 31 grudnia 2014 r. Nagroda - książka - zostanie rozlosowana spośród e-maili  
z prawidłowymi odpowiedziami. Zwycięzcą ostatniej krzyżówki został Pan sierż. Piotr Król.

POLICYJNA KRZYŻÓWKA

***
Od stycznia 2015 roku będą obowiązywały nowe legityma-
cje służbowe policjantów. Ważne będą przez kolejne 4 lata. 
Dotychczasowe dokumenty tracą ważność 31 grudnia br. 
Nowe legitymacje zachowają obecnie obowiązujące wymiary 
i format karty identyfikacyjnej. W odróżnieniu od aktualnych, 
nowe legitymacje będą zawierały nazwę jednostki organiza-
cyjnej policji, w której funkcjonariusz pełni służbę. Z tym, że 
w przypadku, gdy:
• policjant pełni służbę w komisariacie Policji na legitymacji 

będzie wskazana nazwa komendy powiatowej Policji, ko-
mendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na 
obszarze działania której znajduje się komisariat;

• policjant pełni służbę w komisariacie specjalistycznym to 
na legitymacji będzie umieszczona nazwa komendy woje-
wódzkiej (stołecznej) Policji, na terenie której znajduje się 

komisariat specjalistyczny;
• policjant pełni służbę w ośrodku szkolenia Policji na legity-

macji będzie umieszczona nazwa komendy wojewódzkiej 
(stołecznej) Policji, na obszarze działania, której znajduje 
się ośrodek szkolenia.

***
Jak informuje MSW, trwają prace nad budową Centrum ds. 
Uprowadzeń CBŚP. Do jego głównych zadań będzie należało 
zapewnienie wszechstronnego wsparcia m.in. prowadzenia 
baz danych dotyczących przestępstw uprowadzenia, wy-
konywania analiz, zbierania innych informacji potrzebnych 
funkcjonariuszom pracującym nad daną sprawą, a także bez-
pośrednie wspieranie działań wykrywczych. Wsparcie obej-
mować będzie również pracę nad okolicznościami uprowa-
dzenia zarówno tego, które wydarzyło się na terenie Polski, 
jak i poza naszymi granicami, ale dotyczy obywatela Polski. 
Centrum będzie pełnić funkcję wspomagającą dla grup ope-
racyjno-procesowych przy planowaniu działań oraz czynno-
ściach wykrywczych. Oficjalne rozpoczęcie pracy przewidzia-
ne jest w połowie 2015 roku.  g

CZY WIESZ, ŻE …
NADKOM. ANNA KĘDZIERZAWSKA
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