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POLICYJNI ANALITYCY
KRYMINALNI NAGRODZENI 
W CHICAGO s. 3

PSYCHOLOGIA ŚLEDCZA
w SŁUŻBIE POLICJI s. 15



Witamy w kolejnym numerze kwartalnika pomorskich policjantów. Okład-
ką chcieliśmy podkreślić szacunek do pracy naszych antyterrorystów, któ-
rzy w tym roku obchodzą 35-lecie funkcjonowania. O pracy policjantów 
w kominiarkach opowiedzieli aktualni dowódcy pododdziału. W numerze 
znalazły się także informacje o policjantach, którzy poza codzienną służbą 
rozwijają swoje pasje – mundurowy z Malborka jest przewodnikiem po 
zamku, człuchowski policjant wystąpił w muzycznym programie telewi-
zyjnym, a w Bytowie służy funkcjonariusz – poeta. Wśród wielu ciekawych 
tematów znalazł się ten o możliwościach jakie daje psychologia śledcza. 
Przyjemnej lektury…

Od redaktora naczelnego

kom. Beata Domitrz
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Policyjni analitycy kryminalni  
nagrodzeni w Chicago
W Chicago odbyła się doroczna konferencja szkole-

niowa zrzeszająca jednostki wywiadu kryminalnego 
z wielu państw świata. Spotkanie było okazją do 
wyróżnień za wkład w rozwój wywiadu kryminalne-
go. Policjanci z KWP w Gdańsku otrzymali nagrodę 
w kategorii „NAJLEPSZA ANALIZA”. 

Od 8 do 12 kwietnia br. w Chicago (USA) odbyła się 
konferencja organizowana przez największe na świe-
cie stowarzyszenie profesjonalnych analityków krymi-
nalnych – IALEIA (International Association of Law En-
forcement Intelligence Analysts, Inc.) oraz LEIU (Law 
Enforcement Intelligence Units), w której uczestniczyło 
ponad 400 osób. Oprócz najliczniej reprezentowanych 
Stanów Zjednoczonych były także reprezentacje między 
innymi: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji, Włoch, Brazylii, 
Australii, RPA, Ugandy, Kolumbii, Nigerii oraz Polski. 

Tradycją konferencji, oprócz kilku dni profesjonalnie 
przygotowanych wykładów z zakresu różnych dziedzin 
wywiadu kryminalnego, jest wręczenie nagród za 
wkład w rozwój analizy i wywiadu kryminalnego. Jak 
co roku kapituła przyznała sześć równorzędnych nagród 
w trzech kategoriach. 

W tym roku jedną z nagród w kategorii „najlepsza ana-
liza” przyznano Naczelnikowi Wydziału Wywiadu Kry-
minalnego KWP w Gdańsku podinsp. Krystianowi Woj-
ciechowskiemu oraz analitykowi kryminalnemu z tego 
wydziału – st. asp. Wacławowi Wójcikowi za analizę do 
sprawy kradzieży ciężarówki wypełnionej telewizorami. 

Wyróżniając obu funkcjonariuszy wskazano na profe-
sjonalizm i różnorodność technik analitycznych wykorzy-
stywanych w  codziennej pracy analitycznej wydziału. 
Nagrodę wręczono  w obecności uczestników konferen-
cji, w trakcie specjalnej gali odbywającej się 11 marca 
br. w USA. Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego  
nagrodę odebrał osobiście.

podinsp. Hanna Kowalewicz
KWP Gdańsk
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Historia SPAP-u
1 marca 1978 roku funkcję zabezpieczenia wojewódz-

twa pomorskiego powierzono Plutonowi Specjalnemu 
Milicji Obywatelskiej w Gdańsku, który po pewnym cza-
sie rozrósł się do wielkości kompanii. W 1990 roku po 
przekształceniu MO w Policję zmienił nazwę na Kompa-
nię Antyterrorystyczną i został umiejscowiony w struk-
turach Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. W 2000 
roku po zmianie przepisów kompanie antyterrorystyczne 
wyłączono ze struktur oddziału prewencji i nadano im 
obowiązującą do dziś nazwę – Samodzielny Pododdział 
Antyterrorystyczny Policji.

SPAP jest podporządkowany bezpośrednio właściwym 
miejscowo komendantom wojewódzkim. 

Zadania SPAP-u
Do zadań Samodzielnego Pododdziału Antyterrory-

stycznego Policji w Gdańsku należą m.in.:
–  działania zmierzające do neutralizacji zagrożeń zwią-

zanych z zamachami terrorystycznymi
–  obezwładnianie i zatrzymywanie szczególnie niebez-

piecznych przestępców
–  zatrzymywanie groźnych członków zorganizowanych 

grup przestępczych
–  rozpoznawanie i neutralizacja materiałów i ładunków 

wybuchowych
–  ochrona wysokich rangą urzędników państwowych 

oraz delegacji krajowych i zagranicznych
Stan etatowy SPAP-u wynosi 44 funkcjonariuszy.
Kryteria przyjęcia do jednostki:

– kwalifikujemy osoby będące już w służbie
–  kandydat musi przejść test sprawnościowy (bieg na 

dystansie 5km w czasie poniżej 24 minut, tor przeszkód 
w czasie poniżej 7 minut, pływanie 50m stylem dowol-
nym w czasie poniżej 45sek., pływanie 200m dwoma 
stylami w czasie poniżej 4,30sek. oraz 25m pod wodą, 
12 podciągnięć siłowych na drążku, 25 ugięć ramion tzw. 
pompki szwedzkie, minimalnie 30 brzuszków w 30 sek., 
wyciskanie sztangi leżąc 20kg więcej niż masa ciała 
lub ciężarem równym masie swojego ciała powyżej 
10 powtórzeń); test należy wykonać w ciągu dwóch 

dni z możliwością podjęcia tylko jednej próby każdej 
konkurencji.

– są testy psychologiczne oraz badania lekarskie 
Po zdanych testach kandydaci zostają oddelegowani 

z macierzystych jednostek do SPAP w Gdańsku na okres 
kilku miesięcy gdzie przechodzą tzw. kurs wyrównawczy. 
Kończy go około 20% kandydatów.

Doskonalenie zawodowe
Funkcjonariusze gdańskiej jednostki w czasie swojej 

służby przechodzą szereg szkoleń i kursów m.in. kurs 
nurkowy, działań taktyczno-bojowych oraz ratowniczych 
z wykorzystaniem śmigłowca, alpinistyki miejskiej, snaj-
perski, szybkiej jazdy samochodem, ratownictwa me-
dycznego, ratownictwa morskiego oraz wiele innych. 

Na co dzień policjanci SPAP-u doskonalą się w zakre-
sie taktyki i techniki antyterrorystycznej, wyszkolenia 
strzeleckiego, walki wręcz oraz gruntownie utrwalają 
przygotowanie fizyczne do realizacji wszelkich stawia-
nych przed nimi zadań. Cykl szkolenia praktycznego 
uzupełniany jest szkoleniem teoretycznym obejmującym 
zagadnienia praktyki policyjno-prawnej, podstawy psy-
chologii, zasady użycia środków przymusu bezpośred-
niego. Policjanci zapoznają się też z nowymi rodzajami 
uzbrojenia i wyposażenia.

Fotografia dnia służby
Codzienną służbę zaczynamy o 7.30. Do 15.30 szkolimy 

się, antyterrorysta musi być w pełnej gotowości cały czas. 
Nasz przykładowy dzień to 1,5 do 2,5 godziny na base-
nie lub innym treningu fizycznym, potem ćwiczenia na 
strzelnicy, następnie symulacja działań interwencyjnych. 
W teren ruszamy natychmiast gdy jesteśmy wzywani. 
Mamy 24-godzinne dyżury bojowe. 

SPAP – zwykłą służba czy pasja? 
Wśród antyterrorystów nie ma przypadkowych ludzi. 

Jest to zwykła służba, ale dla ludzi z pasją i dużą mo-
tywacją.

Informacji udzielili:
kom. Edward Płomin
podkom. Jarosław Przyjemczak
SPAP w Gdańsku

35 lat
FUNKCJONOWANIA  

POMORSKICH ANTYTERRORYSTÓW
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35 lat
FUNKCJONOWANIA  

POMORSKICH ANTYTERRORYSTÓW
Od 1 stycznia br. w KWP w Gdańsku zaczęła funk-

cjonować nowa komórka organizacyjna pod na-
zwą Wydział Konwojowo-Ochronny. Powstała ona 
z dotychczas istniejącego Wydziału Konwojowego, 
którego zakres zadań został zwiększony o ochronę 
urzędów konsularnych znajdujących się na terenie 
województwa pomorskiego oraz obiektów KWP 
w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 47.

Dotychczas zadania ochronne ww. obiektów wykony-
wał Oddział Prewencji Policji w Gdańsku, co wiązało 
się z tym, że część policjantów tej formacji była na stałe 
wyłączona z innych zadań realizowanych przez oddział. 
Brak tych policjantów dał się odczuć w ostatnich dwóch 
latach, kiedy to wystąpiło zwiększone zapotrzebowanie 
na siły pododdziałów zawartych niezbędnych do pro-
wadzenia operacji związanych z zabezpieczeniem im-
prez masowych, szczególnie o charakterze sportowym, 
gdzie kulminacją było zabezpieczenie turnieju EURO 
2012 lub wynikających z prawa międzynarodowego – 
polska prezydencja w Unii Europejskiej. 

Z uwagi na fakt, że nie jest możliwe zwiększenie stanów 
osobowych, a kierowanie nowo przyjętych funkcjona-
riuszy do służby w OPP jest niezbędnym elementem do 
nabycia przez nich odpowiednich umiejętności zawodo-
wych, zasadna była zmiana dotychczasowej pragmatyki 
poprzez przekazanie zadań ochronnych innej komórce 
organizacyjnej.

Oprócz przejęcia omówionych wyżej zadań ochronnych 
od 01 stycznia 2013 r. Wydział Konwojowo-Ochronny, 
zgodnie z § 5. ust. 2 Zarządzenia Nr 130 KGP z dnia 07 
sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania 
zadań w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, przejął zadania 
z zakresu nadzoru i koordynacji funkcjonowania wymie-
nionych pomieszczeń.

Poza nowymi zadaniami wydział konwojowo-ochronny 
nadal realizuje zadania dotyczące konwojowania, prze-
widziane dla policji sądowej oraz zadania kurierskie 
w ramach poczty specjalnej, których zakres pozostał 
bez zmian. W szczególności należy do nich m.in:

 � organizacja i realizacja konwojów osób z aresztów 
śledczych i zakładów karnych oraz nieletnich spraw-
ców czynów karalnych z zakładów poprawczych 
i schronisk dla nieletnich do sądów i prokuratur,

 � realizacja doprowadzeń cudzoziemców w ramach 
deportacji lub umieszczenia w strzeżonym ośrodku 
lub areszcie w celu wydalenia (do czasu przejęcia 
tych zadań przez Straż Graniczną),

 � realizacja doprowadzeń osób uchylających się od 
obowiązku stawienia na wezwanie uprawnionych 
organów,

 � zabezpieczenie transportu przedmiotów wartościo-
wych na rzecz NBP, Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Gdańsku,

 � ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w budynkach sądów i prokuratur,

 � zapewnienie służby konwojowej w ramach wprowa-
dzonych dyżurów domowych.

Wszystkie te zadania wykonuje 193 funkcjonariuszy 
wydziału konwojowo-ochronnego pełniących służbę 
w trzech sekcjach i zespole organizacji służby oraz w sze-
ściu referatach zamiejscowych usytuowanych w Słup-
sku, Człuchowie, Malborku, Starogardzie Gdańskim, 
Wejherowie i Gdyni.

mł. insp. Robert Sarpalius
KWP Gdańsk

WYDZIAŁ
konwojowo-ochronny
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St. sierż. Ryszard Sekuła na co dzień jest dzielni-
cowym gminy Stare Pole w Komendzie Powiatowej 
Policji w Malborku. Po skończonej służbie realizuje 
swoją wielką pasję – od 16 lat jest przewodnikiem 
w Muzeum Zamkowym w Malborku.

Ryszard Sekuła jest policjantem od 2007 roku. Służbę 
rozpoczął w zespole patrolowo-interwencyjnym, a od  
4 lat jest dzielnicowym w Komendzie Powiatowej Policji 
w Malborku. Jego największą pasją jest historia i wła-
śnie dlatego kilkanaście lat temu został przewodnikiem 
w Muzeum Zamkowym w Malborku. Tam też 14 lat temu 
poznał swoją przyszłą żonę, która również jest przewod-
nikiem i oprowadza zwiedzających. Swoje hobby łączy 
ze służbą. Przed policjantami odwiedzającymi miasto 
odkrywa historię dawnej stolicy państwa krzyżackiego. 
Jako doświadczony przewodnik oprowadza funkcjona-
riuszy po najsłynniejszym gotyckim zamku. Policjanta 
docenili także mieszkańcy miasta. Dwa razy z rzędu 
został „Dzielnicowym Roku”.

Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie historią 
Zamku Krzyżackiego?

Bardzo ważna jest znajomość i podejście do własnej hi-
storii. Jak mówił Józef Piłsudski: „Naród, który nie szanuje 
swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszo-
ści i nie ma prawa do przyszłości”. Jako kilkunastoletni 
chłopak badając dzieje swojej rodziny zagłębiłem się 
w historii Polski. Najpierw była to historia najbliższa, cza-
sy pierwszej i drugiej wojny światowej, powstań z 1830 
i 1863 roku, czasy napoleońskie, dzieje Rzeczpospoli-
tej Obojga Narodów oraz Korony Królestwa Polskiego. 

Gdzieś w tej wędrówce znalazł się też zamek malborski. 
Głównie interesowały mnie czasy polskie zamku, będą-
ce świadectwem naszej minionej potęgi.

Czy masz swoją ulubioną część Zamku?
Moim ulubionym miejscem na zamku jest pałac wiel-

kich mistrzów, budowla posiadająca najwięcej substancji 
zabytkowej pochodzącej z czasów średniowiecza. Za 
czasów polskich była to też czasowa rezydencja pol-
skich monarchów, którzy odwiedzali zamek malborski. 
Będąc w murach pałacu do dziś odczuwa się majestat 
dawnych królów.

Co sprawia największą satysfakcję w zgłębianiu 
tajników historii?

Odkrywanie faktów historycznych, zapomnianych lub 
nieznanych. Może nie mających bezpośredniego wpły-
wu na powstawanie historii, lecz wzbogacających jej 
tło. Będących jednocześnie bardzo ważnym elementem 
historii czyjejś rodziny.

Zdarzyło się żeby ktoś z kim miałeś styczność pod-
czas służby rozpoznał Cię potem w czasie Twojej 
pracy na Zamku?

Dwa lata temu w trakcie oprowadzania podszedł do 
mnie chłopiec mówiąc, że mnie zna. Jak się okazało 
byłem u niego w szkole w ramach spotkań dzielnicowe-
go z dziećmi, gdzie omawiany był temat bezpiecznego 
spędzania wolnego czasu w okresie ferii.
Rozmawiała:
st. sierż. Katarzyna Marczyk
KPP Malbork

       POLICJANT 

PRZEWODNIKIEM
        PO ZAMKU
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ZASADY PRZYJMOWANIA  
DELEGACJI ZAGRANICZNYCH
część 2

Przygotowanie programu wizyty
Przyjęcie delegacji zagranicznej wymaga od go-

spodarza przygotowania programu, zarezerwowania 
miejsc w hotelach, zapewnienia środków transportu, 
przygotowania sali konferencyjnej, uzgodnienia wizyt, 
przygotowania np. projektu porozumienia oraz rozwią-
zania wielu innych problemów.

Przystępując do prac związanych z przyjęciem dele-
gacji zagranicznej przygotowuje się przede wszystkim 
program, który zależy od celu, zainteresowań gości, 
daty przyjazdu i odjazdu oraz liczby członków. W projek-
cie programu powinniśmy również przewidzieć jeden 
wieczór wolny zastrzeżony do dyspozycji gości. 

Gospodarze przygotowując się do wizyty w celu uspraw- 
nienia organizacji powinni sporządzić dwa programy: 
ramowy i szczegółowy. Pierwszy zawiera tylko podsta-
wowe informacje i jest przeznaczony tylko dla gości, 
drugi natomiast obejmuje wszystkie detale niezbędne 
dla gospodarzy i innych osób zaangażowanych lub za-
interesowanych w jego realizację. Gospodarze układa-
jąc program, przeznaczają możliwie najwięcej czasu 
na załatwienie spraw znajdujących się w centrum za-
interesowania obu stron. Należy również pamiętać aby 
w programie znalazł się czas na poznanie miasta, życia 
kulturalnego i społecznego oraz kontakty towarzyskie. 
Gospodarze powinni bardzo starannie przygotować 
wszystkie punkty programu i w czasie jego realizacji 
dążyć by rozpoczynały się one i kończyły w określonym 
czasie.

Podpisywanie porozumień. Zasada alternatu.
Podpisywanie porozumień ma uroczysty charakter, 

toteż gospodarze bez względu na rangę porozumienia 
powinni stworzyć ku temu warunki. Stół specjalnie do 
tego przygotowany powinno się ustawić w odległości 
około dwóch metrów od ściany. Przy stole umieszcza się 
dwa fotele lub krzesła w odległości 80–90 cm od siebie. 
Na stole należy umieścić dwa identyczne przybory do 
pisania i proporczyki (flagi). Proporczyk gościa ustawia 

się po prawej stronie proporczyka gospodarza, tj. po 
lewej stronie stołu. Gość podpisujący umowę zasiada 
po prawej stronie gospodarza. Szefowie delegacji skła-
dają podpisy jednocześnie.

Przy podpisywaniu umów międzypaństwowych obo-
wiązuje zasada alternatu. Zgodnie z tą zasadą, w eg-
zemplarzu przeznaczonym dla jednej ze stron wszystkie 
informacje i wzmianki o niej umieszczane są na pierw-
szym miejscu, a wzmianki dotyczące drugiej strony na 
drugim miejscu. Dotyczy to nazw instytucji, nazwisk 
stron podpisujących porozumienie. Dzięki tej zasadzie 
każda z umawiających się stron otrzymuje dokument, 
w którym nazwa jej państwa lub instytucji znajduje się 
na pierwszym honorowym miejscu. Teksty porozumień 
zawierające kilka stron sznuruje się wstążeczką o bar-
wach narodowych danego kraju.

Podpis na egzemplarzu przeznaczonym dla gości 
składa się po prawej stronie, a dla siebie po lewej. Po 
podpisaniu następuje wymiana dokumentów i podanie 
rąk, przy czym egzemplarze umowy podaje się prawą 
ręką, a odbiera lewą. Jeśli podpisanie umowy odbywa 
się w obecności przełożonych, to osoby podpisujące 
najpierw odbierają gratulacje od swoich przełożonych. 
Uroczystemu podpisaniu umów towarzyszy zwykle krót-
kie przemówienie (pierwszy zabiera głos gospodarz) 
przewodniczących delegacji oraz lampka szampana.

Zwykle w programie wizyty oficjalnej jest przyjęcie 
wydane na cześć gościa. W przypadku wizyt państwo-
wych jest to śniadanie oficjalne lub obiad.

Podpisanie porozumienia wykonawczego do Umowy między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Królestwa Szwecji 
o współpracy w zwalczaniu poważnej przestępczości  – nadinsp. 
Wojciech Sobczak i komendant główny szwedzkiej Policji

Źródło: Edward Pietkiewicz: „ Protokół dyplomatyczny” Minister-
stwo Spraw Zagranicznych Warszawa 1998 r.

podinsp. Hanna Kowalewicz
KWP w Gdańsku
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10-ta rocznica powstania Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi w Gdyni była okazją do uroczystego spotka-
nia policyjnych krwiodawców. Działacze, przyjaciele 
i członkowie klubu otrzymali medale upamiętniające 
dekadę działań na rzecz honorowego krwiodawstwa. 
Policyjny Klub Honorowych Dawców Krwi w Gdyni 
powstał 12 października 2002 roku. Założycielami 
byli podkom. Józef Partyka i asp.sztab. Bożena Bie-
da, ówcześni pracownicy Komendy Miejskiej Policji 
w Gdyni.

W marcu br. w Centrum Kultury w Gdyni miało miej-
sce uroczyste spotkanie policyjnych krwiodawców 
z okazji obchodzonej 10-tej rocznicy powstania Klubu 
Honorowych Dawców Krwi w Gdyni. Uroczystość  swo-
ją obecnością zaszczycili Prezes Pomorskiego Zarządu 
Okręgowego PCK w Gdańsku Pani Marzena Dobrowol-
ska, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni Pan Jerzy 
Miotke oraz Komendant Miejski Policji w Gdyni mł. insp. 
Robert Leksycki.

Powstały przed dziesięcioma laty Policyjny Klub HDK 
w Gdyni skupia w swoich szeregach czynnych zawodowo 
funkcjonariuszy, emerytów policyjnych oraz osoby o wiel-
kim i szlachetnym sercu, które oddając najcenniejszy dar 
życia ratują ludzkie zdrowie i wspierają ciężko chorych 
w ich zmaganiach z przeciwnościami losu.

W trakcie całej dekady działań na rzecz propagowania 
idei honorowego krwiodawstwa, klub zasłużył się nie-
zliczoną liczbą akcji zbierania krwi i rejestracji dawców 
szpiku kostnego zarówno dla chorych koleżanek i kole-
gów, jak i wielu anonimowych osób potrzebujących po-
mocy ludzi dobrej woli. Dotychczas zebrano ponad 2000 
litrów drogocennej krwi oraz zarejestrowano blisko 2,5 
tys. świadomych potencjalnych dawców szpiku kostnego. 

Zarząd Klubu specjalnie na tę wyjątkową uroczystość 
ustanowił pamiątkowy Medal 10-lecia Policyjnego Klubu 
HDK w Gdyni, który wręczono trzydziestu zasłużonym 
krwiodawcom, darczyńcom i przyjaciołom klubu. Ponad-
to przyznano Odznaki Honorowe PCK, Odznaki Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi oraz Odznaki „Za zasługi 
dla krwiodawstwa w Policji".

asp. Krzysztof Wasilewski
Prezes Policyjnego Klubu HDK w Gdyni

Za osobiste zaangażowanie i aktywną działalność 
na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego, Pre-
zes Klubu asp. Krzysztof Wasilewski oraz członek 
klubu kom. Grzegorz Boyke zostali w ubiegłym roku 
uhonorowani Odznaką „Zasłużony dla krwiodawstwa 
w Gdyni", a w listopadzie 2012 r. asp. Krzysztof Wasi-

GDYŃSKI POLICYJNY KLUB 
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 
OBCHODZIŁ 10-LECIE ISTNIENIA

Policjant Kompanii Adaptacji Zawodowej OPP w Gdańsku

asp. Krzysztof Wasilewski

Mł. asp. Maciej Sójka (trzeci od lewej) za swoją działalność otrzy-
mał przyznany przez gdyński klub Medal 10-lecia Policyjnego 
Klubu HDK
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lewski z rąk Ministra Zdrowia otrzymał wyróżnienie 
w postaci Odznaki „Honorowy Dawca Krwi zasłużony 
dla Zdrowia Narodu".
KRWIODAWSTWO W GDAŃSKU 

Policjanci z Gdańska także aktywnie włączają się w ak-
cje krwiodawstwa, nad którymi czuwa Prezes Klubu HDK 
przy Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku mł.asp. Ma-
ciej Sójka. Klub zrzesza funkcjonariuszy z OPP w Gdań-
sku, SPAP w Gdańsku i KMP w Gdańsku. W ubiegłym 
roku 130 policjantów oddało ponad 58 litrów krwi na 
rzecz trójmiejskich szpitali. 

Klub współorganizował Rejonowe Mistrzostwa Pierw-
szej Pomocy PCK, w których uczestniczyły zespoły szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj.pomorskiego. 
Członkowie klubu wspierają małych pacjentów Pomor-
skiego Hospicjum dla Dzieci oraz wychowanków Domu 
Małego Dziecka w Gdańsku poprzez organizację zbiórek 
żywności, odzieży, zabawek, przyborów szkolnych itp. 
przy współpracy z zewnętrznymi sponsorami. 

Niejednokrotnie udowadniali swoją bezinteresowność 
w oddawaniu krwi w nagłych przypadkach kiedy np. 
potrzebna była krew o konkretnej grupie niezbędna do 
przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.

mł. asp. Maciej Sójka 
Prezes Klubu HDK przy OPP w Gdańsku 

ŚPIEW PASJĄ POLICJANTA

Człuchowski policjant wystąpił w programie „Tylko 
Muzyka. Must Be The Music”. Jurorzy docenili jego 
talent i jednogłośnie zakwalifikowali do kolejnego 
etapu. Do udziału w programie namówiła go żona.

W marcu w programie „Tylko Muzyka. Must Be The 
Music” wystąpił funkcjonariusz Komendy Powiatowej 
Policji w Człuchowie, sierżant Krzysztof Chuć. Jurorzy 
docenili talent policjanta i jednogłośnie zakwalifikowali 
go do kolejnego etapu.

W programie poszukiwani są ludzie utalentowani i nie-
tuzinkowi. Może w nim wziąć udział każdy – artysta so-
lowy, a także grupy. Nasz funkcjonariusz zaprezentował 
się z utworem „Brunetki, blondynki” z repertuaru Jana 
Kiepury. Do udziału w programie namówiła go jego żona 
Magdalena.

Krzysztof Chuć pracuje w zespole patrolowo – inter-
wencyjnym. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Śpiew jest 
jego pasją, która trwa już blisko 12 lat. Jest absolwen-
tem Szkoły Muzycznej II stopnia w Szczecinku, ponadto 
pobierał lekcje śpiewu na Akademii Muzycznej w Byd-
goszczy. Do tej pory występował na różnych imprezach 
charytatywnych oraz podczas imprez rodzinnych. Teraz 
spróbował swoich sił w programie telewizyjnym. Jak wi-
dać zawładnął sercami jurorów.

sierż. Katarzyna Jurek
KPP Człuchów

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI   
FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH  
SŁUŻB MUNDUROWYCH Z SZEFEM  
BIURA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 
– SEKRETARZEM STANU  
GEN. STANISŁAWEM KOZIEJEM

7 marca br. w Warszawie odbyło się spotkanie Sze-
fa Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Sekretarza 
Stanu gen. Stanisława Kozieja z przedstawicielami 
Federacji Związków Zawodowych Służb Munduro-
wych, m.in. podkom. Józefem Partyką – wiceprze-
wodniczącym ZG NSZZ Policjantów.

Tematem spotkania była rozważana obecnie na forum 
rządu propozycja obniżenia uposażeń i wynagrodzeń żoł-
nierzy i funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach 
lekarskich o 20 procent i przekazanie tej sumy na specjalny 
fundusz, z którego środki byłyby wypłacane osobom wy-
konującym zadania za przebywających na zwolnieniach. 

Poruszono także sprawę ewentualnych zmian usta-
wowych idących w kierunku płatnych nadgodzin oraz 
rekompensaty finansowej za służbę pełnioną w porze 
nocnej, dni ustawowo wolne i święta. Zdaniem szefa BBN 
takie zmiany mogą oznaczać zatarcie różnicy między 
służbą a pracą, co niekoniecznie byłoby korzystne dla 
formacji mundurowych.

asp. sztab. Piotr Strojny
NSZZP KMP Gdańsk
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WRAŻLIWIEC W MUNDURZE 
TWARDZIELA

Na co dzień zajmuje się prewencją kryminalną 
i przestępczością nieletnich. W wolnym czasie gra 
na gitarze w zespole EMO, którego wszyscy muzycy 
są policjantami. W Policji służy od 10 lat, a niedawno 
dał się poznać już po raz drugi – jako poeta. Asp. 
Jarosław Juchniewicz wydał kolejny tomik wierszy 
„Sny z promieni mroku”.

Swoje wiersze nazywa snami. Pisze od czasu do czasu. 
Czasami do głowy przychodzi mu pomysł na cały wiersz, 
a czasami wystarczy mu jedno słowo, które zapisuje, 
a później rozwija.

12 kwietnia br. w Bibliotece Miejskiej w Bytowie odbyło 
się spotkanie autorskie promujące jego najnowszy tomik 
poezji „Sny z promieni mroku”. Jego debiutancki tomik 
„Z mojej bańki zwykłe sny” ukazał się w 2010 roku.

Jarek Juchniewicz wyróżniony został podczas jednej 
z edycji „Chojnickiej nocy poetów”, był nagrodzony 
w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Miejską 
w Koszalinie, a jego wiersze publikowano na łamach 
gazety kołobrzeskiej oraz tygodnika „Angora”.

Jeden z wierszy jest dla niego szczególnie ważny. Na-
pisał go dla nieżyjącego kolegi z pracy.

mł. asp. Michał Gawroński 
KPP Bytów

Niebieska glina
(dla Kaszy)

Bóg zgłosił interwencję
a on wezwany natychmiast
rzucił wszystko
i pomknął
na sygnale

upojone cherubiny
pędziły bimber
i niebo w rozsypce
a on rozgonił to ptfu anielstwo
Bóg rozkazał mu zostać

Dostał na własność
dzielnicę
upadłych aniołów
bez przerwy
nastawia im skrzydła
bez pensji

pomaga mu ktoś
wezwany
do innej interwencji

   Jarek Juchniewicz
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GIMNAZJALISTOM  
O WŁAMANIACH NA PORTALE 
SPOŁECZNOŚCIOWE 

Do jednego z gimnazjów w Lęborku wezwano Policję 
w związku z wtargnięciem do jednej z klas zamasko-
wanego mężczyzny, który w obecności uczniów zaczął 
włamywać się do komputera leżącego na biurku. Poli-
cjanci szybko zatrzymali intruza. 

Uczniowie byli całkowicie zaskoczeni obserwowaną 
sytuacją. Całe zdarzenie było wstępem do rozmowy 
na temat przestępczości internetowej. Funkcjonariusze 
zajmujący się prewencją kryminalną omówili tematykę 
związaną z zabezpieczaniem dostępu do swoich kont 
na portalach społecznościowych oraz poczty elektro-
nicznej. Przedstawili również aspekty prawne i zakres 
odpowiedzialności karnej za czyny związane z tego typu 
przestępczością. 

Nawet dzwonek na przerwę nie przerwał skupienia 
młodzieży.

asp. Daniel Pańczyszyn 
KPP Lębork

SYSTEM WCZESNEJ 
INTERWENCJI

System Wczesnej Interwencji (SWI) to proaktywne narzę-
dzie zarządzania, przygotowane dla kadry kierowniczej 
KMP/KPP. Jego głównym zadaniem jest zdiagnozowanie 
w początkowym etapie potencjalnych nieprawidłowości 
w jednostce Policji umożliwiające odpowiednią reakcję 
przełożonych oraz wprowadzenie rozwiązań systemo-
wych podnoszących standardy działań całej Policji. Sys-
tem (SWI) opiera się na dwóch narzędziach: warsztatach 
„Rozmowa SWI” oraz Newsleterze SWI. 

Warsztaty „Rozmowa SWI” m.in. przeprowadzane są 
w oparciu o specjalnie opracowane scenariusze, które 
powstały na podstawie rzeczywistych wydarzeń. Jed-
nym z zadań uczestników warsztatów jest przeprowa-
dzenie rozmów z podwładnymi. Celem rozmowy SWI 
jest reakcja przełożonych na pierwsze sygnały o nie-
prawidłowościach, kiedy brak jest jeszcze podstaw do 
zastosowania bardziej represyjnych środków oraz poin-
formowanie o możliwych konsekwencjach w przypadku 
braku zmiany zachowania.

Newletter SWI stanowi swoiste narzędzie komunikacji 
wewnętrznej służące do tzw. „Lessons Learned” czyli 
uczenia się na własnych błędach. Kierownik jednostki 
na swoją imienną skrzynkę otrzymuje Newslettera SWI 
czyli opis nieprawidłowości (maksymalnie jedna strona 
A4), która miała miejsce w innej jednostce Policji. New-
sletter SWI zawiera przede wszystkim zwięzłe wskazanie 
i nazwanie błędu systemowego w Policji, pozwalając tym 
samym na szybką reakcję i sprawdzenie standardów 
funkcjonujących w danej komendzie, dzięki czemu moż-
na wyeliminować potencjalne wystąpienie podobnych 
uchybień.

podinsp. Hanna Kowalewicz
sierż. sztab. Adrian Sprengel
KWP Gdańsk

NOWY SPRZĘT W SOPOCKIEJ  
SIŁOWNI

Policjanci i pracownicy sopockiej komendy od stycznia 
br. korzystają z nowocześnie wyposażonej siłowni. Zakup 
siedmiostanowiskowego atlasu wartego blisko 23 tysiące 
złotych został sfinansowany przez Urząd Miasta Sopotu.

Siłownia cieszy się dużym powodzeniem zarówno 
wśród policjantów, jak i pracowników Policji.
 
sierż. sztab. Karina Kamińska
KMP Sopot

SWI

Oficjalne otwarcie siłowni z udziałem 
Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego
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SPORT

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ 
PIŁKI NOŻNEJ  
IM. ANDRZEJA STRUJA

Pod koniec lutego reprezentacja komendy woje-
wódzkiej w Gdańsku uczestniczyła w IV Międzynaro-
dowym Turnieju im. Andrzeja Struja w Halowej Piłce 
Nożnej. Nasza drużyna zajęła wysokie VII miejsce. 
Uległa w ćwierćfinale w rzutach karnych drużynie 
KGP. O świetnej kondycji naszych funkcjonariuszy 
może świadczyć fakt, że podczas rozgrywek zre-
misowali z  silnymi zawodnikami z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Krakowie, którzy ostatecznie zajęli 
II miejsce. 

podinsp. Waldemar Bączek
KWP Gdańsk

CHOJNICE MAJĄ MISTRZA  
W JUJUTSU

W kwietniu br. st. post. Bartosz Stanke z chojnic-
kiej komendy powiatowej zajął III miejsce w XI Mi-
strzostwach Polski Sportowego Jiujutsu w Krośnie 
Odrzańskim. Wygrana zapewniła policjantowi start 
w mistrzostwach świata, które odbędą się jesienią 
tego roku  Katowicach. 

mł. asp. Renata Konopelska-Klepacka
KPP Chojnice

MARATOŃCZYK MEDALISTĄ
Policjant z Lęborka po raz kolejny wygrał Mistrzostwa 

Polski Policjantów w maratonie, a drużyna KPP Lębork 
uplasowała się na trzecim miejscu. Bieg 
odbył się w kwietniu br. w Dębnie (woj. za-
chodniopomorskie). Asp.sztab. Adam Thiel 
zdobył pierwsze miejsce, a drużynowo KPP 
Lębork – trzecie miejsce. To kolejny medal 
w kolekcji Adama Thiela. Jest on m.in. wice-
mistrzem Polski na dystansie 100 km oraz 
brązowym medalistą Mistrzostw Europy 
w maratonie, w 2002 z Aten.

W trakcie 40 edycji międzynarodowych 
zmagań na starcie stanęło ponad 1390 za-
wodników, w tym ponad setka policjantek 
i policjantów z całego kraju. Organizato-
rem XI Mistrzostw Polski Policjantów w Ma-
ratonie była Komenda Wojewódzka Policji 
w Szczecinie i Zarząd Wojewódzki NSZZP 
woj. zachodniopomorskiego. Honorowym 
patronatem zawody objął Komendant 
Główny Policji. 

asp. Daniel Pańczyszyn
KPP Lębork

HALOWY TURNIEJ PIŁKI  
NOŻNEJ W PRZODKOWIE

W marcu już po raz piąty odbył się Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Komendanta 
Powiatowego Policji w Kartuzach i Wójta Gminy 
Przodkowo. W imprezie wzięło udział osiem dru-
żyn. Na parkiecie walczyli przedstawiciele miej-
scowego samorządu, prokuratury, KMP Sopot, KPP 
Kartuzy, Straży Pożarnej w Kartuzach, GS Żukowo, 
P.A. Gryf oraz księża. Zwycięzcami turnieju zostali 
reprezentanci GS Żukowo, a policjanci z kartuskiej 
komendy zajęli II miejsce. 

Ostateczna klasyfikacja:
I miejsce – GS Żukowo
II miejsce – KPP Kartuzy
III miejsce – Księża
IV miejsce – P.A. Gryf

W turnieju przyznano również wyróżnienia indywi-
dualne:
–  tytuł najlepszego bramkarza zdobył Damian Brieg-

mann, zawodnik drużyny księży
–  królem strzelców został sierż.sztab.Patryk Głowienka 

zawodnik KPP Kartuzy
–  tytuł najwszechstronniejszego zawodnika turnieju 

przypadł piłkarzowi drużyny księży, a został nim 
Sebastian Frankowski

–  tytuł drużyny fair play przyznano zawodnikom dru-
żyny duchownych.

sierż. sztab. Jarosława Krefta
KPP Kartuzy

z lewej – st. post. Bartosz Stanke
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KWP Gdańsk, KMP Sopot, KPP Człuchów, KPP Wejherowo, KPP Kartuzy

Dzieciom na Dzień Dziecka
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Psychologia śledcza 
w służbie Policji

Spośród różnych dyscyplin naukowych, wykorzy-
stywanych w kryminalistyce, ważną rolę odgrywa 
psychologia. Dostarcza ona przydatnych informacji, 
które można rozpatrywać w płaszczyznach wykryw-
czej, rozpoznawczej i dowodowej. Intensywny roz-
wój tych metod doprowadził do wyodrębnienia się 
nowego działu psychologii sądowej, a mianowicie 
psychologii śledczej, zwanej także psychologią kry-
minalistyczną.

W ostatnich latach, w związku ze wzrostem przestępczo-
ści z użyciem przemocy, organy ścigania coraz częściej 
zwracają się do psychologów śledczych o pomoc w okre-
śleniu sylwetki psychologicznej nieznanych sprawców 
i typowaniu ich z kręgu osób podejrzanych. Metodyka 
ta zwana jest także profilowaniem psychologicznym lub 
kryminalnym. Proces ten polega na identyfikacji i opi-
sie cech psychologicznych, społecznych, czasem także 
w powiązaniu z cechami fizycznymi nieznanego sprawcy 
przestępstwa. Efektem jest stworzenie zbioru cech cha-
rakteryzującego konkretnego sprawcę, co pozwala na 
zawężenie kręgu osób podejrzanych. W konstruowaniu 
profilu psychologicznego sprawcy baczną uwagę zwra-
ca się na jego modus operandi oraz prawdopodobne 
zachowania i podejmowane przez niego działania po 
dokonaniu przestępstwa.

 
W swojej codziennej pracy psycholog śledczy oprócz 

profilowania psychologicznego, zajmuje się wszystkim 
tym, czym może wspomóc Policję, a więc także oceną 
wiarygodności zeznań świadków, typowaniem osób po-
dejrzanych, analizą psychologiczną listów okupowych 
i anonimów. Analizuje także sprawy zaginięć, aby pomóc 
określić portret psychologiczny osób zaginionych oraz 
współpracuje z biegłym z zakresu wariografii krymina-
listycznej, wykonując wspólnie z nim badania na tzw. 

wykrywaczu kłamstw, w prowadzonych przez policjan-
tów sprawach.

Sprawy, w których pomoc psychologa śledczego naj-
bardziej się przydaje to zabójstwa, zgwałcenia, akty 
pedofilii, wymuszenia rozbójnicze. Psycholog śledczy 
niejednokrotnie może wspomóc proces wykrywczy 
i wskazać policjantom alternatywne kierunki działania 
w sprawie.

Justyna Poznańska 
KWP Gdańsk

Justyna Poznańska – z wykształcenia psycholog, biegły 
sądowy, jest pracownikiem cywilnym Wydziału Docho-
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