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Wśród zaproszonych gości byli: sekretarz stanu  
w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny Po-
licji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, zastępcy komen-
danta głównego Policji, zastępca dyrektora general-

nego Służby Więziennej, komendanci wojewódzcy, komendant 
stołeczny Policji. Uroczystość prowadził insp. Sławomir Cisowski, 
naczelnik wydziału doskonalenia zawodowego KSP.

Przygotowania do spektaklu trwały kilka miesięcy, a w ostat-
nich tygodniach próby odbywały się codziennie. Na scenie wystą-
pili aktorzy Amatorskiej Sceny Policyjnej, powstałej w Biurze Ko-
munikacji Społecznej KGP: Marcin Mazurek w roli dziadka, Marcin 
Szymański jako ojciec, Wiktoria Makara jako Klara, bliźniaczki Ga-
briela i Aleksandra Dudzińskie - jako Ola, i Borys Malinowski w roli 
Miłosza. – Amatorska Scena Policyjna nawiązuje w swojej idei do 
„Teatru ze Społecznością”. Jest to forma teatru zaangażowanego, 
którego istotą jest silne zakorzenienie w kulturze i historii lokal-
nego środowiska społecznego. Za cel główny postawiliśmy sobie 
budowanie i wzmacnianie wizerunku polskiej Policji, jej wartości  
i etosu, zarówno w środowisku policyjnym, jak i w społeczeństwie. 
Chcemy wzmacniać współczesną tożsamość formacji policyjnej  
i krzewić wiedzę na ten temat – mówiła podczas premiery mł. insp. 
dr Iwona Klonowska, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP.

Spektakl „Służba” to dzieje policyjnej rodziny, historia Policji 
w pigułce. Opowieść jest linearna, a główny bohater - dziadek, 
sięgając do wydarzeń sprzed lat, prowadzi swoją wnuczkę i jej 
przyjaciół przez karty historii. Odkrywa przy tym rodzinne tajem-
nice, komentuje i wyjaśnia historię. Żeby uatrakcyjnić przekaz,  
w spektaklu wykorzystane są fragmenty filmów, inscenizacje  
i muzyka na żywo. Gdy nagle w trakcie projekcji filmu z rekonstruk-
cyjnej bitwy pod Kuligowem rozbrzmiewa śpiew Chóru Komendy 
Stołecznej Policji, publiczność zamiera. Efekt jest piorunujący.

Przedstawienie reżyserowane przez Mariolę Daszkiewicz-Ko-
nopczyńską jest integralną częścią „Koncepcji zintegrowanych 

działań polskiej Policji na poziomie centralnym, w ramach przygo-
towań i obchodów 100-lecia Policji w 2019 r.” i w ramach koncepcji 
będzie prezentowany we wszystkich garnizonach Policji. Projekt 
powstał przy współpracy Biura Historii i Tradycji Policji KGP. – Świet-
ne przedstawienie! W ciągu kilkudziesięciu minut można przeżyć 
100 lat historii polskiej Policji, zadumać się nad losem ludzi, ale też 
poczuć dumę z bycia funkcjonariuszem - mówili po premierze wi-
dzowie.

Po spektaklu komendant główny Policji otrzymał z rąk wicemi-
nistra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego 
statuetkę Przyjaciela Amatorskiej Sceny Policyjnej „Na Posterun-
ku”. Z kolei szef Policji wręczył wszystkim, którzy brali udział w re-
alizacji projektu pamiątkowe odznaki. 

Spektaklowi towarzyszyła wystawa „Policja Państwowa 
1919-1939”, przygotowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji 
KGP w oparciu o materiały z Narodowego Archiwum Cyfrowe-
go. Prezentuje ona główne elementy historii formacji - sylwetki 
Komendantów Głównych Policji Państwowej, zasłużonych funk-
cjonariuszy, a także umundurowanie i zarys pełnionej służby. Na 
archiwalnych zdjęciach uwiecznione zostały również pierwsze 
kobiety - funkcjonariuszki Policji Państwowej. Wystawa pre-
zentowana jest na co dzień w siedzibie biura przy ul. Orkana 14  
i służy jako pomoc dydaktyczna w prowadzonych spotkaniach  
z młodzieżą. g

wykorzystano mat. KGP 

Obchody jubileuszu 100-lecia powstania Policji 
rozpoczęte
Premierą spektaklu „Służba” w wykonaniu aktorów Amatorskiej Sceny Policyjnej, zainaugurowano, w warszawskim Mu-
zeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, obchody jubileuszu 100-lecia powstania Policji. To opowieść  
o trudnych wyborach, służbie i odpowiedzialności za kraj i współobywateli. Wspaniała podróż przez historię polskiej Policji 
Państwowej. 

g Jedna ze scen spektaklu „Służba” z udziałem aktorów Amatorskiej
      Sceny Policyjnej

g Kadra kierownicza i zaproszeni goście podczas spektaklu „Służba” 
       w warszawskim Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych
       PRL
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 Za cel główny postawiliśmy sobie budo-
wanie i wzmacnianie wizerunku polskiej  
Policji, jej wartości i etosu, zarówno w środo-
wisku policyjnym, jak i w społeczeństwie.



Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy
Nie daj się wciągnąć w tę grę! Możesz 
stracić dorobek całego życia - wielo-
krotnie powtarzają starszym osobom 
policjanci podczas spotkań w klubach 
seniora czy Uniwersytetach III Wieku. 
Mimo to oszustwa „na wnuczka” i „na 
policjanta” od kilku lat są poważnym 
wyzwaniem dla policjantów niemal  
w całym kraju. Funkcjonariusze wyko-
rzystują wszystkie możliwe sposoby 
walki z przestępczym procederem. 
Jednak łupem sprawców padają z roku na rok większe kwoty.  
W 2016 r. było to około 14 mln złotych, a w minionym roku stra-
ty szacowano na kwotę ponad 18 mln złotych.
Aby zapobiegać tego rodzaju przestępstwom, funkcjonariusze 
służb kryminalnych rozpracowują środowisko przestępcze, sta-
le prowadzone są też kampanie informacyjno-edukacyjne skie-
rowane do seniorów. Ostrzeżenia przez oszustami trafiają do 
starszych osób za pośrednictwem kościołów, a policjanci szkolą 
pracowników poczty i placówek bankowych.. 
Na oryginalny pomysł ostrzeżenia seniorów przed takimi oszu-
stwami wpadł komendant komisariatu Policji w Wawrze. Z po-
mocą swoich policjantów zorganizował konkurs małych form 
filmowych, w którym to sami seniorzy ostrzegają swoich rówie-
śników przed zagrożeniami współczesnego świata. Więcej na 
ten temat w wywiadzie z kom. Robertem Matusikiem w mate-
riale „Senior kontra oszust”.
Zachęcam do lektury!

Redaktor Naczelna
podinsp. Anna Kędzierzawska
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Wspominamy  
Andrzeja Struja

W uroczystości wzięli również udział koleżanki i koledzy 
policjanta, a także przedstawiciele spółki Tramwaje War-
szawskie S.A. Przy tablicy pamiątkowej wystawiono poste-
runek honorowy. Następnie złożono wieńce oraz zapalono 
znicz. Minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego 
podkom. Andrzeja Struja. Odegrany został sygnał Śpij kole-
go. Po zakończeniu uroczystości delegacja policjantów WWP 
KSP udała się na Cmentarz Komunalny Północny, gdzie przy 
grobie podkom. Andrzeja Struja wystawiono posterunek ho-
norowy i złożono wiązankę kwiatów.

Do tragicznego zdarzenia doszło 10 lutego 2010 roku. Na 
przystanek podjechał tramwaj. Jeden ze stojących przy wiacie 
mężczyzn rzucił koszem na śmieci w wagon. Na jego zacho-
wanie zareagował wychodzący z tramwaju pasażer - mł. asp. 
Andrzej Struj. Został zaatakowany przez napastnika nożem. 
Na miejsce natychmiast wezwano karetkę pogotowia i Poli-
cję. Mimo błyskawicznie udzielonej pomocy medycznej zmarł  
w szpitalu.  g

„Zginął, bo nie przeszedł obojętnie wobec zła” - taki napis wid-
nieje na tablicy pamiątkowej wmurowanej w kapliczkę, którą po-
stawiono w miejscu, gdzie osiem lat temu tragicznie zginął funk-
cjonariusz stołecznego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego.  
W rocznicę śmierci podkomisarza Andrzeja Struja, Minister 
SWiA Joachim Brudziński, Komendant Główny Policji nad-
insp. dr Jarosław Szymczyk oraz Komendant Stołeczny Policji 
nadinsp. Paweł Dobrodziej uczcili pamięć bohaterskiego poli-
cjanta i złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową na Woli.
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Wtegorocznych zawodach brało udział 67 drużyn  
z 10 krajów, w tym 6 zespołów kobiecych. Ranga 
wydarzenia oraz duża liczba uczestników wyma-
gała rozegrania zawodów w czterech warszaw-

skich obiektach sportowych:
Turniej upamiętnia śmierć podkomisarza Andrzeja Struja, 

który zginął 10 lutego 2010 roku podejmując interwencję wo-
bec dwóch młodych mężczyzn. Jeden z napastników zadał poli-
cjantowi kilka śmiertelnych ciosów nożem. 42-letni Andrzej Struj 
służył w Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym Komendy Stołecz-
nej Policji. Pośmiertnie został awansowany na pierwszy stopień 
oficerski i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Krzyżem Zasługi za Dzielność. 

Dla środowiska policyjnego piłkarskie zawody to również 
wydarzenie o charakterze integracyjnym, pozwalającym na za-
cieśnienie kontaktów międzynarodowych pomiędzy reprezenta-

cjami.
Puchar Komendanta Głównego Policji drużyn kobiecych zdo-

były piłkarki z Komendy Głównej Policji, drugie miejsce zajęły 
panie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, natomiast trze-
cie trofeum uzyskała drużyna kobiet  z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu.

W rozgrywkach męskich, pierwsze podium zajęła reprezen-
tacja Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, drugie 
miejsce otrzymali żołnierze z 6 batalionu powietrzno - desan-
towego, natomiast po trzecie sięgnęli przedstawiciele Federacji 
Rosyjskiej. 

Podczas uroczystej gali nadinsp. Jan Lach podziękował wszyst-
kim uczestnikom za wspaniałą grę i zdrowe współzawodnictwo. 
Podkreślił, że turniej ma celu integrowanie środowiska mundu-
rowego i nawiązywanie nowych międzynarodowych przyjaźni. g
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IX Międzynarodowy Turniej Służb  
Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej  
im. podkom. Andrzeja Struja
ELŻBIETA SANDECKA-PULTOWICZ

Piłkarski turniej, którego współorganizatorem jest Komenda Stołeczna Policji, upamiętnia tragiczną śmierć na służbie stołecz-
nego policjanta podkom. Andrzeja Struja. Zawody odbyły się w dniach 7-9 lutego br. Wydarzenie z roku na rok przyciąga 
coraz większe zainteresowanie przedstawicieli służb mundurowych z całego świata. Sportowa rywalizacja ma zacieśniać 
wzajemne kontakty, ale połączona jest również z gromadzeniem środków na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom 
po Poległych Policjantach.

g Wspólna fotografia zwycięzkich drużyn z kierownictwem służb mundurowych
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W sobotę 12 maja 2018 roku odbędzie się w Rzeszowie V Ultramaraton Podkarpacki. Organizatorem tej szczególnej imprezy 
biegowej podobnie jak w latach ubiegłych będzie stowarzyszenie Ultra Run. Zawodnicy będą rywalizować na dystansach: 30, 
50, 70 i 115 km na trasach biegnących wokół Rzeszowa.
 
W tym roku po raz pierwszy organizatorzy przewidzieli biegi dla dzieci. Utrzymana zostanie również odrębna klasyfikacja 
dla służb mundurowych. Honorowy patronat nad imprezą objął Komendant Miejski Policji w Rzeszowie młodszy inspektor  
Bogusław Kania.

„Stowarzyszenie Ultra Run zaprasza do udziału w piątej edycji Ultramaratonu Podkarpackiego. Podczas ultramaratonu będzie 
można zmierzyć się z ekstremalnym biegiem przekraczającym dystans tradycyjnego maratonu. Wzorem lat ubiegłych, orga-
nizatorzy przewidzieli odrębną klasyfikację dla służb mundurowych. Do udziału szczególnie zapraszamy przedstawicieli Policji  
i Wojska, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej. Od początku w Ultramaratonie Podkarpackim na najdłuższym dystan-
sie z sukcesami startuje  policjant z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie młodszy aspirant Marcin Żaczek.
 
Biegi mają charakter terenowy, a trasy ultramaratonu wytyczone została wokół Rzeszowa. Przebiegać będą się głównie droga-
mi polnymi i leśnymi, z uwzględnieniem walorów krajobrazowych i tylko w niewielkiej części po nawierzchniach asfaltowych. 
Dla dystansów 115 km, 70 km, 50 km start i meta zostały wyznaczone w Rzeszowie na Rynku. Natomiast start do biegu 30 ki-
lometrowego wyznaczony został na rynku w Tyczynie.  W tym roku po raz pierwszy organizatorzy przewidzieli biegi dla dzieci.”

Zapraszamy wszystkich chętnych policjantów i pracowników Policji do udziału w imprezie. Zgłoszenia przyjmowane będą do 
27.04.2018 r., bądź do wyczerpania limitu miejsc. 
 
Więcej informacji o imprezie można będzie znaleźć na stronie ultramaratonu http://ultramaratonpodkarpacki.pl. 



AKTUALNOŚCI 

6  SMP

Nie daj się wciągnąć w tę grę!
PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Kolejny już rok policjanci w całym kraju, w tym funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji w ramach kampanii informa-
cyjnej z partnerami zewnętrznymi ostrzegają osoby starsze przed oszustami metodą „na policjanta” i „na wnuczka”. Tylko 
w ubiegłym roku seniorzy stracili w ten sposób ponad 18 mln złotych. Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krewnych 
przed oszustami podszywającymi się pod członków rodziny lub policjantów.

TWARDE STATYSTYKI
Z danych zgromadzonych przez policjantów KSP, wynika, że  
w ubiegłym roku w Warszawie i na terenie okolicznych powiatów 
stwierdzono 453 tego rodzaju przestępstw, a 162 razy usiłowano 
ich dokonać. Łączne straty to 18.779.826 złotych. Dla porówna-
nia rok wcześniej w stołecznym garnizonie stwierdzono 449 prze-
stępstw, a 148 razy usiłowano dokonać oszustwa metodą „na po-
licjanta” lub „na wnuczka”. Wtedy straty oceniano na ponad 14 
mln złotych.

NIEZBĘDNA PROFILAKTYKA
Aby zapobiegać tego rodzaju przestępstwom, policjanci w po-
szczególnych dzielnicach stale prowadzą kampanie informacyj-
no-edukacyjne skierowane do seniorów. Organizują spotkania  
w ramach zajęć Uniwersytetu III Wieku czy, tak jak policjanci  
z południowopraskiej komendy – konkurs małych form filmowych,  
w którym sami seniorzy ostrzegają swoich rówieśników przed za-
grożeniami współczesnego świata (więcej na ten temat w wywia-
dzie z pomysłodawcą przedsięwzięcia komendantem Komisariatu 
Policji w Wawrze kom. Robertem Matusikiem w materiale „Senior 
kontra oszust”). Szkolą także pracowników banków i placówek 
pocztowych. O sposobach działania oszustów informują również 
w kościołach i klubach seniora. Przygotowują ulotki i spoty ostrze-
gające przed nowymi metodami działania przestępców. Całość 
przedsięwzięć w skali garnizonu koordynuje Wydział Prewencji 
KSP.

KRYMINALNI NA TROPIE OSZUSTÓW
Ważnym elementem zapobiegania takim zdarzeniom są też dzia-
łania policjantów pionu kryminalnego. Kilkanaście dni temu np. 
funkcjonariusze z wydziału kryminalnego legionowskiej komen-
dy udaremnili przekazanie 20 tys. zł 22-letniemu mężczyźnie po-
dejrzanemu o oszustwo metodą „na policjanta”. Rafał O. został 
zatrzymany, kiedy chciał odebrać od 84-latki pieniądze. Tym ra-
zem o usiłowaniu oszustwa policjanci zostali powiadomieni przez 
pracowników banku, z którego pokrzywdzona chciała wypłacić 
gotówkę. W trakcie sprawdzeń okazało się też, że wcześniej inna 
kobieta przekazała temu samemu mężczyźnie prawie 6 tys. zł. Sąd 
zastosował wobec niego trzymiesięczne tymczasowe aresztowa-
nie.

W innym przypadku to policjanci z mokotowskiego wydziału 
kryminalnego zatrzymali kobietę podejrzaną o oszustwo metodą 
„na policjanta”. Pokrzywdzona wypłaciła z banku gotówkę i prze-
kazała ją 36-letniej Agnieszce K. Chwilę wcześniej ta sama osoba 
będąc przekonana, że bierze udział w policyjnej akcji wrzuciła 
pieniądze do kosza na śmieci. Kopertę z pieniędzmi podjął wtedy 
19-letni Sebastian D. Nie zdążył jednak przekazać jej swoim zle-
ceniodawcom, został zatrzymany i tymczasowo aresztowany, po-
dobnie, jak jego wspólniczka.

Policjanci z tej samej jednostki zatrzymali też w ostatnim cza-
sie 17-letniego Kacpra N., który pełnił w przestępczej strukturze 
rolę „odbieraka”. Zmanipulowana przez przestępców kobieta  
w ciągu kilku dni przekazała przestępcom łącznie aż 150.000 zło-
tych. Była przekonana, że bierze udział w policyjnej akcji i w ten 
właśnie sposób uchroni swoje pieniądze. Zgodnie z instrukcją 
oszustów we wskazanych przez nich miejscach przekazała wszyst-
kie swoje oszczędności. 

Jak wynika z opisanych spraw, łupem sprawców padają coraz 
większe kwoty. Kilka lat temu, kiedy ten przestępczy proceder za-
czynał kwitnąć, były to kwoty rzędu kilku czy kilkunastu tysięcy 
złotych. Dziś seniorzy tracą często po kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
Sprawcy posługują się przy tym różnymi „legendami”. Aby uwia-
rygodnić swoją historię, rozmówca mówi np., że prowadzona jest 
policyjna akcja i musisz w niej pomóc. W innym przypadku dzwo-
niący przekonuje, że jest okazja zarobienia dużych pieniędzy, lecz 
pilnie potrzeba niewielkiej kwoty, żeby np. opłacić adwokata. Po 
pieniądze wysyła znajomego. Niezależnie jak wyjątkową bajkę 
wymyśli rozmówca, nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pie-
niędzy!

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich 
zwraca uwagę, że w większości tych zdarzeń osoby starsze udają 
się do banku celem wypłaty swoich oszczędności. – Stąd wspólne 
działania informacyjne podjęte przesz Policję i sektor bankowy. 
Należy jednak pamiętać, że banki nie mogą odmówić klientowi 
wypłaty pieniędzy z konta. W sytuacji, gdy pracownik widzi, że 
starsza osoba chce dokonać takiej czynności, a jednocześnie spra-
wia np. wrażenie bardzo zdenerwowanej, oczywiście stara się jej 
pomóc. Bez naruszania swobody decyzji klienta – informujemy, 
że zdarzają się różne próby wyłudzeń. Wyjaśniamy metodologię 
takich działań, a następnie – wspólnie z prawdziwą Policją 4 
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– oferujemy pomoc. Przestrzegamy klientów, aby nie przekazywali 
wypłaconej gotówki nieznajomym osobom np. w celu „zastawie-
nia pułapki” ani nie realizowali przelewów na nieznane sobie kon-
ta. Dzięki tym działaniom wielokrotnie udaje się udaremnić próby 
wyłudzeń.
Poznaj metody:

1. Dzwoni telefon, podnosisz słuchawkę.
2. Osoba, z którą rozmawiasz przekonuje, że jest Twoim wnucz-

kiem, krewnym, znajomym lub inną bliską osobą.
3. Osoba ta informuje, że pilnie potrzebuje pieniędzy.
4. Telefon dzwoni ponownie. Osoba informuje, że jest policjan-

tem i przekonuje, że przed chwilą dzwonił oszust, a Ty musisz 
pomóc go zatrzymać.

5. Zostajesz poinformowany, że potrzebne są pieniądze, które 
masz przekazać nieznanej Ci osobie. Pamiętaj! Policja nigdy 
nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim 
żądaniem. Policja nigdy nie poprosi Cię też o przelanie pienię-
dzy na konto lub pozostawienie ich w jakimś miejscu!

SENIORZE, NIE POZWÓL SIĘ OSZUKAĆ!
Wszystkie osoby, do których wykonywane są tego typu telefony, 
powinny zachować szczególne środki ostrożności. Zwłaszcza w sy-

tuacjach, gdy w grę bardzo często wchodzą oszczędności całego 
życia, warto zatrzymać się na chwilę, uspokoić i nie działać pod 
wpływem impulsu. Policja nigdy nie prosi obywateli o przekazy-
wanie pieniędzy ani kosztowności nieznanym osobom. Policja 
nigdy nie prosi też telefonicznie o udział w działaniach operacyj-
nych. Jeśli ktoś telefonicznie prosi nas o pieniądze, udział w akcji 
policyjnej, bądź mamy jakiekolwiek wątpliwości, z kim rozmawia-
my, należy pilnie skontaktować się z najbliższymi. Jeżeli nie ma 
takiej możliwości, a podejrzewamy, że ktoś próbuje nas oszukać, 
natychmiast trzeba skontaktować się z Policją dzwoniąc na 997 
lub 112 – najlepiej z telefonu komórkowego, ewentualnie sta-
cjonarnego po uprzednim upewnieniu się, że ostatnia rozmowa 
została rozłączona. To bardzo ważne! – Apelujemy do dziennika-
rzy o jak najczęstsze informowanie o tym, jak nie dać się oszukać. 
Jednocześnie apelujemy do wszystkich dzieci i wnuków, aby po-
rozmawiały o tego rodzaju przestępczości ze swoimi rodzicami/
dziadkami. Zróbcie to Państwo osobiście – zanim dojdzie do próby 
wyłudzenia – i ostrzeżcie, jak działają przestępcy. Powiedzcie, żeby 
nigdy nie ufali tego rodzaju telefonicznym „prośbom” o pomoc – 
apeluje nadinspektor Paweł Dobrodziej, Komendant Stołeczny 
Policji. g

Senior kontra oszust
KOM. JOANNA WĘGRZYNIAK

Problem oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka” czy „na policjanta” wciąż jest aktualny i Policja cały czas stara 
się działać na rzecz ograniczenia tego rodzaju przestępczości. Najważniejsza w tym zakresie niewątpliwie jest profilaktyka  
i edukacja. Docieramy do osób starszych w przeróżny sposób i dosłownie staramy się być wszędzie. Komendant Komi-
sariatu Policji w Wawrze kom. Robert Matusik może pochwalić się dość innowacyjnym pomysłem, jaki zrodził się i został 
zrealizowany w komendzie na Pradze Południe w minionym roku. A wszystko dla seniorów, w trosce o ich bezpieczeństwo.

Przejdźmy od razu do sedna sprawy, co panu mówi hasło „Senior 
kontra oszust”?
To nazwa konkursu małych form filmowych, fantastyczne przed-
sięwzięcie, które w ubiegłym roku policjanci z KRP Warszawa 
VII wspólnie z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowe-
go m.st. Warszawy, delegaturami w dzielnicach Praga Południe  
i Wawer oraz urzędami tych dzielnic zorganizowali i przeprowadzili 
w ramach działalności prewencyjno-profilaktycznej skierowanej do 
seniorów.

Nazywany jest pan ojcem tego pomysłu, proszę więc powiedzieć, 
skąd zrodził się taki właśnie plan? 
Aktywność przestępców trudniących się oszustwami na tzw. poli-
cjanta czy wnuczka, którzy pod pozorem rzekomych akcji policyjnych 
wyłudzają pieniądze od osób starszych trwa już kilka lat. Zadaniem 
Policji jest nie tylko ściganie i zatrzymywanie podejrzanych, ale rów-
nież prowadzenie działań prewencyjnych, które mają uświadamiać 
o tego rodzaju przestępstwach, przestrzegać i uczyć, jak ich uniknąć 
oraz, jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia. Prowadzone na szeroką 
skalę akcje profilaktyczne w postaci dystrybucji ulotek, docieranie 
do banków, kościołów, aptek, przychodni zdrowia, organizowanie 
spotkań z seniorami przynoszą efekty, co znajduje  odzwierciedlenie 
w statystykach. Odnotowujemy coraz więcej usiłowań dokonania 
oszustwa zamiast dokonanych wyłudzeń pieniędzy. 

Niemniej jednak nadal znajdują się osoby, które mimo wielu 
starań funkcjonariuszy zajmujących się profilaktyką społeczną wciąż 
wierzą w historie opowiadane przez oszustów i przekazują niejed-

nokrotnie oszczędności całego swojego życia nieznajomym lub po-
zostawiają je na ulicy pod zaparkowanymi pojazdami czy w koszu 
na śmieci. Takie sytuacje wskazują, że należy kontynuować działania 
edukacyjne i prewencyjne. Właśnie w poszukiwaniu nowych sposo-
bów na zwiększenie efektywności działań profilaktycznych przysło-
wiowo wpadł mi do głowy pomysł bezpośredniego zaangażowania 
samych seniorów do naszych przedsięwzięć.  4

g Konkurs „Senior kontra oszust” spotkał się z dużym zainteresowaniem
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W jaki sposób zamierzaliście działać?
Założenie było proste. Chodziło o to, aby to sami seniorzy przestrze-
gli swoich rówieśników, koleżanki i kolegów, przed współczesnymi 
zagrożeniami. Taki przekaz w naszej ocenie w znaczący sposób 
uwiarygodni i uzupełni informacje przekazywane przez policjantów 
na spotkaniach z seniorami, a to w konsekwencji przełoży się na 
wzrost ich bezpieczeństwa. Poza tym bezpośredni udział w takim 
przedsięwzięciu sprawi również, że dla samych zaangażowanych se-
niorów oszuści nie będą już stanowić zagrożenia.

Dlaczego wybraliście filmową formę przekazu?
Po pierwsze wydawało się nam, że może to być atrakcyjne dla sa-
mych seniorów, którzy mieli dzięki temu szansę stać się przez chwi-
lę reżyserami, scenarzystami i przede wszystkim aktorami, do tego  
w słusznej sprawie. Drugi powód był zupełnie przyziemny. Podczas 
organizowania spotkań z osobami starszymi, poza przygotowanymi 
samodzielnie przez policjantów pokazami multimedialnymi dyspo-
nowaliśmy jedynie zdezaktualizowanymi już spotami filmowymi, 
które w dużej mierze opowiadały jedynie o oszustwach na tzw. 
„wnuczka”. Pojawiła się więc myśl, aby to seniorzy stworzyli kilku-
minutowe przekazy filmowe odpowiadające tej problematyce. 

Ale od samego pomysłu do przeprowadzenia konkursu jeszcze 
długa droga. Proszę powiedzieć, jak to wszystko przebiegło?
O powodzeniu przedsięwzięcia decydowały sprawy techniczne, 
logistyczne i ciężka praca seniorów, ich opiekunów z Dziennych 
Domów Pomocy Społecznej i Klubów Seniora oraz policjantów. 
Po konsultacjach w samorządach, miejscowych ośrodkach po-
mocy społecznej czy domach seniora, pomysł ujęto w ramy kon-
kursowe nadając mu tytuł „Senior kontra oszust” - konkurs ma-
łych form filmowych. Stworzono regulamin, określono zasady  
i wyłoniono kapitułę konkursu. Jednym z postanowień regulami-
nu było nieodpłatne  przekazanie praw autorskich na potrzeby 
działań edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych przez Policję 
i Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warsza-
wy tak, aby prace konkursowe mogły służyć jako materiał pro-
filaktyczny w pracach nad bezpieczeństwem seniorów. Uzyska-
liśmy również akceptację BBiZK m.st. Warszawy i samorządów. 
Konkurs uzyskał patronat dyrektora biura, burmistrzów Wawra  
i Pragi Południe oraz Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII.

A jak zareagowali bezpośrednio zainteresowani, seniorzy i ich 
opiekunowie? 
Trzeba przyznać, że wszyscy z ogromnym entuzjazmem przyjęli nasz 

pomysł i z równie dużym zapałem zabrali się do pracy. Proces twór-
czy zgłoszonych do konkursu grup trwał kilka miesięcy. Policjanci od 
początku deklarowali wszelką pomoc merytoryczną, pojawialiśmy 
się na kolejnych spotkaniach edukacyjnych, odpowiadaliśmy na 
wiele pytań, wypożyczaliśmy też elementy umundurowania,  które 
zostały wykorzystane jako rekwizyty.  

Ile filmów powstało?
Do jury wpłynęło 6 prac. Finał konkursu był prawdziwą uroczy-
stością dla samych seniorów, jak i organizatorów. Wszyscy uczest-
nicy, patroni, osoby zaangażowane w organizację zasiedli w dużej 
sali widowiskowej, gdzie zostały wyświetlone filmy konkursowe. 
Członkowie jury zgodnie przyznali, że każda z nadesłanych prac 
jest niezwykle ciekawa, wartościowa, niosąca przesłanie i bę-
dzie stanowić doskonały materiał edukacyjno-profilaktyczny  
w przyszłości. Niemniej jednak kierując się regułami konkursowy-
mi należało wyłonić zwycięzców. I miejsce zajęła grupa Dzienne-
go Domu Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59, II miejsce  
- Klub Seniora przy ul. Paca 42, a III - Klub Seniora w Wawrze.  

Odnieśliście tym przedsięwzięciem duży sukces profilaktyczny? 
Moim zdaniem była to fantastyczna inicjatywa. Poziom prac, 
które wpłynęły na konkurs przerósł nasze najśmielsze oczeki-
wania. Pomysłowość, różnorodność spojrzeń i ujęć tego same-
go problemu zaskoczyła nas wszystkich. Zagrożenia ze strony 
oszustów widziane oczyma seniorów okazały się niezwykłą lek-
cją profilaktyczną dla nas wszystkich. Nie możemy się nachwalić  
i nie przestajemy dziękować samym seniorom, ale również ich opie-
kunom za zaangażowanie i tak duży profesjonalizm. 

Co teraz dzieje się  z tymi małymi formami filmowymi?
Filmy konkursowe wykorzystywane są oczywiście do pracy  
z seniorami. Planowane jest też  ich powielenie i udostępnienie po-
zostałym policjantom zajmującym się profilaktyką społeczną jako 
materiału pomocniczego podczas spotkań z seniorami. 

Informacje na temat przeprowadzonego konkursu były przed-
miotem prasowych artykułów i reportażu w Magazynie Ekspresu 
Reporterów. Mam nadzieję, że nasze działania przyczynią się do 
wzrostu świadomości najstarszych członków naszego społeczeń-
stwa, a tym samym zapewnią im spokojny odpoczynek na emerytu-
rze i ustrzegą przed oszustami i innymi zagrożeniami współczesnego 
świata. g
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Za sukcesem stoją ludzie
ELŻBIETA SANDECKA-PULTOWICZ

Dobra atmosfera wśród pracowników to, zdaniem kom. Krzysztofa Grzyba kierującego od pół roku stołecznym Laborato-
rium Kryminalistycznym KSP, klucz do sukcesu. W osiągnięciu wymaganej liczby opinii biegłych i sprawozdań certyfikowa-
nych specjalistów kryminalistyki pomaga także nowoczesny sprzęt.

Drzwi do gabinetu naczelnika zawsze są otwarte, ale on 
rzadko przebywa w środku. Z telefonem w ręku niestru-
dzenie przemierza korytarze, pokonuje kolejne piętra, 
osobiście doglądając pracę poszczególnych sekcji la-

boratorium. Pomimo, że znajduje się w ciągłym ruchu, jest sta-
le dostępny. Umiejętnie scala wiele procesów oraz na bieżąco 
podejmuje decyzje. Bez względu na porę dnia czy nocy, osobi-
ście uczestniczy i nadzoruje oględziny najważniejszych zdarzeń, 
gdzie niezbędny jest udział techników kryminalistyki. Ponieważ 
sam wykonywał tę profesję przez wiele lat i jest pasjonatem za-
wodu, stara się być wsparciem dla policjantów pod kątem za-
bezpieczenia śladów, ich wykrywania oraz oceny przydatności 

materiału dowodowego. Naczelnik podkreśla, że najważniejsza 
dla niego jest dobra atmosfera w pracy, a sprzyja temu wzajem-
ne zaufanie, pomoc i chęć współpracy. – Dla osiągania dobrych 
wyników niezbędny jest również nowoczesny sprzęt, bo pozwa-
la zapewnić odpowiedni poziom badań i wydawanych opinii.  
W ubiegłym roku przy wykorzystaniu analizatora genetycznego 
zbadano ponad 8 tys. obiektów (różnego rodzaju przedmiotów, 
materiałów itp.) oraz wydano 1333 opinii kryminalistycznych  
w tym zakresie, a czeka kolejnych kilkaset zleceń. Nie muszę 
tłumaczyć, że to najważniejszy i perspektywiczny dział labora-
torium. Dzięki najnowocześniejszym badaniom kodu genetycz-
nego możemy identyfikować przestępców nie tylko w toczących 
się postępowaniach, ale także wyjaśniać nierozwiązane sprawy 
kryminalne sprzed wielu lat – wyjaśnia naczelnik kom. Krzysztof 
Grzyb.

Warto podkreślić, że stołeczne laboratorium podjęło czynno-
ści celem utworzenia własnej pracowni informatycznej, w której 
będą prowadzone badania z zakresu informatyki śledczej, zali-
czane do badań kryminalistycznych. Analiza zróżnicowanych cy-
frowych nośników danych (telefonów komórkowych, kart SIM, 

tabletów, nawigacji, itp.) jest istotna w postępowaniach kar-
nych dotyczących m.in.: przestępstw gospodarczych, posiadania  
i rozpowszechniania pornografii dziecięcej, oszustw w sieci, stal-
kingu. Głównym zadaniem informatyki śledczej, jako wyspecja-
lizowanej gałęzi nauk sądowych, jest odczytanie informacji zapi-
sanych na badanych urządzeniach oraz odtworzenie aktywności 
użytkowników. Biegły z zakresu badań informatycznych powo-
ływany jest w celu stwierdzenia okoliczności mających istotne 
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 

Laboratorium Kryminalistyczne KSP zakupiło wyposażenie 
pracowni informatycznej zgodnie ze standardami Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz pozyskało funk-
cjonariusza Policji st. sierż. Michała Muzalskiego, który posia-
da doświadczenie w walce z cyberprzestępczością. Przechodzi 
on obecnie szkolenie na certyfikowanego specjalistę z zakresu 
badań cyfrowych nośników danych, a następnie w przyszłości 
będzie starał się o uprawnienia biegłego z zakresu informatyki 
śledczej. Podjęto również starania o przyjęcie kolejnej osoby, 
co pozwoli zapewnić dalszy rozwój pracowni informatycznej. 
– Generalnie w całym wydziale uzupełniliśmy prawie wszystkie 
wakaty, a trzeba przy tym zaznaczyć, że różnorodność badań 
prowadzonych w laboratorium wymaga znalezienia i zatrudnie-
nia najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. Skupiamy 
więc grono wysoko wykwalifikowanych policyjnych fachowców. 
Każda sekcja: daktyloskopii, mechanoskopii, badań dokumen-
tów, technik audiowizualnych oraz działające obecnie odrębnie 
sekcje chemii oraz biologii i osmologii, potrzebują innego rodza-
ju urządzeń, narzędzi, materiałów, co wymaga dużych nakładów 
finansowych, a także sprawnego zarządzania. 

Do sukcesów należy zaliczyć też modernizację pomieszczeń 
archiwum Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej oraz 
rozpoczęcie remontu instalacji gazów czystych. – Cały proces 
poprzedzony był stworzeniem odpowiedniej dokumentacji, 
przeprowadzeniem procesu przetargowego oraz wyłonieniem 
wykonawcy usługi. Remont instalacji gazów czystych opiewający 
na kwotę ok. 200 tys. zł jest niezbędny do zapewnienia sprawnej 
i wydajnej pracy sekcji chemii, która realizuje badania oraz 4 fo
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wykonuje analizy środków odurzających i substancji psychotro-
powych. Tylko w ubiegłym roku przebadano w ten sposób ponad  
8 tysięcy obiektów i zrealizowano 981 zleceń.

Spośród wykonywanych opinii kryminalistycznych na rzecz 
komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej  
Policji oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na 
uwagę zasługują badania daktyloskopijne, którym zostało pod-
danych blisko 15 tysięcy obiektów, realizując tym samym blisko 
800 zleceń. W ubiegłym roku zlecono 165 badań zapisów wizu-
alnych, w których poddano analizie ponad 27 tysięcy obiektów. 
Na około 450 zleceń badań mechanoskopijnych przebadano po-
nad 4.600 obiektów. To zaledwie część z całego spektrum analiz, 
czynności i badań wykonywanych przez stołeczne Laboratorium 
Kryminalistyczne. g

Rozwijamy się z funduszami europejskimi 
ST. ASP. MAŁGORZATA WERSOCKA

W ubiegłym roku KSP realizowała trzy duże projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych na łączną kwotę 12.454.711 zł. 
Na 2018 rok otrzymała z kolei dofinansowanie na realizowanie przedsięwzięć na kwotę 12.135.213 zł.

Jednym z projektów realizowanych w 2017 r. był projekt Profe-
sjonalne kadry w Policji. To przedsięwzięcie KSP oraz Agencji 
Rozwoju Mazowsza S.A. realizowane jest w ramach Regionalne-

go Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. Wartość projektu wynosi 3.228.602.00 zł, a wartość do-
finansowania 2.904 602.00 zł. Celem projektu jest przeprowadzenie 
specjalistycznych kursów dla policjantów i pracowników Policji m.in. 
w zakresie: kwalifikowanej pierwszej pomocy, polskiego języka mi-
gowego czy prawa jazdy kat. C, C+E, D. Zakończenie zaplanowano na 
marzec 2019 r.               

Drugim przedsięwzięciem był projekt pt. Termomodernizacja 
wybranych budynków użyteczności publicznej Komendy Stołecznej 
Policji w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020”. Wartość projektu wynosi 10.343.423.26 zł, wartość 
dofinansowania 8.791.909.77 zł. Celem projektu jest kompleksowa 
termomodernizacja budynków Komendy Stołecznej Policji znajdują-
cych się przy ulicy Karolkowej 46 oraz Jagiellońskiej 72 w Warszawie.  
Planowany termin zakończenia projektu - 2019 r. 

Kolejnym trzecim przedsięwzięciem była realizacja projektu dot. 
szkolenień służb państwowych na rzecz ochrony dorobku „Schengen”  
w zakresie weryfikacji zabezpieczeń dokumentów tożsamości, po-
dróży, kart pobytu oraz dokumentów w obrocie gospodarczym UE, 
z użyciem nowych technologii w ramach Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009-2014. Wartość projektu wynosi 892.000.00 zł,  
a wartość dofinansowania 758.200 zł. W ramach projektu przeszkolo-
nych zostało 3.970 osób oraz dokonano zakupu cyfrowej stacji kontro-
li dokumentów dla Laboratorium Kryminalistycznego KSP oraz 3.972 
szt. przenośnych testerów autentyczności dokumentów. Ogólna war-
tość zakupionego sprzętu w ramach projektu to 587.000 zł.

W sumie wartość projektów zrealizowanych w 2017 r. wyniosła 
14.464.025 zł, w tym wartość dofinansowania 12.454.711 zł.

A jak będzie wyglądała sytuacja w bieżącym roku? Otóż KSP kon-
tynuować będzie dwa przedsięwzięcia z 2017 roku,  dotyczące termo-
modernizacji wybranych budynków użyteczności publicznej KSP oraz 
Profesjonalne kadry w Policji. Nowym projektem przygotowanym do 
realizacji jest natomiast „Osoba-Dokument-Psyche”, który dotyczy 
podniesienia wiedzy i kompetencji funkcjonariuszy KSP i Straży Gra-
nicznej w zakresie stosowania odpowiednich mechanizmów kontroli 

w celu kompleksowej weryfikacji tożsamości osób z wykorzystaniem 
nie tylko skutecznego schematu porównania wizerunku ze zdjęciem, 
ale także innych identyfikowanych cech. Projekt realizowany jest  
w ramach programu Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego z udzia-
łem Wydziałów: Doskonalenia Zawodowego i Psychologów KSP oraz 
Komendy Głównej Straży Granicznej. Wartość projektu to 280.357 zł, 
a wartość dofinansowania 210.268 zł. Planowany termin zakończenia 
- luty 2020 r.

W przygotowaniu do realizacji znajduje się projekt dotyczący 
doskonalenia zawodowego w zakresie psychologicznych aspektów 
weryfikacji tożsamości cudzoziemców w ramach programu Erasmus 
+. Do projektu na zasadach partnerskich zgłosiły się jednostki Policji  
z 9 krajów UE. Wartość projektu to 228.434 zł. Termin zakończenia 
przewidziano na wrzesień 2019 r.
– W sumie wartość projektów na 2018 r. wynosi 14.080.816 zł,  
a wartość dofinansowania 12.135.213 zł. Ponadto na ocene oczeku-
ją kolejne dwa projekty w ramach funduszy pomocowych. Do końca 
tego roku planujemy opracować i złożyć jeszcze kilka projektów – za-
powiada Olga Czuba-Czubiak koordynator Zespołu Funduszy Pomo-
cowych KSP. g
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Zuzia przyszła na świat 30 marca 2017 r. W trakcie trwania ciąży nic nie wskazywało, że dziecko urodzi się mając problem  
z oddychaniem, wiotkością krtani, porażonymi fałdami głosowymi (nie płacze, nie wydaje dźwięków), wzmożonym na-
pięciem mięśniowym, problemami z przełykaniem (karmiona przez sondę), brakiem mimiki twarzy (nie uśmiecha się, nie 
potrafi zamknąć i mrugać powiekami), przykurczem paluszków dłoni. Okazało się, że Zuzia cierpi na bardzo rzadką chorobę, 

zwaną zespołem „Moebiusa”.
W jednej chwili radość z przyjścia na świat córeczki przeobraziła się w strach  
i obawę o jej życie. Zuzia przez pierwsze 4 tygodnie walczyła o każdy oddech. 
Założono jej rurkę tracheotomijną, pozwalającą na zaczerpnięcie powietrza 
pełną piersią. Jedyną szansą dla dziewczynki jest nieustanna rehabilitacja oraz 
wdrożenie terapii elektrostymulacji porażonych nerwów.
Przekazując 1 % podatku lub darowiznę Fundacji Avalon z dopiskiem Frączkie-
wicz, 8053 możecie pomóc Zuzi w walce o sprawność i w ten sposób wesprzeć 
w codziennym funkcjonowaniu.

KRS: 0000270809
Nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
Tytuł: Frączkiewicz, 8053
SMS na nr: 75 165 / treść: POMOC 8053
Koszt SMSa to 5 zł netto (6,15 zł brutto)
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Program wymiany CEPOL 
- ruszył nabór                                                      
Sekretariat CEPOL powiadomił o rozpoczęciu naboru do udziału w programie wymiany na 2018 r. O udział we wskaza-
nym programie mogą ubiegać się funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni służb bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Zakres tematyczny programu wymiany obejmuje: przestępczość zorganizowaną, zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo 
i porządek publiczny, planowanie i zarządzanie misjami pokojowymi/stabilizacyjnymi UE, przywództwo i zarządzanie, 
szkolenia językowe, szkolenia dla kadry dydaktycznej, współpracę służb bezpieczeństwa i wymianę informacji, specyficzne 
obszary i instrumenty współpracy (działalność analityczna, technika kryminalistyczna, technika operacyjna itp.), prawa pod-
stawowe, prewencję i działalność badawczą.

Każde państwo wysyłające swoich przedstawicieli zobligo-
wane jest również do przyjęcia osób delegowanych przez 
inne państwa (uczestnicy wymiany występują jednocześnie 

w charakterze opiekuna). Za proces dopasowania odpowiada 
CEPOL. Jednocześnie agencja zachęca uczestników programu do 
dokonywania we własnym zakresie identyfikacji zagranicznych 
partnerów (tzw. wstępne dopasowanie) oraz umieszczenia ich 
danych w formularzu aplikacyjnym.

Czas delegowania wynosi 6 dni (od niedzieli do piątku), 
CEPOL dokonuje we własnym zakresie rezerwacji biletów lot-
niczych/kolejowych oraz finansuje koszty zakwaterowania  
i częściowe koszty wyżywienia (śniadania i kolacje). Państwo wy-
syłające pokrywa koszty transportu lokalnego oraz częściowej 
diety (obiady oraz tzw. kieszonkowe).

Warunkiem uczestnictwa jest:
• znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1 (doku-

mentacja programu musi być opracowana w j. angielskim). 
Językiem wymiany może być również inny język, np. francu-

ski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski itp.;
• posiadanie niezbędnej wiedzy oraz co najmniej 3-letniego 

doświadczenia w zakresie objętym programem wymiany;
• konieczność przekazania zdobytej wiedzy w systemie kaska-

dowym;
• wywiązanie się z obowiązków związanych z pełnieniem 

funkcji opiekuna.

Na etapie wstępnego naboru uczestników niezbędnym jest for-
malne zgłoszenie kandydatów z zachowaniem drogi służbowej 
oraz wypełnienie formularza aplikacyjnego (application form). 
Szczegółowe informacje w powyższej sprawie zostaną zamiesz-
czone w późniejszym terminie na portalach internetowych (ISP, 
portal wewnętrzny KGP, oficjalna strona CEPOL: www.cepol.eu-
ropa.eu). Seminarium internetowe (webinar) dot. zasad uczest-
nictwa w programie odbyło się  13 lutego 2018 r.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w KSP jest nadkom. Halina 
Ryżyk, ekspert Sekcji I Gabinetu Komendanta Stołecznego Poli-
cji, nr tel. 328-27. g

Pomóżmy dziecku policjanta z KRP VII
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KIM JESTEŚMY?
W 2004 roku Wydział Promocji Kultury Komendy Głównej Po-
licji zorganizował Sympozjum Historyczne, na które zaproszono  
funkcjonariuszy kolekcjonujących akcesoria policyjne i history-
ków badających rozwój organów porządku publicznego w Pol-
sce. A gdy się już spotkaliśmy, to zaczęliśmy się organizować.  
I tak, w 2005 roku powstał Klub Kolekcjonerów Policyjnych dzia-
łający pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Po-
licji, który skupia dzisiaj 127 członków z Polski, Wielkiej Brytanii  
i Kanady. Informacje o nas można znaleźć na stronie http://
www.collectorsclub.pl 

Dzisiaj, w swoim gronie mamy badaczy rozwoju umunduro-
wania i symboliki policyjnej, kolekcjonerów różnorodnych em-
blematów i wyposażenia Policji, jak i rekonstruktorów wydarzeń 
historycznych. Zapraszamy wszystkich na naszą imprezę, z któ-
rej dochód przekazany zostanie na Fundację Pomocy Wdowom  
i Sierotom po Poległych Policjantach. g
 

Aby chronić dziedzictwo historyczne Policji
JACEK MICHAŁKOWSKI

Pod takim mottem w niedzielę, 2 czerwca 2018 r., w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbędzie się  
I Międzynarodowe Spotkanie Klubu Kolekcjonerów Policyjnych. Organizatorzy zapraszają do udziału policjantów, funkcjo-
nariuszy Straży Granicznej, celników, strażaków i przedstawicieli innych służb, którzy zechcą zaprezentować lub wymienić 
emblematy, odznaki, części umundurowania lub historycznego wyposażenia Policji i innych służb mundurowych. 

g Wystawa zbiorów klubowiczów podczas Święta Policji w Warszawie 

Od lutego za mandat można zapłacić kartą 
płatniczą
ST. ASP. MAŁGORZATA WERSOCKA

Warszawscy policjanci ruchu drogowego od lutego zostali wyposażeni w 85 mobilnych terminali płatniczych. Mandat za 
popełnione wykroczenie można będzie zapłacić na miejscu kartą płatniczą lub telefonem. 

Policjanci podczas interwencji często byli pytani przez spraw-
ców wykroczeń, czemu nie mogą uiścić grzywny na miej-
scu kartą płatniczą. Najbardziej kłopotliwe i czasochłonne 

dla funkcjonariuszy były sytuacje z obcokrajowcami. Zgodnie  
z przepisami policjant nie może nałożyć mandatu karnego kre-
dytowanego na cudzoziemca, który czasowo przebywa na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadając stałego miejsca 
zamieszkania ani pobytu.

Od lutego obcokrajowcy wciąż będą musieli płacić mandat 
na miejscu wykroczenia w złotych, jednak teraz będą mogli za-
płacić kartą, a nie tylko gotówką. 

Już w lutym pierwsze patrole ruchu drogowego zostały wy-
posażone w przenośne terminale do akceptowania płatności 
kartami oraz aplikacjami płatniczymi. Płatności bezgotówkowe 
zapewne znacznie usprawnią pracę policjantów i skrócą prze-
bieg kontroli. 

Obsługą płatności bezgotówkowych w policyjnych termina-
lach zajmie się firma eService. g g Od lutego mandat za popełnione wykroczenie można zapłacić kartą

       płatniczą lub telefonem
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Pokonać siebie
KARINA POHOSKA

Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś dopóki nie zmierzysz się sam ze sobą i własnymi słabościami. O tym doskonale nieraz 
przekonała się policjantka z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II sierż.  sztab. Barbara Niemczak, która 20 stycznia 
br. wzięła udział w 4. Ogólnopolskim Ćwierćmaratonie Komandosa w Czarnem. Jest z siebie dumna, bo pokonała ponad 
10-km dystans w pełnym umundurowaniu i 10 kg plecakiem.

PRACA I SPORT
Sierż.  sztab. Barbara Niemczak służbą w Policji interesowała się 
już od najmłodszych lat. W jej szeregi wstąpiła zaraz po szkole 
średniej, jednocześnie studiując. Od samego początku, czyli od 
9 lat, związana jest z garnizonem stołecznym. Obecnie prowadzi 
dochodzenia w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczego KRP War-
szawa II.

Lubi swoją pracę i bardzo dobrze się w niej odnajdu-
je, ale po kilku godzinach spędzonych za biurkiem, dzień  
w dzień, można tęsknić za jakąś odmianą. Dla niej najlepszą od-
skocznią jest sport, z którym ma do czynienia od zawsze. Chodzi-
ła do szkoły sportowej, więc już za młodu zostało w niej zaszcze-
pione zamiłowanie do lekkoatletyki. 

Stara się trenować systematycznie. Biega na dystansach 5, 10, 
15 km oraz jeździ rowerem. Przed maratonami jej dieta bogata jest  
w węglowodany, ponieważ, w prostych słowach ujmując, ma się 
wtedy więcej siły.

BIEGANIE, TO JEST TO
Bieg w 4. Ogólnopolskim Ćwierćmaratonie Komandosa nie był 
dla sierż.  sztab. Niemczak pierwszym biegiem, w którym spraw-
dzała swoje możliwości. Na koncie ma m.in. uczestnictwo w PZU 
Maratonie Warszawskim, Runmageddonie w Warszawie oraz  
w biegu Hunt Run w Bałtowie. 

Do ćwierćmaratonu komandosa namówił ją znajomy, który 
również biega. Nie była pewna, czy chce wziąć udział i czy po-
doła temu wyzwaniu. Zdecydowała się jednak na ten nie lada 
wyczyn, stając w szranki z ponad 400 osobami, z czego ogromną 
przewagę liczebną mieli oczywiście mężczyźni, głównie przed-
stawiciele jednostek bojowych różnych służb mundurowych. 

Do przebiegnięcia było 10,5 km w pełnym umundurowaniu  
i z plecakiem ważącym 10 kg. Do tego dochodziły ekstremalne 
warunki atmosferyczne, było zimno, a spora część trasy zaśnie-
żona i oblodzona. – Nie było łatwo, bo moje typowo służbowe 
obuwie po zabłoceniu po prostu ślizgało się na lodzie. Do tego 
dochodziło zmęczenie i psychiczna walka z samym sobą, ale 
obiecałam sobie, że choćbym miała się doczołgać, to dotrę do 
mety – opowiada sierż.  sztab. Niemczak. 

Całą trasę przebiegła w godzinę i 30 minut, a na skali od  

1 do 10 trudność biegu oceniła na 7. Bardzo podobała się jej 
organizacja tego przedsięwzięcia i fakt, że na mecie jurorzy wi-
tali każdego przybiegającego z imienia i nazwiska. – Było na-
prawdę fajnie, dobrze się bawiłam, ale ze wszystkich biegów,  
w których brałam udział, to jednak Hunt Run w Bałtowie podobał 
mi się najbardziej. Przede wszystkim ze względu na zróżnicowa-
nie terenu, bo po jakimś czasie biegania po mieście i okolicach, 
człowiek zaczyna czuć pewien niedosyt i większość biegaczy to 
potwierdzi. Ogólnie marzy mi się wziąć udział w zagranicznym 
biegu. Mam nadzieję, że kiedyś spełnię to marzenie. Na razie 
jednak na początku lutego wzięłam udział w IX Półmaratonie Ko-
mandosa na terenie WAT-u w Warszawie. Zastanawiam się też 
nad Maratonem Komandosa w Lublińcu  – mówi moja rozmów-
czyni.

Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć policjantce spełnie-
nia marzeń oraz sił, aby mogła kontynuować wygrywanie z samą 
sobą w kolejnych zawodach biegowych. g
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g Sierż. sztab. Barbara Niemczak wraz z kolegami, również policjantami.
      Od lewej: sierż. sztab. Krzysztof Fitrzyk z OPP Kraków oraz mł. asp.
      Szymon Szembierski z KWP Gdańsk.

Zmiany w kadrze
	Od 15 stycznia na stanowisko zastępcy naczelnika Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP został mianowany kom. Grzegorz Proczka. 
	Tego samego dnia powierzono czasowo pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy komendanta rejonowego Policji War-

szawa III podinsp. Renacie Skotnickiej, naczelnikowi wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu w tej komendzie.
	Z dniem 1 lutego pani Małgorzata Kostrzewa, dotychczasowy naczelnik wydziału zaopatrzenia KSP została przeniesiona do innego urzę-

du. Funkcję naczelnika sprawuje do 30 kwietnia pani Barbara Hulbój.
	Tego samego dnia na stanowisku naczelnika gabinetu Komendanta Stołecznego Policji została zatrudniona pani Małgorzata Dusiewicz.
	Od 1 lutego została zwolniona ze stanowiska zastępcy naczelnika wydziału kadr KSP pani Krystyna Melanowicz.
	Z dniem 5 lutego powierzono czasowo pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku naczelnika wydziału prawnego KSP  

mł. insp. Arkadiuszowi Gilowi.
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Z aparatem przez życie
KARINA POHOSKA

Pasja niejedno ma imię. Czasem pochłania na trochę, a czasem po całości. Można z niej żyć, można nią żyć, ale bez niej 
nie można żyć. Życie bez pasji jest nijakie i choćby było to tylko czytanie książek czy zbieranie komiksów, dobrze ją mieć. 
O swoim zamiłowaniu do fotografowania opowiedziała mi st. sierż. Katarzyna Król z Komisariatu Policji Metra Warszaw-
skiego, absolwentka technikum fototechnicznego oraz Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Sztuki Mediów ze specjalizacją 
z fotografii.

O SŁUŻBIE W METRZE
St. sierż. Katarzyna Król ze służbą w Policji związana jest od pię-
ciu lat. Jej praca polega między innymi na patrolowaniu rejonu 
metra warszawskiego oraz terenu do niego bezpośrednio przyle-
głego. Natomiast do podstawowych zadań należy kontrola stacji 
metra mająca na celu niedopuszczenie do zagrożeń terrorystycz-
nych poprzez ujawnianie pozostawionych bez opieki paczek, 
bagaży, oraz osób mogących swoim zachowaniem sprowadzić 
niebezpieczeństwo dla podróżujących metrem. Ponadto zaj-
muje się ujawnianiem osób ukrywających się przed wymiarem 
sprawiedliwości, przeciwdziałaniem kradzieżom i kradzieżom 
rozbójniczym, udzielaniem stosownej pomocy osobom bezdom-
nym, nietrzeźwym i niepełnosprawnym nieporadnym ruchowo, 
zabezpieczaniem rejonu służbowego w związku z przejazdem 
kibiców oraz uczestników masowych imprez sportowych lub 
zgromadzeń publicznych mających miejsce na terenie m.st. War-
szawy. Stale współprauje ze Służbą Ochrony Metra oraz kontro-
lerami biletów ZTM, a po zamknięciu ruchu metra dla pasażerów 
radiowozem kontroluje poszczególne stacje wzdłuż linii metra.

PASJA FOTOGRAFICZNA
Już jako mała dziewczynka biegała wszędzie z aparatem w ręku, 
a gdy inne dzieci prosiły rodziców o przesłanie dodatkowych pie-
niędzy na koloniach, ona prosiła o dodatkowe klisze. 

Jest bardzo pomysłową i kreatywną osobą. Uwielbia robić 
zdjęcia przede wszystkim ludziom, w kolejnych twarzach znaj-
dując, niedostrzegalne na pierwszy rzut oka, perełki do stworze-
nia portretu. Fotografowanie daje jej niesamowitą przyjemność  
i możliwość realizowania siebie. 

Fotografując nie boi sie podejmowania tematów trudnych, 
jak choćby zrobienia reportażu o życiu bezdomnych. Temat ten 
towarzyszył jej podczas robienia pracy magisterskiej pod tytu-
łem „Zmiana trasy”. Dostała za nią wyróżnienie rektorskie.  

Stworzenie tego projektu wymagało od niej poświęcenia wie-
le swojego wolnego czasu. – Fotograf, aby zrobić dobry materiał, 
musi poznać życie ludzi związanych z danym środowiskiem. Ja 
przebywałam z bezdomnymi przez półtora roku o każdej możli-
wej porze, w różnych warunkach atmosferycznych. Przynosiłam 
im jedzenie, dawałam parę groszy, dużo rozmawialiśmy. Bardzo 
się z nimi zżyłam, bo to tacy sami ludzie, jak my, ale coś im tam 
nie wyszło, na życiowej „trasie” – opowiada ze wzruszeniem  
st. sierż. Katarzyna Król. 

Pomaganie ma we krwi. Tak została nauczona w domu ro-
dzinnym. Po prostu lubi pomagać innym, zarówno ludziom, jak 
i zwierzętom. Od 19 lat jest wegetarianką. Jakiś czas temu było 

głośno o policjantce, która podzieliła się kanapkami z bezdom-
nym, tą policjantką była właśnie pani Kasia. Nie lubi o tym opo-
wiadać, bo nie zrobiła tego dla żadnego rozgłosu. – To był zwy-
kły, naturalny, ludzki odruch i tyle – mówi.

FOTOGRAFIA WCZORAJ I DZIŚ
Moja rozmówczyni z rzewnością wspomina stare czasy fotogra-
fii, kiedy to szło się do ciemni, żeby wywołać skarby ukryte na 
kliszach. Dziś, jak sama mówi, klimat już nie jest ten sam. – Nie 
można porównać żadnej cyfry z negatywem. Nic nie zastąpi tego 
uczucia, kiedy jest się w ciemni i gdy można patrzeć na przyszłe 
zdjęcia zażywające kąpieli fotograficznych w przystosowanych 
do tego specjalistycznych kuwetach. Aż się ciepło robiło na sercu  
– opowiada.

Policjantka, zanim trafiła do Policji, po szkole przepracowała 
10 lat w zakładzie fotograficznym, szlifując swoje umiejętności  
i obserwując, jak fotografia idzie z postępem czasu. Na tej tema-
tyce zna się, jak mało kto. Potrafi o tym rozmawiać godzinami, 
wszystko opierając na przykładach z życia wziętych. Opowiadała 
np., jak bardzo musiała się natrudzić, aby zrealizować pomysł 
„napisania” słowa FOTOGRAFIA, elementami spotkanymi w ży-
ciu codziennym. – Fotografię albo się czuje albo nie. Trzeba ją 
mieć we krwi, wtedy podoła się każdemu wyzwaniu fotograficz-
nemu – mówi.

Od kilku lat, w wolnych chwilach, współpracuje ze Stołecz-
nym Centrum Edukacji Kulturowej przygotowując na ich potrze-
by projekty artystyczne i zdjęcia. Ale odkąd w jej życiu pojawiła 
się córeczka, która dziś ma 3 latka, fotografia zeszła na dalszy plan  
i całą swoją uwagę skupia na dziecku. – Może kiedyś córa pójdzie  
w moje ślady, dlatego zostawiam dla niej wszystko, co związane 
jest z fotografią, co służyło i nadal mi służy – mówi. 

Wciąż czeka na zrobienie zdjęcia życia, takiego, które zrobi 
wrażenie  nie tylko na niej, ale i na innych. A za kilka, kilkanaście 
lat nadal widzi siebie z aparatem, bo nie wyobraża sobie życia 
bez tego. To dowodzi tego, że człowieka z fotografii można usu-
nąć, ale fotografii z człowieka nie. gfo
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Fotografię albo się czuje albo nie. Trzeba ją 
mieć we krwi, wtedy podoła się każdemu  
wyzwaniu fotograficznemu.
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Ten sam przepis zobowiązuje policjantki do noszenia  
w umundurowaniu wyjściowym i galowym spódnic w ko-
lorze ciemnogranatowym, o prostym kroju z rozcięciem  

z tyłu o długości do 15 cm od dolnej jej krawędzi. Dolna kra-
wędź spódnicy powinna sięgać między 5 cm powyżej kolan  
a 5 cm poniżej kolan. W pasek spódnicy są wszyte podtrzymy-
wacze. W przypadku policjantki w stopniu generalnego inspek-
tora Policji i nadinspektora Policji spódnica ma naszyte wzdłuż 
bocznych szwów po dwa lampasy o szerokości 2,5 cm każdy oraz 
wypustki, w kolorze ciemnoniebieskim.

Jeśli chodzi o nakrycia głowy, to rozporządzenie przypomina, 
że czapka gabardynowa powinna odpowiadać obwodowi głowy. 
Nosi się ją nałożoną prosto na głowę. Krawędź daszka powinna 
znajdować się na wysokości około 3 cm nad linią brwi. Policjanci, 
którzy pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych Policji albo 
w komórkach organizacyjnych, właściwych do spraw ruchu dro-
gowego, oraz w jednostkach organizacyjnych Policji albo komór-
kach organizacyjnych, właściwych do spraw prewencji na wo-
dach i terenach przywodnych, nakładają na czapkę pokrowiec  
w kolorze białym. W przypadku furażerki nosi się ją lekko prze-
chyloną w kierunku prawego ucha.

Przepis dopuszcza też noszenie kurtki ¾ z podpinką w kolorze 
błękitnoszarym, o której mowa w § 7 ust. 6 rozporządzenia, za-
miast płaszcza wyjściowego całorocznego. W okresie zimowym 
kurtkę nosi się z podpinką i kołnierzem z tkaniny futerkowej. 

Dopuszcza się noszenie kurtki z rozpiętym górnym guzikiem.  
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych na 
czas dojścia do miejsca uroczystości zezwala się na noszenie 
kaptura.

Zgodnie z §29 ubiór służbowy nosi się w czasie wykonywa-
nia obowiązków służbowych, z zastrzeżeniem pełnienia służby 
w pododdziałach antyterrorystycznych Policji. Policjanci, którzy 
pełnią służbę w jednostkach organizacyjnych Policji albo komór-
kach organizacyjnych, właściwych do spraw ruchu drogowego, 
oraz w jednostkach organizacyjnych Policji lub komórkach orga-
nizacyjnych, właściwych do spraw prewencji na wodach i tere-
nach przywodnych, mogą nosić do ubioru służbowego czapkę 
gabardynową zamiast czapki letniej służbowej lub czapki zimo-
wej służbowej.

Ponadto dopuszcza noszenie przez policjantów spodni wyj-
ściowych albo przez policjantki spódnicy oraz:

1. półbutów wyjściowych w zestawie ubioru służbowego  
z koszulą służbową, koszulą służbową letnią lub swetrem,  
w okresie letnim,

2. trzewików-botków ocieplanych w zestawie ubioru służ-
bowego w okresie zimowym – w czasie pełnienia służby  
w jednostkach organizacyjnych Policji lub podczas wystą-
pień służbowych w charakterze przedstawiciela danej jed-
nostki organizacyjnej Policji. g

Rzecznicy - czapki z głów!
PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 września 2017 r. zmieniającym rozpo-
rządzenie w sprawie umundurowania policjantów dopuszcza się noszenie umundurowania bez nakrycia głowy przez 
policjantów pełniących służbę: na stanowiskach rzeczników prasowych lub przez policjantów upoważnionych przez 
komendantów powiatowych, miejskich lub rejonowych Policji do wykonywania działalności prasowo-informacyjnej  
- w czasie udzielania informacji środkom masowego przekazu oraz z wykorzystaniem pojazdu służbowego - w czasie prze-
bywania w pojeździe.

Kolizja, wypadek - i co dalej?
ASP. SZTAB. PAWEŁ PRZESTRZELSKI

W 2017 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji interweniowali na miejscu 29.138 kolizji 
drogowych. Wiele z nich mogło obyć się bez pomocy policjantów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli na miejscu 
nie ma osób rannych bądź zabitych, uczestnicy zdarzenia drogowego wymieniają się między sobą danymi (tzw. oświad-
czenie). Całkiem inaczej wygląda sytuacja, jeżeli któryś z uczestników zdarzenia źle się poczuł i trzeba wezwać na miejsce 
pogotowie.

Jeżeli dojdzie do zderzenia dwóch pojazdów bądź potrą-
cenia pieszego, zawsze w pierwszej kolejności należy za-
bezpieczyć miejsce zdarzenia (włączyć światła awaryjne, 
ustawić trójkąt ostrzegawczy). Pozwoli to zapewnić bezpie-

czeństwo ruchu drogowego i zabezpieczy uczestników i pojazdy. 
Udzielenie pierwszej pomocy osobie rannej i wezwanie pogoto-
wia ratunkowego jest obowiązkowe w przypadku stwierdzenia, 
że ktoś źle się czuje bądź ma obrażenia. Trzeba wtedy również 
wezwać Policję. W takim przypadku nie wolno się oddalać ani 
podejmować żadnych czynności, które mogłyby na późniejszym 

etapie postępowania, utrudnić ustalenie, jak do niego doszło. 
Oznacza to, że do czasu przyjazdu policjantów nie wolno prze-
stawiać pojazdów, usuwać z drogi żadnych elementów (pocho-
dzących z rozbitych pojazdów, rzeczy należących do pieszego).

Jeżeli natomiast po zaistnieniu kolizji uczestnicy ustalą, że 
nikomu nic się nie stało - nie ma potrzeby wzywania Policji. Na-
leży usunąć pojazdy tak, aby nie powodowały zagrożenia lub 
tamowania ruchu. Dla celów późniejszego postępowania od-
szkodowawczego można przed przestawieniem pojazdów wy-
konać zdjęcia (np. telefonem komórkowym) ich usytuowania 4 
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Co to jest iFADO?
Inaczej Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online - to system 
zastrzeżony dla takich służb jak Straż Graniczna czy Policja, 
dzięki któremu mogą one wymieniać informacje o fałszywych  
i autentycznych dokumentach podróży i dokumentach tożsamo-
ści. iFADO jest zabezpieczoną witryną internetową, uzyskanie 
do niej dostępu możliwe jest przez stronę https://www.ifado.
consilium.europa.eu/ – na której znajdują się dane krajowych 
punktów kontaktowych. W Polsce takim punktem jest Straż Gra-

niczna, która umożliwia dostęp do systemu policyjnym laborato-
riom kryminalistycznym. W Policji kwestie te koordynuje CLKP,  
a w KSP – Laboratorium Kryminalistyczne (podkom. Marcin Le-
mieszek tel. 22 603-63-94).

iFADO zawiera informacje dla ograniczonego kręgu od-
biorców. Dane nie są dostępne publicznie. Tylko upoważnieni 
użytkownicy mają dostęp do iFADO – przez bezpieczne łącze 
internetowe. Dane zawarte w bazie online pochodzą z Ekspert 
FADO – systemu, do którego wprowadzane są dokumenty 4 

 

iFADO i PRADO
- narzędzia pomocne w rozróżnieniu  
dokumentów fałszywych od autentycznych
PODINSP. ANNA KĘDZIERZAWSKA

Czy sprawdzasz dokumenty podróży i dokumenty tożsamości? Jeśli tak, iFADO i PRADO mogą być narzędziami niezwykle 
pomocnymi, by ustalić, czy masz do czynienia np. z autentycznym paszportem, dowodem lub prawem jazdy czy też nie. 
Pod koniec stycznia w ramach tzw. webinarów organizowanych cyklicznie przez CEPOL Manfred Lavicka z Rady Unii 
Europejskiej zaprezentował uczestnikom przedsięwzięcia szkoleniowego online zasady działania tych systemów.

i uszkodzeń. Następnie, zgodnie z art. 44 ustawy „Prawo o ru-
chu drogowym”, kierujący pojazdem uczestniczący w wypadku 
drogowym jest obowiązany, między innymi: „podać swoje dane 
personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu 

oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest 
umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cy-
wilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.” g

ZASADY POSTĘPOWANIA
WYPADEK DROGOWY - osoby ranne KOLIZJA DROGOWA - bez osób rannych

1. zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia
2. udzielenie pierwszej pomocy 2. upewnienie się, że nikt nie doznał obrażeń
3. wezwanie pogotowia i Policji 3. usunięcie pojazdów tak, aby nie tamowały bądź

    utrudniały ruchu
4. nieusuwanie pojazdów i nieprzemieszczanie
     żadnych elementów 4. wymiana danych osobowych między  

     uczestnikami ruchu
5. oczekiwanie na przyjazd Policji
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zatwierdzane przez ekspertów. 
Docelowym odbiorcą są organy krajowe zajmujące się spraw-

dzaniem dokumentów podróży i dokumentów tożsamości - Straż 
Graniczna i służby Policji państw członkowskich UE, partnerów 
Schengen: Islandii, Norwegii i Szwajcarii, ale także np. ambasa-
dy, Komisja Europejska, Frontex i Europol.

Baza działa na serwerach Sekretariatu Generalnego Rady 
Unii Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Wymiaru Sprawiedli-
wości i Spraw Wewnętrznych (DG D 1A). Kopie witryny istnieją  
w kilku rządowych sieciach partnerów iFADO. 

System zawiera opisy techniczne (w tym opisy najważniej-
szych zabezpieczeń) autentycznych dokumentów podróży, do-
kumentów tożsamości, wiz i stempli używanych przez państwa 
członkowskie Unii Europejskiej i przez państwa trzecie. Zawiera 
też informacje o typowych fałszerstwach i technikach przerabia-
nia dokumentów. W ten sposób ułatwia właściwym organom 
sprawdzanie dokumentów i pomaga zwalczać nie tylko nielegal-
ną imigrację, ale również przestępczość zorganizowaną, w tym: 
terroryzm, handel ludźmi, przemyt ludzi i handel narkotykami.

Z iFado bardzo często korzystają też biegli z zakresu badań 
dokumentów. Ostatnio z jednego z mazowieckich urzędów ko-
munikacji przesłano do LK KSP zakwestionowane szwedzkie do-
kumenty pojazdu BMW X6: dowód rejestracyjny i książkę pojaz-
du. Dzięki dostępowi do bazy iFADO biegły był w stanie ustalić 
metodę wytworzenia oryginalnego dokumentu i porównać ją  
z metodą wytworzenia dokumentów zakwestionowanych. Osta-
tecznie okazało się, że były one bardzo dobrze podrobione.

Co to jest PRADO?
To publiczny rejestr online autentycznych dokumentów tożsa-
mości i dokumentów podróży (http://prado.consilium.europa.
eu), z którego korzystać może każdy policjant dysponujący smar-
fonem z dostępem do Internetu, bez żadnych haseł i loginów. 
To wielojęzyczny portal zawierający opisy techniczne - opisy naj-

ważniejszych elementów zabezpieczeń danego dokumentu oraz 
z reguły również (przybliżone) informacje o maksymalnym moż-
liwym okresie ważności opisywanego dokumentu, jak również 
informacje dotyczące jego głównego przeznaczenia. 

Eksperci od dokumentów we wszystkich państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Szwajcarii i Norwegii 
dostarczają i selekcjonują informacje, które mogą być udostęp-
nione publicznie za pośrednictwem tego systemu.

Funkcjonalna nawigacja pozwala na niezwykle łatwe wyszu-
kiwanie potrzebnych informacji, albo według państwa wytwórcy 
dokumentu (wg 3-literowych kodów krajów i regionów) lub we-
dług tytułu dokumentu. Podobnie jak w systemie iFADO, użyt-
kownik może w każdej chwili powiększyć obraz i zapoznać się 
ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wskazanego dokumen-
tu. Co ważne, opisy tłumaczone są na wszystkie języki państw 
członkowskich Unii Europejskiej, więc znajomość np. języka an-
gielskiego nie jest konieczna.

Jaka jest jakość i wiarygodność systemów?
Tylko dokumenty zatwierdzone przez ekspertów z państw człon-
kowskich Unii Europejskiej mogą trafić do systemów. Kilkustop-
niowa walidacja gwarantuje spójność i jednolitość. Precyzyjne 
tłumaczenie wprowadzanego dokumentu wykonywane jest 
przez sam system oraz wyspecjalizowanych tłumaczy. Informa-
cje zawarte w systemach są na bieżąco aktualizowane, a każdy 
nowy dokument jest widoczny na stronie już następnego dnia. 
W przypadku PRADO zawarte w tej bazie informacje dotyczą-
ce europejskich dokumentów tożsamości  dokumentów po-
dróży mogą być jeszcze niekompletne; w dalszym ciągu braku-
je niektórych dokumentów i wersji dokumentów. Sprawdzanie  
w systemie nie zwalnia więc funkcjonariusza weryfikującego 
dokument przed sprawdzeniem elementów zabezpieczających: 
DOTYKAJ, OGLĄDAJ, ZMIENIAJ KĄT PATRZENIA! g
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„§ 2 Rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych policjantów:
1. służby kryminalnej, śledczej, prewencyjnej oraz policji sądowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2. realizujących działania bojowe w jednostkach oraz komórkach antyterrorystycznych Policji, a także komórkach minersko-pirotech-

nicznych lub komórkach realizacyjnych jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3. służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym oraz policjantów Wyższej Szkoły 

Policji, szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji, a także instytutów badawczych jest określonyw załączniku nr 3 do rozporzą-
dzenia; (…)”.

Załącznik Nr 1
RODZAJ, ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH 

POLICJANTÓW SŁUŻBY KRYMINALNEJ, ŚLEDCZEJ, PREWENCYJNEJ ORAZ POLICJI SĄDOWEJ

Lp.
Przedział
wiekowy

Częstotliwość  
badań  

okresowych

Rodzaj badań  
okresowych Zakres badań okresowych

1 2 3 4 5

1 do 40. roku 
życia co 3 lata

lekarskie

badanie przez lekarza 
uprawnionego do wykonywa-

nia zadań służby medycyny 
pracy, okulistę, laryngologa, 

neurologa, kardiologa

laboratoryjne

morfologia z rozmazem, 
badanie ogólne moczu, poziom 
glukozy, bilirubina, kreatynina, 
ALAT, ASPAT, przeciwciała HIV, 

HCV

diagnostyczne
rtg klatki piersiowej, ekg 

spoczynkowe, spirometria, 
audiogram

2 powyżej 40. 
roku życia co 2 lata

lekarskie

badanie przez lekarza upraw-
nionego do wykonywania 

zadań służby medycyny pracy, 
okulistę, laryngologa, neurolo-

ga, kardiologa, ortopedę

laboratoryjne

morfologia z rozmazem, 
badanie ogólne moczu, poziom 
glukozy, bilirubina, kreatynina, 
ALAT, ASPAT, przeciwciała HIV, 

HCV

diagnostyczne
rtg klatki piersiowej, ekg spo-

czynkowe, spirometria, 
audiogram

Badania okresowe policjantów
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okreso-
wych i kontrolnych policjantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 110) określono rodzaj, zakres i ich częstotliwość. W zależności 
od rodzaju służby i wieku funkcjonariusze muszą przechodzić badania okresowe co rok, co 2 lub 3 lata.
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RODZAJ, ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH POLICJANTÓW REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA BOJOWE W JEDNOSTKACH 
ORAZ KOMÓRKACH ANTYTERRORYSTYCZNYCH POLICJI, A TAKŻE KOMÓRKACH MINERSKO-PIROTECHNICZNYCH 

LUB KOMÓRKACH REALIZACYJNYCH

Załącznik Nr 2

Częstotliwość badań 
okresowych

Rodzaj badań  
okresowych Zakres badań okresowych

1 2 3

co 1 rok

lekarskie

badanie przez lekarza uprawnionego do 
wykonywania zadań służby medycyny 

pracy, okulistę, laryngologa, neurologa, 
ortopedę, stomatologa

laboratoryjne

morfologia z rozmazem, retikulocyty, 
badanie ogólne moczu, poziom glukozy, 

bilirubina, kreatynina, ALAT, ASPAT,  
przeciwciała HIV, HCV

diagnostyczne rtg klatki piersiowej, ekg spoczynkowe, 
spirometria, audiogram

Lp.
Przedział
wiekowy

Częstotliwość  
badań  

okresowych

Rodzaj badań  
okresowych Zakres badań okresowych

1 2 3 4 5

1 do 40. roku 
życia co 3 lata

lekarskie

badanie przez lekarza 
uprawnionego do  

wykonywania zadań służby 
medycyny pracy, okulistę

laboratoryjne
morfologia z rozmazem, 

badanie ogólne moczu, poziom 
glukozy, bilirubina, kreatynina

diagnostyczne rtg klatki piersiowej, ekg 
spoczynkowe

2 powyżej 40. 
roku życia co 2 lata

lekarskie

badanie przez lekarza upraw-
nionego do wykonywania 

zadań służby medycyny pracy, 
okulistę, neurologa

laboratoryjne
morfologia z rozmazem,  

badanie ogólne moczu, poziom 
glukozy, bilirubina, kreatynina

diagnostyczne rtg klatki piersiowej, ekg 
spoczynkowe, spirometria
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RODZAJ, ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ OKRESOWYCH POLICJANTÓW SŁUŻBY WSPOMAGAJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ POLICJI 
W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM, LOGISTYCZNYM I TECHNICZNYM ORAZ POLICJANTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI, SZKÓŁ 

POLICYJNYCH I OŚRODKÓW SZKOLENIA POLICJI, A TAKŻE INSTYTUTÓW BADAWCZYCH
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania, zmiany tytułów  
i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku.  
Za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i materiałów 
sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Przedruki  
z czasopisma tylko za zgodą redaktora naczelnego. 
Miesięcznik rozprowadzany jest bezpłatnie w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej.

Nie twórzcie „do szuflady”! 
Rysujcie, malujcie, róbcie zdjęcia o tematyce policyjnej do naszego miesięcznika. 

Zachęcamy wszystkie kreatywne osoby z garnizonu stołecznego do przesyłania nam swoich prac. 
Najlepsze zostaną nagrodzone książką lub biletem do teatru.

Kreatywnie po godzinach
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