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SŁOWEM WSTĘPU 

 

64. KONGRES ŚWIATOWY IPA – DZIĘKUJEMY IPA CHORWACJA 

64. Kongres Światowy IPA odbył się w dniach 8-13 października 2019r. w Cavtat w Chorwacji. 
Wzięło w nim udział prawie 300 osób z 63 sekcji IPA. Cóż za eklektyczne wydarzenie! 

Zorganizowanie takiego kongresu, upewnienie się, że wszyscy dotrą do odpowiedniego 
hotelu, do swojego pokoju, otrzymają odznakę, zrozumieją program kongresu, że sala 
konferencyjne jest gotowa i spełnia wszystkie kryteria, wymaga bardzo dobrego zespołu 
organizacyjnego. Niełatwo jest sprostać wyzwaniom związanym z takim wydarzeniem. 
Ponieważ Sekcja IPA Chorwacja zgłosiła się na ochotnika, aby przejąć tę odpowiedzialność 
dopiero w zeszłym roku, jest to jeszcze bardziej niezwykłe osiągnięcie. Ograniczenia  
i obciążenie pracą są ogromne.  Dlatego przede wszystkim chciałbym wyrazić naszą 
wdzięczność Prezydentowi Sekcji IPA Chorwacja, członkom komitetu organizacyjnego  
i wszystkim wolontariuszom, którzy pomagali przed i w trakcie tygodnia, odpowiadając ciągle 
na te same pytania z uwagą dla wszystkich. Odkryliśmy nie tylko piękne widoki Chorwacji, ale 
także życzliwość i uśmiechy jej mieszkańców. Lokalizacja hotelu w pięknym mieście Cavtat była 
wspaniała, na szczycie klifu, z bajecznym widokiem na Adriatyk i kilka wysp. 

Uroczysta inauguracja Kongresu, która miała miejsce w teatrze miejskim w Dubrowniku po 
kolorowej paradzie główną ulicą starożytnego miasta Ragusa z mundurami z całego świata, 
była bardzo przyjemną okazją. Był to moment, w którym mogliśmy uczcić pamięć kolegów  
i członków IPA, którzy odeszli w tym roku. Przywitali nas uroczyście Prezydent Sekcji IPA 
Chorwacja, dyrektor Policji i Burmistrz Miasta. Spektakl folklorystyczny przerywany utworami 
wykonanymi przez policjanta, w tym Hymn Narodowy Chorwacji i Hymn IPA, zakończyły tę 
wyjątkową uroczystość. Dubrownik, dziś żywe muzeum wpisane na Listę Dziedzictwa UNESCO 
oraz miejsce „pielgrzymowania” turystów z całego świata chcących zwiedzić mury obronne, 
prawdopodobnie od dawna nie widział tak barwnego zbioru mundurów! Zabawnie było 
oglądać miny turystów, którzy z początku na widok tylu policjantów w jednym miejscu, nie do 
końca byli pewni czy to dobry znak. Jednak wielu z nich robiło sobie z nami zdjęcia. 

Ceremonia otwarcia była także dla mnie okazją, aby przypomnieć, że zebranie przedstawicieli 
sił bezpieczeństwa z około 70 krajów w Chorwacji, niepodległej republice od 1991r, a ponadto  
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w Dubrowniku, w sercu Bałkanów, było wydarzeniem historycznym. Podczas gdy ciężar historii 
i jej blizny są nadal widoczne na niektórych częściach murów miejskich, jak i piętno znaczących 
problemów nękających ten region zaledwie 30 lat temu, przedstawiciele krajów, które przeżyli 
ten trudny czas zasiedli wspólnie podczas tej uroczystości, w imię obrony tych samych 
wartości, w które wierzymy w naszym stowarzyszeniu. Potężne świadectwo przyjaźni w IPA. 

Sesje robocze i wybory 

Po 45 minutach rejsu statkiem do Cavtat, nadszedł czas aby zacząć pracę! Członków Zarządu 
Światowego, delegatów i obserwatorów czekał napięty harmonogram. Nie będę się wdawał 
w szczegóły, ale sesje robocze były produktywne. Zapadło wiele decyzji i wysłuchaliśmy kilku 
prezentacji przygotowanych przez różne Sekcje. Była to także okazja do wręczenia 
indywidualnych wyróżnień za zaangażowanie dla IPA na przestrzeni lat lub dla konkretnych 
projektów. Atmosfera była przyjazna i udało się zakończyć posiedzenie w piątek w porze 
obiadu, ponieważ, szczerze mówiąc, uczestnicy z niecierpliwością oczekiwali na wybory. 

Jak wiecie, Kongres oznaczał koniec kadencji administracyjnej i odbyły się wybory do nowego 
Zarządu Międzynarodowego (IEB), a także wybory na dwa stanowiska Audytorów 
Wewnętrznych. Jest to zawsze niecierpliwie wyczekiwane wydarzenie oraz obiekt wielu 
dyskusji w ciągu tygodnia, także niejednokrotnie wyczuwalne jest napięcie. Na 8 stanowisk IEB 
zakwalifikowało się 21 kandydatów, a także 5 kandydatów na stanowiska audytorów. Zgodnie 
z naszymi dokumentami cały proces miał przeprowadzić oficer wyborczy, które to zadanie 
jednogłośnym wyborem delegatów powierzone zostało Rossowi Pinkhamowi, Prezydentowi 
Sekcji IPA Nowa Zelandia. Ross wywiązał się z zadania, przy sprawnym wsparciu trzech 
wybranych przez niego asystentów, Prezydentów Sekcji Krajowych IPA: Vossiego Voss z Afryki 
Południowej, Anabeli Alferes z Portugalii oraz Shoaib Suddle z Pakistanu. Dzięki wszystkim  
z nich.  

Wszyscy kandydaci mieli 5 minut czasu na zaprezentowanie się przed głosowaniem. Chciałbym 
podziękować wszystkim kandydatom, którzy złożyli podanie, pokazując, że nasze 
stowarzyszenie może liczyć na poświęcenie członków, ponieważ ”Służba” jest jedną  
z kluczowych wartości stowarzyszenia i zapewnia jego trwałość. 

Mam ogromną przyjemność zaprezentować wyniki głosowania oraz członków IPA, którzy 
przez najbliższe 4 lata sprawować będą urząd zasiadając w Zarządzie Międzynarodowym IPA 
oraz jako Audytorzy Wewnętrzni: 

Zarząd Międzynarodowy (IEB) 

Prezydent:      Pierre-Martin Moulin (Szwajcaria) 

Sekretarz Generalny:     May-Britt Rinaldo Ronnebro (Szwecja) 

Vice Prezydent i Przewodniczący  
Komisji Socjo-Kulturowej:    Kyriakos Karkalis (Grecja) 

Przewodniczący Komisji  
Relacji Zagranicznych:    Einar Guðberg Jónsson (Islandia) 

 



 

 

 

Przewodniczący Komisji 
Zawodowej:      Demetris Demetriou (Cypr) 

Kierownik Administracji:    Stephen Crockard (UK) 

Skarbnik ds. Finansów:    Michael Walsh (Irlandia) 

Skarbnik do Spraw Społecznych:   Martin Hoffman (Austria) 

 

Audytorzy Wewnętrzni:     Nicole Kikcio (Canada) 

        Fred Boyd (UK) 

 

Gratulacje dla wszystkich i powodzenia na nadchodzącą kadencję pod sztandarem IPA ‘Servo 
per Amikeco’. W niniejszym biuletynie będziecie mieli okazję przeczytać krótką notkę od 
każdego z członków Zarządu Międzynarodowego, w której przedstawiają się oni Wam. 

W tym miejscu chciałbym skierować szczególne podziękowania dla byłych członków Zarządu 
Międzynarodowego. Służba w zarządzie wymaga wiele poświęceń i wpływa na życie 
zawodowe oraz osobiste, gdyż obciążenie pracą jest imponujące. Dlatego w imieniu 
wszystkich kieruję podziękowania do: 

Gal Sharon z Izraela, byłej Vice Prezydent i Przewodniczącej Komisji Socjo-Kulturowej. Wraz  
z członkami swojej komisji, Gal zainicjowała wiele projektów, które wciąż się rozwijają, takie 
jak na przykład Igrzyska IPA, których kolejna edycja odbędzie się w 2020 roku w Czarnogórze.  

Alexeya Gankina z Rosji, byłego Przewodniczącego Komisji Relacji Zagranicznych. Pośród wielu 
projektów udało mu się sfinalizować Porozumienie z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. 
Narkotyków i Przestępczości w Wiedniu. 

Romain Miny z Luksemburga, byłego Skarbnika ds. Finansów, który zajmował się kontami IPA 
przez ostatnie siedem lat. 

Wolfganga Gabrutscha z Austrii, który oprócz innych zadań, kierował programem nagłej 
pomocy, zapewniając, że solidarność IPA zawsze skutkowała dla sekcji w potrzebie. 

Dołącz do nas za rok! 

Dużo możnaby mówić po takim kongresie. Przepraszam, jeśli nie wspomniałem o czymś, lub 
zapomniałem o czymś ważnym. Mogę jedynie zaprosić Was, abyście dołączyli. Kongres to  
o wiele więcej niż sesje robocze. To możliwość spotkania przyjaciół z całego świata. 

Momenty rozmowy i wymiany, wcześniejsze i późniejsze chwile rozbrzmiewają śmiechem  
i wyjątkową atmosferą, którą tworzy IPA. 

 



 

 

 

Bądźcie z nami w przyszłym roku w Lloret de Mar w Hiszpanii. Nasi hiszpańscy przyjaciele 
ciężko pracowali nad przygotowaniem wspaniałego wydarzenia. Informacje na temat już 
dostępne są na naszej stronie internetowej, a niebawem ruszy także rejestracja. 

Dziękujemy jeszcze raz Sekcji IPA Chorwacja za udane zorganizowanie Kongresu Światowego 
IPA 2019. 

Dziękuję także pracownikom Centrum Administracji, których ważną rolą była koordynacja 
całego wydarzenia pomiędzy IEB, sekcjami a IPA Chorwacja. 

Pomyślności i Niech Żyje IPA!  

Servo per Amikeco! 
 
Pierre-Martin Moulin, Prezydent Sekcji Światowej IPA.   
 
 

 

CIEPŁE PRZYWITANIE OD NOWEGO ZARZĄDU ŚWIATOWEGO  

2019-2023 

Prezydent 

Pierre-Martin Moulin   P@ieb-ipa.org 

 

Drodzy Przyjaciele IPA, 

Przed kongresem, kiedy promowałem swoją kandydaturę na prezydenta, wspólnie  

z członkami #Team4All, przedstawiłem swoje cele „aby służyć wartościom IPA określonym 

przez Artura Troop’a, wraz z kompetentnym i oddanym Zarządem Międzynarodowym, 

zapewniając, że przyjaźń zawsze kieruje naszą podróżą”, a kluczowe słowa to Innowacje – 

Partnerstwo – Odpowiedzialność. 

Delegaci zaufali mi po raz trzeci na stanowisko Prezydenta. Chciałbym im podziękować, 

jednocześnie zapewniając Was, że będę pracował ciężko razem z członkami IEB aby osiągnąć 

cel i działać dla Was i z Wami dla korzyści i rozwoju IPA na świecie. IPA to świat bez granic,  

w którym każdy z Was ma swoją rolę do odegrania.  

Zarząd Międzynarodowy przygotuje plan skupiający się na innowacji, przejrzystości  

i modernizacji, aby wspólnie z Sekcjami stworzyć IPA atrakcyjne dla nowych członków. 

Przyszłości nie znajdziemy w przeszłości. 

mailto:P@ieb-ipa.org


 

 

 

Przyszłość IPA zapewnimy tylko wtedy, gdy zdobędziemy się na odwagę stawić czoła 

wyzwaniom i realiom teraźniejszości, pod ochroną naszego sztandaru i niezniszczalnego motta 

‘Servo per Amikeco’. 

Pierre-Martin Moulin 

 

Vice Prezydent i Przewodniczący Komisji Socjo-Kulturowej 

Kyriakos Karkalis    CSCC_VP@ieb-ipa.org 

 

Drodzy Przyjaciele, 

Pochodzę z Grecji, mieszkam w Atenach. Wstąpiłem do Policji w 1990 roku i jestem członkiem 

IPA prawie od początku swojej kariery. Jestem nadal w służbie, obecnie w stopniu porucznika. 

Miałem szczęście poznać wielu wspaniałych ludzi z IPA, którzy zainspirowali mnie zasadami 

oraz wartościami tego wspaniałego Stowarzyszenia. 

Jestem założycielem i honorowym Prezydentem Regionu IPA Pireus. Ponadto, od 2008 roku 

byłem kierownikiem działu Relacji Zagranicznych Sekcji greckiej, a wcześniej kierownikiem 

Administracji od 2002 roku. Zarządzałem także Domem IPA w Atenach nieprzerwanie od 2002 

roku. Specjalnym rozkazem Dowódcy Policji Grecji pracuję wyłącznie dla IPA.  

Zorganizowałem wiele spotkań i konferencji na szczeblu międzynarodowym  

i reprezentowałem swoją Sekcję IPA w wielu spotkaniach i konferencjach na całym świecie. Co 

więcej, w latach 2012-2019 byłem członkiem ISC i SCC i zostałem uhonorowany brązowym  

i srebrnym medalem IPA. Otrzymałem także srebrny medal Czerwonego Krzyża oraz honorowe 

uznanie UNESCO. 

Poza zaangażowaniem w Policji i IPA studiowałem aktorstwo w Wyższej Szkole Aktorskiej  

w Pireusie i gram w antycznych greckich tragediach, komediach oraz w międzynarodowym 

teatrze współczesnym. 

Moją wspaniałą zonąjest Chrysoula Marinaki, która jest prawnikiem w Atenach. Mamy 

cudownego 9-letniego syna. 

Kyriakos Karkalis 
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Sekretarz Generalny 

May-Gritt V.R. Ronnebro   SG@ieb-ipa.org 

 

Serdecznie dziękuję delegatom i uczestnikom Kongresu Światowego IPA w Chorwacji za Wasze 

wsparcie oraz gratulacje z okazji wyboru nowego IEB. Jestem zaszczycona i pełna pokory,  

a jednocześnie podekscytowana objęciem stanowiska Sekretarz Generalnego w IEB. 

Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie pracy: kontakt z sekcjami przystępującymi do 

Stowarzyszenia i tymi powstającymi, zbieranie i analiza informacji od łączników IEB 

przydzielonych sekcjom oraz ochrona naszych statutów i wizji IPA. 

Jestem świadoma, że czeka mnie mnóstwo zadań administracyjnych, ale będą to również 

możliwości rozwoju Kongresu Światowego IPA, aby był bardziej przyjazny i interaktywny.  

Nie mogę się doczekać na kontakt z Wami i pracę w nowo wybranym IEB oraz z Administracją 

Międzynarodową. 

Dziś się nie znamy, ale dzięki IPA, już jutro możemy się zaprzyjaźnić.  

Stąd w przyszłość, 

May-Britt V.R. Ronnebro 

 

 

Przewodniczący Komisji Relacji Zagranicznych 

Einar Guðberg Jónsson   CERC@ieb-ipa.org 

 

Drodzy Przyjaciele, 

Po pierwsze, chciałbym podziękować wszystkim za wsparcie podczas 64. Kongresu 

Światowego IPA w Chorwacji, kiedy wybrano mnie Przewodniczącym Komisji Relacji 

Zagranicznych. Mam szczerą nadzieję, że na tym stanowisku sprostam stawianym 

oczekiwaniom.  

W swoim przemówieniu podkreśliłem, że moim marzeniem była służba dla Stowarzyszenia na 

skalę światową. Mam nadzieję, że będę dobrym ambasadorem nas wszystkich. 

mailto:SG@ieb-ipa.org
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Trochę o mnie: 

Jestem wielce rodzinnym człowiekiem. Jestem żonaty i mam trzy córki, które nie pozwalają mi 

na bezczynność. Jestem policjantem w służbie czynnej – inspektorem – kieruję w Rejkiawicku 

grupą zwalczającą handel ludźmi.  

Moim celem jako Przewodniczącego Komisji Relacji Zagranicznych będzie próba uproszczenia 

kilku rzeczy: długo myślałem o tym, że dużo rzeczy w IPA jest zbyt skomplikowana, a wielu nie 

rozumie w pełni jak wszystko działa. 

Ponadto, chciałbym się upewnić, że utrzymujemy otwartą linię do naszych członków i sekcji 

dla zachowanie dobrej komunikacji i jasnego kierunku naszych celów. 

Obecnie czytam o projektach, których jesteśmy częścią oraz o tym na jakich organizacjach 

powinniśmy się skupić i nawiązać relacje. Wkrótce skontaktuję się z tymi, którzy byli 

zainteresowani dołączeniem do mojej komisji, i ustalę strategię z nowymi członkami komisji. 

Próbuję również ustalić nasz status w organizacjach, z których, jak sądzimy, możemy 

skorzystać. 

Dam z siebie wszystko na tym stanowisku, i szczerze mam nadzieję , że Wy wszyscy pomożecie 

mi i wesprzecie kiedy będzie to potrzebne, ponieważ razem jesteśmy silni. 

Pozdrawiam, 

Servo per Amikeco. 

Einar Guðberg Jónsson 

 

 

Przewodniczący Komisji Zawodowej 

Demetris Demetriou      CPC@ieb-ipa.org 

 

Wstąpiłem do Policji Cypru w 1984r., a od sierpnia 2019 roku pełnię funkcję Zastępcy Szefa 

Policji ds. Operacyjnych. Wcześniej pracowałem jako Zastępca Naczelnika Wydziału Szkolenia 

przez 2 lata, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego przez 6 lat, a w toku służby pracowałem 

przez 6 lat na różnych stanowiskach w Wydziale Ruchu Drogowego Policji w Nikozji. 
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Służyłem w różnych wydziałach, rodzajach służb i jednostkach Policji, jako kierownik biura 

prasowego (2002-2006), jako Komendant Rejonowy Policji w Nikozji (6/2014-3/2017) i jako 

Kierownik Dyrektoriatu Współpracy Policji Unii Europejskiej i Międzynarodowej (3/2017-

8/2017). 

Ukończyłem kierunek zarządzanie w biznesie na Uniwersytecie w Pireusie i posiadam dyplom 

licencjata prawa na uniwersytecie w Nikozji. Uzyskałem również dyplom ukończenia studiów 

podyplomowych w zakresie administracji biznesowej w Śródziemnomorskim Instytucie 

Zarządzania oraz tytuł magistra sztuki ze specjalizacją w zakresie planowania strategicznego 

na Uniwersytecie Middlesex w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo posiadam Certyfikat w zakresie 

dochodzeń i rekonstrukcji wypadków drogowych z Northwestern University w Chicago, za 

który otrzymałem stypendium. 

Uczestniczyłem w różnych seminariach, warsztatach i konferencjach na Cyprze i za granicą, na 

wiele tematów, takich jak bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarządzanie kryzysowe, 

negocjacje z porywaczami. Organizowałem także wiele seminariów, w których wygłaszałem 

prelekcje. Ponadto opublikowałem sporą liczbę artykułów dotyczących tematów policyjnych, 

zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Jako członek IPA pełniłem następujące funkcje: 

 Członek Komisji Społecznej 2003-2009; 

 Członek Komisji Zawodowej 2009-2012; 

 Audytor Wewnętrzny 2012-2015 i 2015-2019; 

 Członek Sekcji IPA Cypr od 1984; 

 Prezydent Regionu IPA Nikozja od 2009; 

 Sekretarz Generalny Sekcji IPA Cypr; 

 p.o. Prezydenta Sekcji IPA Cypr (obecnie) 

Moim celem jako Przewodniczącego Komisji Zawodowej będzie dalsze przyczynianie się do 

krzewienia zasad i wartości IPA oraz pełne poświęcenie się rozwijaniu aspektów zawodowych 

Stowarzyszenia, związanych ze strukturami i rozwojem Policji, a także szkoleniami 

zawodowymi.  

Pracujmy wspólnie, jednakowo, z perspektywą w przyszłość. 

Demetris Demetriou 

 

 



 

 

 

Kierownik Administracji 

Stephen Crockard (UK)   HA@ieb-ipa.org 

 

Przyjaciele, 

Jestem zaszczycony i zachwycony, że powierzono mi ponownie funkcję Kierownika 

Administracji w IEB. Z pięcioma nowymi członkami na pokładzie jestem gotów i oferuję swoje 

doświadczenie i wiedzę, aby pomóc im w ich pracy. 

Podczas gdy w ostatnich latach nastąpiły znaczące zmiany w pracy IAC, przy pomocy i wsparciu 

członków personelu, z pewnością istnieje możliwość dalszego rozwoju. Mam zamiar przyjrzeć 

się komunikacji, zarówno wewnętrznej, w ramach IEB, jak i tej na szeroką skalę, ze 

szczególnym naciskiem na technologię na potrzeby spotkań. Zwrócę uwagę również na sposób 

dostarczenia naszych usług sieciowych członkom młodszego pokolenia, którzy korzystają  

z urządzeń przenośnych. 

Jeśli chodzi o sekcje łącznikowe, mam nadzieję na dalszy pozytywny rozwój IPA w Afryce i będę 

nadal oferował wsparcie tym entuzjastycznym kolegom. Dzięki nowemu i zrewitalizowanemu 

IEB jestem pewien, że nadchodzące 4 lata będą ekscytujące i pozytywne. 

Stephen Crockard 

 

Skarbnik ds. Finansów 

Michael Walsh    TF@ieb-ipa.org 

 

Na początek chciałbym powiedzieć, że to wspaniały zaszczyt być wybranym w skład IEB na 

stanowisko Skarbnika. Pragnę podziękować wszystkim delegatom za ich zaufanie i wsparcie  

i z niecierpliwością czekam na możliwość współpracy z każdą z Sekcji w trakcie mojej 4-letniej 

kadencji. W tym czasie zamierzam wprowadzić panel finansowy. Umożliwi on podejmowanie 

decyzji w czasie rzeczywistym i pomoże w lepszej analizie głębszego zrozumienia wskaźników 

wydajności dzięki wnikliwym wykresom i prezentacjom wizualnym. To z kolei pomoże nam 

określić odpowiednie działanie i kierunek dla finansów IPA. Chcę również wykorzystać swoje 

doświadczenie w finansach, aby nasze pieniądze pracowały ciężej i uzyskały większą wartość 

dla IPA.  

mailto:HA@ieb-ipa.org
mailto:TF@ieb-ipa.org


 

 

 

Moje umiejętności mogą być wykorzystane i innych obszarach przez zespół IEB.  

Z niecierpliwością czekam na wdrażanie innowacji i eksperymentowania ze sposobami 

działania. Uważam, że mamy świetny zespół i jestem podekscytowany przyszłością IPA. 

Promocja IPA jest ważna, a razem możemy zbudować jeszcze lepsze Stowarzyszenie  

w przyszłości. W swoim przemówieniu przed głosowaniem mówiłem o znaczeniu słuchania, 

ponieważ tylko wtedy, gdy słuchamy, naprawdę słyszymy, i tylko wtedy gdy słyszymy, 

rozumiemy. Jesteśmy wszyscy z różnych narodów, z różnymi kulturami i wartościami, ale 

mamy jeden cel. Jestem pewien, że nasz zespół wysłucha każdego z Was i dołoży wszelkich 

starań, aby zapewnić oczekiwany poziom usług Servo per Amikeco. 

Michael Walsh 

 

 

Skarbnik do Spraw Społecznych 

Martin Hoffmann (Austria)   TS@ieb-ipa.org 

 

Drodzy Przyjaciele, 

Wykorzystując możliwość, chciałbym się przedstawić: 

Urodziłem się w 1970 roku w małej miejscowości Zwettl w północnej Austrii. Szczęśliwie 

ożeniłem się z moją żoną Angelą i jestem dumnym ojcem mojego 21-letniego syna Marco. 

W wieku 15 lat rozpocząłem swoją karierę jako policyjny kadet w Akademii Policyjnej we 

Wiedniu. Po 16 latach zdecydowałem się przenieść do największego więzienia o zaostrzonym 

rygorze Krems/Stein, które jest niedaleko miejscowości Krems, gdzie mieszkam. Przez ostatnie 

6 lat pracuję w Austriackiej Akademii Służby Więziennej, gdzie zajmuję się wyszkoleniem 

podstawowym funkcjonariuszy więziennictwa w całej Austrii. 

Moja kariera w IPA rozpoczęła się w oddziale IPA ‘Krems/Wachau-Horn-Zwettl’ w 2003 roku, 

kiedy to zostałem poproszony przez ówczesnego kierownika Ericha Kleppa o zastąpienie go  

w kierowaniu biurem oddziału. Nadal jestem bardzo wdzięczny Erichowi. W 2016 roku 

przejąłem stanowisko Sekretarza Generalnego Sekcji Austria na rok, zanim zostałem wybrany 

Prezydentem Sekcji Krajowej w kwietniu 2017 roku. 
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Jako Skarbnik do Spraw Społecznych, wspólnie z Michaelem Walshem, będzie moim zadaniem 

zapewnienie środków finansowych na zadania IPA i rozsądne zarządzanie nimi. Ponadto 

jestem odpowiedzialny za zbieranie informacji odnośnie apeli o pomoc nadzwyczajną oraz 

koordynowanie pomocy jakiej może udzielić IPA. 

Nie wahajcie się pisać do mnie. Z radością służę Wam w przyjaźni. 

Servo per Amikeco, 

Martin Hoffmann 

 

 

POZNAJCIE NOWYCH AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH 2019-2023 

 

Audytor Wewnętrzny 

Nicole Kikcio 

 

Jestem oddaną matką dwóch chłopców, mieszkam w stolicy Kanady Ottawie. Z ponad 20 

latami doświadczenia łącznej służby w wojsku, policji oraz administracji, wnoszę zróżnicowany 

pakiet umiejętności nabytych w toku pracy. W trakcie służby w Królewskiej Kanadyjskiej Policji 

Konnej kierowałam planowaniem i wdrażaniem programów budowania zdolności oraz 

zarządzania ryzykiem organizacyjnym jako doradca w wielu projektach reform w sektorze 

bezpieczeństwa w Ameryce Północnej, Europie i Afryce. 

Biegle władam językiem angielskim i francuskim, a poza doświadczeniem zawodowym, mam 

9-letnie doświadczenie jako wolontariusz w zarzadzaniu w organizacjach non-profit, w tym 

moje obecne stanowisko jako Sekretarz Generalny Sekcji IPA Kanada, które piastuję od 2016 

roku. Uczę się przez całe życie, mam wykształcenie uniwersyteckie w zakresie Zarządzania  

i Dowodzenia w Policji, jestem certyfikowanym Trenerem Strategicznym i Mediatorem,  

a obecnie jestem w trakcie zdobywania dyplomu w dziedzinie Badań nad Konfliktami. Kiedy 

nie pracuję nad samodoskonaleniem, spędzam aktywnie czas z rodziną, wykorzystując każdą 

pogodę i porę roku jaką ma do zaoferowania Kanada, wspólnie biegamy, jeździmy na kamping, 

wędrujemy po górach, pływamy i jeździmy na rolkach i łyżwach. 

 



 

 

 

Lubię być agentem zmian w środowisku zespołowym i wiem, jak ważna jest ochrona zasobów 

organizacyjnych. Do moich mocnych stron należy analizowanie luk, ocena wiarygodności  

i integralności procesów operacyjnych oraz opracowywanie projektów budowania zdolności 

w zakresie odporności organizacyjnej i skuteczności instytucjonalnej. Chciałabym wykorzystać 

moje mocne strony do pracy w IPA jako Audytor Wewnętrzny.  

 

 

Audytor Wewnętrzny 

Fred Boyd 

 

Urodziłem się w Coleraine w Irlandii Północnej, UK. Jestem żonaty z Hilary, która także należy 

do IPA. Mamy trzech synów i siedmioro wnucząt. Całe życie mieszkam w Irlandii Północnej. 

Wstąpiłem do Królewskiej Policji w Ulsterze mając 16 lat i 6 miesięcy jako kadet po 

zakończeniu nauki w 1974 roku. Awansowałem do stopnia Konstabla w 1975 roku  

i rozpocząłem karierę policjanta na ulicach miasta Londonderry. 

Przez 14 lat patrolowałem ulice na terenie podległym kilku komisariatom na północnym 

wschodzie prowincji, następnie przeniosłem się do biura planowania operacyjnego na kolejne 

16 lat, aż w końcu w stopniu sierżanta przeszedłem na emeryturę w 2005 roku. Stanowisko  

w biurze planowania polegało na planowaniu zabezpieczeń w sporej części miasta 

Londonderry, głównie zadań policyjnych, ćwiczeń, wydarzeń, wypadków, parad, i wielu innych 

czynności dnia codziennego. 

Jestem członkiem IPA od 1988 roku i w tym czasie pełniłem wiele funkcji, od członka 

Założyciela Oddziału i Skarbnika Oddziału w 1988 roku, następnie Z-cy Skarbnika Regionu  

i Skarbnika 1997-2002, Skarbnika Sekcji Krajowej UK od 2002 do teraz. 

Po przejściu na emeryturę kupiłem lokalny oddział Marquee Hire Company, którym  

z powodzeniem zarządzam. Jestem jednym z założycieli lokalnego oddziału Policyjnej 

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, której jestem przewodniczącym od 15 lat, 

a której aktywa obrotowe wynoszą około 50 milionów funtów. W ostatnich latach pełniłem 

funkcję p.o. Dyrektora Naczelnego organizacji. Nie mam zainteresowań, ale jestem 

zaangażowany w wielu lokalnych komitetach, organizacjach i sportach, co sprawia, że jestem 

bardzo zajęty, jeśli dodać pracę na pełny etat jako kierowca ciężarówki w firmie transportowej. 

 



 

 

 

Z niecierpliwością czekam na pracę jako Audytor Wewnętrzny, i mam nadzieję, że będę mógł 

wnieść do stowarzyszenia umiejętności i doświadczenie zgromadzone w ponad 40-letniej 

pracy. 

 

 

DOOKOŁA  ŚWIATA 

 

Policjanci w IPA Estonia mogą nosić emblemat IPA na swoich mundurach. 

Sekcja IPA Estonia zorganizowała spotkanie z Generalnym Dyrektorem estońskiej Policji  
i Straży Granicznej w maju 2019, podczas którego poruszono wiele tematów, a jednym z nich 
był pomysł stworzenia naszywki IPA Estonia jaką funkcjonariusze mogliby nosić na 
umundurowaniu służbowym. 

Podczas procesu tworzenia naszywki przestudiowano wiele 
wzorów i skonsultowano się z producentami. Po wnikliwych 
dyskusjach nasz wybór padł na zamówienie naszywek ze 
Szwajcarii przy pomocy Sekcji IPA Szwajcaria. Wzór został 
zaakceptowany przez zarząd, tym samym uznany za oficjalny 
emblemat służbowy. Od 14 października 2019 roku Estonia 
jest pierwszym krajem członkowskim Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji, w którym funkcjonariusze Policji mogą 
nosić emblemat IPA na umundurowaniu podczas pełnienia 
służby. 

Zachęcamy Sekcje IPA do stworzenia swoich własnych naszywek i przeanalizowania 
możliwości noszenia ich na mundurach w czasie służby. W ten sposób możemy być bardziej 
widoczni i rozpoznawalni wśród kolegów, ale także w społeczeństwie. Członkostwo w IPA 
powinno być powodem do dumy.     

SERVO PER AMIKECO!    

Uno Laas, Prezydent IPA Estonia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sekcja IPA Kanada relacjonuje udaną Konferencję Szkoleniową: 

‘Policja Operacyjna: Dowodzenie i modernizacja taktyk’. 

 

Sekcja IPA Kanada zorganizowała tydzień szkoleniowy w Centrum Szkoleniowym Regionu 

Pacyfik (PRTC) Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej (RCMP) w Chilliwack/Vancouver  

w prowincji Kolumbia Brytyjska od 12 do 17 sierpnia 2019 roku. Choć do udziału w szkoleniu 

zgłosiło się ponad 80 kandydatów, możliwość uczestniczenia w nim przypadła 27 członkom IPA 

z 9 różnych krajów (Niemcy, Aruba, Kajmany, Irlandia, UK, Islandia, Japonia, USA, Kanada). 

Głównym tematem Konferencji był „Policja Operacyjna: Dowodzenie i modernizacja taktyk”. 

Tygodniowy program przygotowany został przez członka Regionu 9 IPA Kanada, Mike’a Liu. 

Program umożliwił rozwój skutecznych umiejętności przywódczych w różnych aspektach 

operacyjnych, takich jak zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i utrzymanie dobrego 

samopoczucia psychicznego funkcjonariuszy poprzez zwiększanie morale, poprawę retencji  

i promowanie zdrowej równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. 

Program wspierał także umiejętności przywódcze poprzez praktyczne szkolenie i zrozumienie 

zasad współczesnej taktyki policyjnej. Sesje miały na celu poprawę skuteczności operacji 

policyjnych w różnych formacjach organów ścigania. W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze 

wszystkich szczebli organów ścigania, w tym obecni i przyszli dowódcy działań policyjnych.  

Po przybyciu na lotnisko uczestników przywitali przedstawiciele Straży Granicznej Kanady oraz 

funkcjonariusz Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej ubrany w znany na całym świecie 

czerwony mundur galowy „Red Serge”. 

Dzień pierwszy rozpoczął się od powitania przez IPA Kanada: Mike’a Liu, przewodniczącego 

komitetu organizacyjnego oraz komisarza Larry’ego Montgomery, dowódcę Centrum 

Szkoleniowego RCMP Regionu Pacyfik. Oficjalna ceremonia otwarcia zawierała tradycyjne 

błogosławieństwo narodu Sto:lo z grą na bębnach i śpiewami. Centrum Szkoleniowe Regionu 

Pacyfik usytuowane jest na ziemiach ludu Sto:lo i ich przywitanie pozwoliło uczestnikom 

poznać trochę kultury i dziedzictwa Kanady. 

Pierwsza sesja treningowa to zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w terenie w formie 

wykładu i ćwiczeń. Szczególnie skupiono się na wykorzystaniu stazy taktycznej jako narzędzia 

ratującego życie. Na koniec zajęć każdy uczestnik otrzymał certyfikat oraz apteczkę ratunkową. 

Na zakończenie dnia prezentację na temat dowodzenia wygłosił gen. R.R. McKenzie, dowódca 

Rezerwy Wojska Kanady, który jest także sierżantem Policji miasta Vancouver.  

 



 

 

 

Dzień drugi rozpoczął się od pouczającej i filozoficznej prezentacji psychologa policyjnego  

dr Marka Davisa pod tytułem „Wzmacnianie odporności psychicznej”. Prezentacja otworzyła 

dyskusję na temat obecnych filozofii dotyczących radzenia sobie ze stresem oraz jak lepiej 

radzić sobie ze stresem pourazowym, zmęczeniem i wypaleniem w formacjach policyjnych. 

Popołudniowa sesja skupiła się na temacie „Zarządzanie kryzysowe w Policji – wstępna 

reakcja”. Ujawnione zostały nowe ideologie policyjne, według których to funkcjonariusze 

liniowi, pierwsi na miejscu zdarzenia w sytuacji kryzysowej, muszą przejąć kontrolę nad 

sytuacją do czasu przybycia przełożonych lub wyznaczonych dowódców. Przedstawiono różne 

scenariusze. Zespoły pracowały nad zarządzaniem sytuacjami, co umożliwiło dalszą dyskusję 

na temat różnych praktyk stosowanych na całym świecie.  

Dzień trzeci to dzień przeznaczony na opartym na faktycznych sytuacjach treningu z bronią. 

Zespoły poznały różne scenariusze sytuacji „aktywnego strzelca” z wykorzystaniem amunicji 

barwiącej typu FX. Ćwiczono także techniki wchodzenia i zdobywania pomieszczeń. Ponadto 

uczestnicy zostali zabrani na znajdującą się w kompleksie Centrum Szkoleniowego strzelnicę, 

gdzie mieli okazję postrzelać z broni, jaką na co dzień używają funkcjonariusze RCMP, czyli 

pistoletu, karabinu szturmowego i strzelby gładkolufowej. Było to dzień pełen atrakcji, 

zwłaszcza dla funkcjonariuszy, którzy nie są uzbrojeni w służbie.  

Aby odpocząć od szkolenia, jeden dzień przeznaczono na wydarzenia grupowe i atrakcje 

turystyczne. Grupa udała się autokarem do miejsca pierwszej wizyty: placówkę RCMP  

w Surrey, największym oddziale RCMP w Kanadzie z około 800 policjantami. Grupa IPA została 

przywitana przez dowództwo i przedstawiona różnym zespołom operacyjnym. RCMP z Surrey 

zorganizowała także pokaz pojazdów policyjnych używanych w Kanadzie. 

Następnie wycieczka udała się do Vancouver, gdzie omówiono niektóre wyzwania policyjne  

w centrum miasta. Grupa została zabrana na wędrówkę po Stanley Park i wizytę w bazie Sekcji 

Konnej Policji Vancouver. Główną atrakcją była kilkugodzinna wyprawa do Kanionu Capilano, 

gdzie na grupę czekały malownicze widoki gór, strumieni i lasu tropikalnego. Widoki te można 

podziwiać ze 137-metrowego wiszącego mostu, chodnika wzdłuż klifów i mostów wiszących 

wśród szczytów drzew. 

Kolejnego dnia szkolenia omawiano tematykę Zarządzanie Miejscem Zdarzenia Masowego. 

Urządzono symulację zdarzenia masowego, podczas której grupa mogła poznać znaczenie 

wstępnego zabezpieczania dowodów na miejscu zdarzenia w kontraście z tradycyjnym 

zabezpieczaniem dowodów. Popołudnie wypełnione było emocjami, ponieważ uczestnicy 

poznawali nowe taktyki strzeleckie z wykorzystaniem pojazdów oraz innych elementów 

otoczenia jako zasłon. Każdy z uczestników, ubrany w odzież ochronną doświadczył realnej 

scenariusza konfrontacji z uzbrojonymi przeciwnikami będąc w pojeździe oraz z efektywnym 

wykorzystaniem zasłon. Podczas ćwiczenia wykorzystano amunicję barwiącą typu FX. 



 

 

 

Ostatni dzień oznaczał więcej scenariuszy treningowych, tym razem wykorzystujących 

wszystkie nabyte w trakcie szkolenia umiejętności. Dla uczestników przygotowano praktyczny 

tor przeszkód sprawdzający wykorzystanie wiedzy w praktyce. Dla podniesienia poziomu 

stresu i urzeczywistnienia ćwiczeń, mierzony był czas przebycia toru, a sytuacje strzeleckie były 

punktowane. Za najlepsze wyniki przyznano nagrody podczas ceremonii zakończenia. Na 

zakończenie programu szkoleniowego, uczestnicy odbyli zajęcia z taktyk i technik obronnych. 

Obejmowały one nowoczesne strategie polegające na szkoleniu funkcjonariuszy w oparciu  

o zasady taktyczne i większość zdolności motorycznych w przeciwieństwie do tradycyjnych 

metod szkolenia skupiających się na podstawowych zdolnościach motorycznych. 

Podczas ceremonii zakończenia konferencji uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia 

poszczególnych warsztatów i całości Konferencji Szkoleniowej IPA Kanada 2019. 

Mike Liu, Przewodniczący Komitety Organizacyjnego, IPA Kanada.  

 

 

Dumne obchody 45-lecia IPA Sri Lanka. 

 

 
Powstanie Sekcji IPA Sri Lanka zostało oficjalnie potwierdzone przez Międzynarodową Radę 

Wykonawczą (IEC) w dniu 3 września 1974 roku podczas 13. Posiedzenia IEC w Graz w Austrii. 

Od tego czasu Sekcja IPA Sri Lanka urosła w siłę zarówno pod względem liczebności, jak  

i aktywności zawodowej oraz innych pokrewnych wydarzeń. 

Dla upamiętnienia 45. Rocznicy Sekcji IPA Sri Lanka zorganizowaliśmy uroczystą kolację w dniu 

7 września 2019 roku, aby uczcić tak istotny etap naszej Sekcji. Była to również okazja do 

wręczenia nagród uznania naszym członkom, a także uhonorować laureatów konkursów 

artystycznych i pisarskich, w których udział wzięły dzieci członków IPA. 

Ten niezapomniany i dobroczynny wieczór był bardzo udaną uroczystością uświetnioną przez 

znamienitych gości i członków IPA, w tym Sekretarza Ministerstwa Obrony, która wzmocniła 

nasze wzajemne zrozumienie, bliską współpracę między członkami IPA i zaproszonymi gośćmi 

i była zaszczytem przyznanym Stowarzyszeniu.   

 

Asoka Wijetilleka, Sekretarz Generalny IPA Sri Lanka. 

 

 

 



 

 

 

5. Spotkanie Bałkańsko-Adriatyckie zorganizowane przez IPA Czarnogóra. 

 

Przygotowując się do Igrzysk IPA, które odbędą się w mieście Bar w maju 2020 roku, IPA 

Czarnogóra zorganizowała 5. Spotkanie Bałkańsko-Adriatyckie w dniach 5-8 września 2019 

roku. 

Wydarzenie zgromadziło wspólnie 13 delegacji Sekcji IPA z Albanii, Bułgarii, Bośni  

i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Cypru, Grecji, Macedonii Płn., Rumunii, Serbii, Słowacji, 

Słowenii oraz Czarnogóry. 

Konferencję uroczyście inaugurował Komendant Dyrektoriatu Policji Czarnogóry , Veselin 

Vejlovic, który potwierdził swoje pełne wsparcie dla prac Sekcji Czarnogóra, szczególnie jeśli 

chodzi o nadchodzące Igrzyska IPA. 

Prezydent Sekcji Czarnogóra, Vojislav Dragović, podkreślił wagę najwyższej jakości 

przygotowań do Igrzysk, a także wyraził swoją radość i wdzięczność delegacjom i gościom, 

którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. 

Prezydent Sekcji Światowej IPA, Pierre-Martin Moulin przesłał listownie gratulacje z okazji 

Spotkania Bałkańsko-Adriatyckiego, i powinszował także Sekcji Czarnogóra za organizację tak 

ważnego przyjacielskiego spotkania. Ponadto życzył uczestnikom udanej konferencji i miłego 

pobytu w Czarnogórze. 

Podczas ceremonii inauguracyjnej uczestników przywitał inicjator pomysłu, jeden z założycieli 

Konferencji Bałkańsko-Adriatyckiej, Miljenko Vidak, Prezydent Sekcji IPA Chorwacja, który 

wspomniało istocie prac tejże konferencji, jak i o tematach jakie poruszała. Następnie wyraził 

swoje oczekiwania, aby poprzez zwiększenie współpracy pomiędzy sekcjami regionu 

bałkańsko-adriatyckiego, wzmacniała się ich wzajemna komunikacja, współpraca i przyjaźń, co 

pozytywnie wpłynie na całe Stowarzyszenie. 

W ceremonii uczestniczył również Minister Sportu i Młodzieży, członkowie korpusów 

dyplomatycznych krajów uczestniczących w konferencji, przedstawiciele służb 

bezpieczeństwa Czarnogóry, włodarze miasta i przedstawiciele administracji. 

Po ceremonii inauguracyjnej rozpoczęły się posiedzenia robocze, podczas których odbył się 

panel dyskusyjny na temat promocji zdrowego trybu życia wśród funkcjonariuszy służb 

mundurowych, w którym wzięli udział eksperci z różnych instytucji i pracownicy społeczni. 

Uczestnicy panelu doszli do porozumienia, że prowadzenie zdrowego trybu życia jest 

niezwykle istotne, zwłaszcza dla funkcjonariuszy, którzy narażeni są na duże obciążenia 

związane ze służbą, zarówno fizyczne jak i psychiczne, jak również na różnorakie wyzwania  

z jakimi się mierzą. Dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na poprawę jakości życia 

funkcjonariuszy policji. 



 

 

 

W dalszym ciągu posiedzenia roboczego delegaci omawiali przyszłe działania i przyjęli wnioski 

dotyczące dalszej bliższej współpracy i kontaktów pomiędzy sekcjami IPA i członkami oraz 

wsparcia dla nowych sekcji IPA. Kolejne Spotkanie Bałkańsko-Adriatyckie zorganizuje Sekcja 

IPA Macedonia Płn. W 2020 roku. 

Po trzydniowym pobycie w Czarnogórze uczestnicy zwiedzili miejsca w mieście Bar, w których 

odbędą się Igrzyska IPA. Mogli cieszyć się wspólnym towarzystwem oraz ciekawym 

programem.   

    

Tijana Madzgalj, IPA Czarnogóra. 

 

 

 

Mike Sullivan z IPA UK dzieli się wrażeniami z programu „Europa w patrolu”. 

 

 

To były pracowite cztery dni w gościnie w Detmold IPA Niemcy i naprawdę fantastyczne 

doświadczenie. To był mój pierwszy wyjazd na wydarzenie IPA i nie zawiodłem się. 

W czwartek zaczęliśmy od grilla w Domu IPA w Detmold wspólnie z kolegami z całej Europy – 

Irlandii, UK, Holandii, Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Polski, Austrii, Szwajcarii,  

i oczywiście Niemiec.  

Piątek był bardzo napięty, na początek wizyta w ratuszu i spotkanie z Burmistrzem – każdy  

z nas ubrany był w swój mundur. Następnie przeszliśmy do pobliskiego komisariatu Policji, ku 

zaciekawieniu przechodniów, gdzie zostaliśmy przywitani prezentacją o regionie, a następnie 

przeszliśmy pomieszczenia dowodzenia. Urządzony jest on podobnie jak u mnie, a policjanci 

tutaj używają nawet tego samego systemu komunikacji Tetra jak my w UK. 

Popołudnie spędziliśmy obserwując posterunek kontrolny, gdzie policjanci kontrolowali różne 

pojazdy i sprawdzali dokumenty kierujących, ich uprawnienia do kierowania, a także stan 

pojazdów. Miałem możliwość obejrzenia jednego z wielu pojazdów służbowych 

wykorzystywanych przez Policję niemiecką. Radiowozy są wyposażone w specjalny schowek 

na pistolet maszynowy MP5 w drzwiach pasażera – czegoś takiego nie zobaczysz w UK. 

Wieczorem zostaliśmy zabrani na wycieczkę do lokalnego Browaru Detmold, mieliśmy 

możliwość skosztowania lokalnych specjałów kulinarnych i piwowarskich. Wspaniała atrakcja 

dla mnie, spodobała się wszystkim. 

Ostatniego dnia spotkaliśmy się ponownie w ratuszu, aby omówić kontrole drogowe w dniu 

poprzednim, wymienić pomysły i omówić elementy dydaktyczne. Procedury używane przez 

Niemców nie różnią się bardzo od tych używanych przez nas. Używamy tych samych 

alkometrów i tych samych narkotestów do wykrywania obecności alkoholu/narkotyków,  



 

 

 

jednakże niemieckie zestawy narkotesterów wykrywają więcej niż THC czy kokaina. Używają 

także zestawów do badania moczu. 

Po południu udaliśmy się zobaczyć Hermannsdenkmal, 53-metrowy pomnik Arminiusza 

Hermana, który zjednoczył plemiona germańskie do walki przeciw Rzymianom. Dzień 

zakończyliśmy w lokalnym browarze i wydarzenie dobiegło końca prawie tak szybko jak się 

zaczęło. 

Jedną z ciekawostek dla mnie było spotkanie z niemieckim ekspertem w zakresie 

dokumentów. Poziom jego wiedzy był niezrównany. Przyniósł on ze sobą niemal sto 

fałszywych dokumentów, niektóre kiepskiej jakości, inne tak dokładne, że jedynie ekspert jest 

w stanie je ocenić. Jeden z paszportów, prawdopodobnie pochodzący z Syrii, miał błędną jedną 

literę na 32 strony, co dowodziło, że to fałszywka. 

Wydarzenie zorganizowane przez IPA Detmold było naprawdę wspaniałe i przyczyniło się do 

nawiązania współpracy w przyszłości z kolegami w całej Europie, a będzie to coś niezwykle 

ważnego, gdy już wyjdziemy z Unii Europejskiej. 

              

Michael O’Sullivan, IPA United Kingdom. 

 

 

 

IPA Mołdawia organizuje międzynarodowe Zawody Wędkarskie. 

 

W dniach 27-29 września 2019 roku Sekcja IPA Mołdawia zorganizowała międzynarodowe 

zawody wędkarskie w malowniczych okolicznościach przyrody nad rzeką Nistru, w których 

udział wzięło około 100 członków IPA. 

Zawody przeprowadzono w „spartańskich” warunkach, z kantyną, namiotami i wojskowymi 

stołami.  

Połączone wydarzenie sportowo- społeczne zwieńczyła uroczysta kolacja, tańce, muzyka 

ludowa i fajerwerki. 

Konkurencja ta była świetną okazją do spotkania dla członków IPA, ale także kreować 

pozytywny obraz policji w kraju i za granicą. 

Servo per Amikeco, 

    

Mihai Cebotari, Prezydent IPA Mołdawia. 

 

 



 

 

 

 

Charytatywny mecz hokeja zorganizowany  

przez Region IPA Nowy Targ. 

 

 

Region Nowy Targ Sekcji IPA Polska, nawiązując do wydarzenia z Marca 2019 roku, 

zorganizował charytatywny mecz hokeja na lodzie w dniach 13 i 14 września 2019 roku,  

z którego datki przeznaczone będą na leczenia Asi Podczerwińskiej, wnuczki członka IPA Nowy 

Targ, chorującej na hemimelię strzałkową. 

W wydarzeniu dla uczczenia 100. rocznicy powołania Polskiej Policji Państwowej wzięli udział 

policjanci z Polski i Słowacji. Projekt patronatem objęli: Komendant Powiatowy Policji  

w Nowym Targu, Burmistrz Miasta Nowy Targ, Starosta Powiatu nowotarskiego, Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 

w Nowym Targu oraz Prezydenci Sekcji IPA Polski i Słowacji. 

W rozgrywce wzięły udział drużyny IPA Nowy Trag i IPA Tychy, wzbogacone o czynnych  

i emerytowanych funkcjonariuszy z Trencina i Popradu, którzy przyjęli zaproszenie do udziału 

w turnieju. Na tafli nie mogło zabraknąć gwiazdy turnieju – Asi, która z tatą Sebastianem  

i dziadkiem Jackiem przywitała wszystkich obecnych na ceremonii otwarcia turnieju. 

Walka od samego początku była zawzięta, jednak ustalona wspólnie formuła unikania ostrych 

wejść „gramy dla wyższych celów” odniosła oczekiwany skutek. Nie było miejsca na faule i kary 

dl zawodników.  

Pokaz swoich umiejętności dały dziewczyny z Chearleaders Podhale – drużyny działającej przy 

Akademii Tańca w Nowym Tragu. Grupa taneczna Chearleaders Gwiazdki zaprezentowała 

fantastyczny układ choreograficzny. 

Mecz o pierwsze miejsce pomiędzy drużynami IPA Trencin a IPA Nowy Targ był bardzo zacięty, 

a walka o krążek niezwykle widowiskowa. Gracze obydwu drużyn pokazali grę na wysokim 

poziomie, biorąc pod uwagę, ze na widowni były osoby które rywalizacje w hokeja na lodzie 

oglądały po raz pierwszy w życiu. Rezultat IPA Trencin- IPA Nowy Targ 13:10. 

Po ceremonii medalowej i wspólnych zdjęciach na tafli pojawili się najmłodsi reprezentanci 

MMKS Podhale, którzy dali piękny pokaz swoich umiejętności. Na zakończenie uczestnicy 

turnieju mieli możliwość sprawdzenie swoich umiejętności z zawodnikami ekstra ligi, 

najbardziej utytułowanego klubu hokejowego w Polsce – Klubu Sportowego Podhale Nowy 

Targ. 

Ostatecznie, po przeliczeniu środków zebranych w trakcie dwudniowego turnieju , okazało się, 

że zebrano kwotę 1,300 euro! Tę kwotę zwiększą wpływy z aukcji t-shirtów z autografami 

sławnych Polaków. 

 



 

 

 

Mamy nadzieję, że wspólna pomoc wielu organizacji, a także nas samych pomoże odzyskać 

sprawność Asi. Dziękujemy wszystkim darczyńcom! 

Zdjęcia dostępne pod linkami, dzięki uprzejmości: S.Kiciński; Zybi Foto: 

https://photos.app.goo.gl/kV5gL8ekZNChiJcs6  

oraz Szymon Pyzowski Podhale24: 

https://www.facebook.com/simonpyzowski/media_sethttp://foto.podhale24.pl/galeria-

21165 

 

Mateusz Kapołka, IPA Polska. 

 

 

 

NA TALERZU ZARZĄDU ŚWIATOWEGO 

 

IPA z dostępem do Parlamentu Europejskiego. 

 

Jako przedstawiciel IPA ds. Instytucji Europejskich w Brukseli (Komisja Europejska, Parlament 

Europejski i Europejska Służba Działań Zewnętrznych) zastanawiałem się nad możliwością 

zarejestrowania IPA na liście przejrzystości Parlamentu Europejskiego. Proces ten został 

pomyślnie zakończony w dniu 24 października 2018 roku. 

W dniu 28 lipca 2019 dokonałem aktualizacji rejestru na bieżący rok. 

Dzięki tej rejestracji IPA uzyskała prawo ubiegania się o kartę akredytacyjną dla Parlamentu 

Europejskiego w Brukseli i Strasburgu. Jako przedstawiciel w Brukseli złożyłem wniosek  

o wydanie takiej karty dostępu , która zostałaby przyznana w sierpniu 2019 roku. Następnie 

odebrałem swoją kartę, która ważna jest przez rok.  

Po zarejestrowaniu na liście przejrzystości Parlamentu IPA ma dostęp do wszystkich 

posiedzeń, inicjatyw lub aktów prawnych Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu. 

W szczególności w dziedzinie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), edukacji  

i szkoleń, Fronteksu i EUROPOL, a także walka z terroryzmem. 

Oliver Hoffmann, Reprezentant ERC EU Bruksela. 

 



 

 

 

Nagrodzeni Stypendium im. Artura Troop’a 2020. 

 

Z niezwykłą radością ogłaszamy laureatów Stypendium Artura Troop’a nadanego na rok 2020! 

Nazwiska i nazwy Sekcji IPA nagrodzonych w plebiscycie zostały ogłoszone podczas 

Światowego Kongresu IPA 2019 w Chorwacji. 

Laureat:     Sekcja: 

Romeo Drobarov    Macedonia Płn. 

Janet Zammit     Malta 

Mike Liu     Kanada 

Casper Killerich    Holandia 

John Kalelu Matheka    Kenya 

Roshan C.K. Gamage    Sri Lanka 

Andrea Caceres    Peru 

Christopher Scott    New Zealand 

Anita Kovačič Čelofiga   Slovenia 

Mustafa Popalzai    Kanada 

 

Spośród laureatów Stypendium Artura Troop’a 2020 ponad połowa zadeklarowała się 

uczestniczyć w seminariach w Centrum Szkoleniowym w Gimborn, a pozostała część planuje 

wziąć udział w innych konferencjach IPA. 

Z niecierpliwością oczekujemy na Wasze relacje opublikowane w Newsletterze IPA lub 

zamieszczone na stronie IPA. 

May-Britt R. Ronnebro, była Przewodnicząca Komisji Zawodowej. 

Demetris Demetriou, Przewodniczący Komisji Zawodowej. 

 

 



 

 

 

Stypendium Artura Troop’a 2021. 

 

Laureaci Stypendium naukowego zostali ogłoszeni w trakcie Kongresu Światowego  

w Chorwacji w 2019 roku. Gratulacje dla Laureatów! 

Stypendium Artura Troop’a jest otwarte dla aplikacji członków IPA n całym świecie. Stypendia 

są przyznawane corocznie, przy czym jedno stypendium może być nadane dla kontynentu, 

gdzie są sekcje członkowskie.  

Każde Stypendium składa się z grantu finansowego w wysokości do 2500€, z którego można 

skorzystać podczas szkoleń w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w zamku Gimborn 

lub w podobnej instytucji.  

Wnioskodawcy muszą być członkami IPA przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku,  

a stypendium musi zostać odebrane między  1 stycznia a 31 grudnia roku następującego po 

przyznaniu stypendium. 

Stypendium może zostać przyznane każdemu członkowi IPA w czynnej służbie, jednakże  

w głównej mierze skierowane jest do młodszych członków. 

Wnioskodawcy są zobowiązani do przesłania formularza wniosku podając powody aplikacji.  

Wnioski muszą być przetworzone za pomocą poniższego linku: 

https://forms.gle/ATS_Online_Application_Form 

Międzynarodowe Centrum Administracji będzie kontaktować się z Sekcjami Krajowymi w celu 

potwierdzenia członkostwa w IPA wnioskodawców po otrzymaniu zgłoszeń. 

Następnie Przewodniczący Komisji Zawodowej przeanalizuje wnioski. Po analizie przez 

Komisję Zawodową, decyzją IEB laureaci stypendium na rok 2021 zostaną ogłoszeni podczas 

Kongresu Światowego IPA w październiku 2020 w Hiszpanii. 

Formularz aplikacyjny dostępny będzie także poprzez stronę internetową www.ipa-

international.org 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2020 roku.  

Demetris Demetriou, Przewodniczący Komisji Zawodowej IPA. 

 

 

 

 

 

http://www.ipa-international.org/
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POSŁOWIE: 

 

Miałam idealnie zaplanowaną kolumnę na 

posłowie w tym miesiącu… łatwe zadanie, 

myślałam, po uczestnictwie w Kongresie 

Światowym w Chorwacji, który natchnął 

mnie tak wieloma pomysłami do pisania! 

Ale – i w tym miejscu na pewno zgodzą się 

ze mną redaktorzy newsletterów IPA i 

kwartalników – że zebranie materiałów i 

zdjęć na wydanie numeru bywa nie lada 

zadaniem… nie tylko poświęciłam większość 

poranka na właściwe zredagowanie 

artykułów, ale także pozostawiłam sobie zaledwie ten skrawek strony na Posłowie. 

Czułam się jak podczas wspinaczki na górę: wiele pracy włożone w zdobycie szczytu, ale także 

wspaniała satysfakcja po wejściu na górę! 

Dlatego też pomyślałam, że najwłaściwszą ilustracją tej końcówki newslettera będzie widok  

z góry za miastem Kotor w Czarnogórze, którą miałam przyjemność zwiedzić po Kongresie 

Światowym w Chorwacji.  

Elke 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

NADCHODZĄCE SEMINARIA w GIMBORN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


