
 

  

 IPA Biuletyn    

 

           Przełożył z języka angielskiego Michał Sługocki, IPA Wrocław 

    

 

SŁOWEM WSTĘPU 

 

Drodzy Przyjaciele, 

Już za kilka dni nasza ogromna rodzina IPA zgromadzi się pod Dubrownikiem w Chorwacji na 
64. Kongresie Światowym IPA. Jestem wdzięczny za wysoką frekwencję. Udział weźmie 65 
delegacji Sekcji Krajowych – jedynie 2 Sekcje nie będą reprezentowane. 

Jak wam wiadomo, każdą z Sekcji na posiedzeniach Kongresu może reprezentować jeden 
delegat oraz maksymalnie dwóch obserwatorów. W sumie, jeśli weźmiemy pod uwagę 
uczestników Kongresu oraz gości IPA obecnych podczas części socjalnej, do Chorwacji 
przybędzie niespełna 300 osób. Bardzo dziękujemy naszym gospodarzom za ogrom pracy 
włożonej w przygotowanie tak dużego wydarzenia. 

Ponieważ nie wszyscy z was znają formułę Kongresu Światowego, oto kilka szczegółów: 
Kongres rozpocznie się w środę 9 października ceremonią otwarcia, posiedzenia robocze 
odbędą się we środę popołudniu, we czwartek i w piątek. Zrealizowany zostanie cały program. 
Głównym tematem będą raporty każdego członka Zarządu Międzynarodowego, wnioski 
wysuwane przez Zarząd Międzynarodowy oraz Sekcje, a także prezentacje przygotowane 
przez kilka Sekcji na różne tematy. Posiedzenia będą profesjonalnie tłumaczone na 5 języków: 
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski, aby zapewnić optymalny poziom 
zrozumienia pomiędzy Sekcjami używającymi 40 języków narodowych. 

W tym roku wygasają obecne kadencje, dlatego też ostatnie części Kongresu, przed Dniem 
Socjalnym i Wieczorną Galą, poświęcone będą wyborom Zarządu Międzynarodowego oraz 
Wewnętrznych Audytorów. 

W tym roku 21 kandydatów ubiega się o 8 stanowisko w zarządzie, co oznacza, że na każde 
stanowisko jest więcej niż 1 pretendent. Po wybraniu zarządu, wyłoniony zostanie nowy Vice 
Przewodniczący, a następnie 5 kandydatów ubiegać się będzie o 2 stanowiska Wewnętrznych 
Audytorów. 

 

Październik 2019 



 

 

 

Wybory nowego zarządu oraz audytorów to zawsze gwóźdź programu kongresu wyborczego, 
dlatego w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim kandydatom i życzyć im 
powodzenia. Zarząd i audytorzy wybierani są na 4-letnie kadencje. Jest to poważne 
zobowiązanie wymagające kompetencji, odpowiedzialności, ciężkiej pracy, a przede 
wszystkim poświęcenia zasadom oraz duchowi naszej wspaniałej organizacji. 

Przede wszystkim jednak, Kongres Światowy to okazja do spotkania i spędzenia czasu  
z przyjaciółmi z całego świata, dzielenia niezapomnianych chwil i tworzenia wspomnień na 
lata. Nigdy nie przestanie mnie zdumiewać wszystko co daje nam Stowarzyszenie oraz 
wszystko co dla Stowarzyszenia robimy. 

Ogromne dzięki dla wszystkich uczestniczących w Kongresie Światowym oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do jego organizacji. Dziękuję także naszym czytelnikom za wsparcie i za 
wszystko co robicie dla IPA.       

Servo per Amikeco! 
 
Pierre-Martin Moulin, Przewodniczący IPA.   
 
 

 

DOOKOŁA  ŚWIATA 

 

NOWY PRZEWODNICZĄCY SEKCJI KRAJOWEJ 

IPA JAPONIA 

Z zachwytem pragnę ogłosić moją nominację na Przewodniczącego Sekcji Krajowej IPA Japonia 
podczas Kongresu Krajowego, który odbył się w Tokio 13 lipca 2019r. Chociaż nie jest to nasz 
rok wyborczy, mój poprzednik Koji Nakamura, nasz oddany Przewodniczący przez ostatnie 15 
lat, zaproponował abym przejął jego obowiązki w związku z jego rezygnacją, więc za 
jednogłośną aprobatą Kongresu Krajowego objąłem stanowisko na rok jaki pozostał w obecnej 
kadencji.  

To ogromny zaszczyt i przyjemność przewodniczyć Sekcji IPA Japonia i wraz z 4 członkami 
Zarządu Krajowego będziemy się bardzo starać. Chciałbym jednocześnie złożyć hołd 
znaczącemu wkładowi jaki wniósł Nakamura-san w działalność sekcji, a także wyrazić naszą 
wdzięczność w imieniu wszystkich członków. 

Pracowałem w japońskiej Policji przez 38 lat, przeszedłem na emeryturę w 2016 roku  
w stopniu Generalnego Komisarza Policji. Następnie zostałem mianowany przez Premiera 
Japonii na stanowisko przewodniczącego Stowarzyszenia Pomocy Pracowników Policji, które 
zapewnia zasiłki socjalne dla pracowników Policji, emerytowanych funkcjonariuszy i ich rodzin. 
W tym samym czasie dołączyłem do IPA i zostałem doradcą w japońskiej Sekcji. Jak widać, 
jestem stosunkowo nowy w świecie IPA, ale z zapałem chcę uczyć się od kolegów w Japonii 
oraz ze świata. 



 

 

 

Jeśli chodzi o Sekcję Japonia, jest przed nami kilka wyzwań, którymi musimy stawić czoła. 

Po pierwsze, musimy zwiększyć ilość członków. Chociaż japońska Policja liczy sobie ok. 300 000 
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, w naszych szeregach jest zaledwie kilka setek. 
Niezaprzeczalnie potrzebujemy więcej członków, zarówno czynnych służbą jak  
i emerytowanych, szczególnie jednak młodych funkcjonariuszy, którzy mogliby poprowadzić 
IPA w przyszłość i rozwijać naszą działalność. Aby to osiągnąć planujemy podnieść świadomość 
o IPA wśród pracowników Policji w Japonii poprzez wydarzenia jakie organizujemy, lub  
w których uczestniczymy, a także poprzez rozpowszechnianie informacji o naszych działaniach 
przy możliwym udziale organizacji policyjnych. 

Po drugie, chcielibyśmy znacząco zwiększyć naszą współpracę i wkład w działania Sekcji IPA na 
świecie. Na początek chcemy zorganizować Międzynarodowy Tydzień Przyjaźni w kwietniu 
2020, po raz pierwszy od 10 lat.  

Planujemy wycieczkę szybką koleją, w czasie kiedy będą kwitły wiśnie, z Tokio do antycznej 
stolicy Japonii – Kyoto, zamku Himeji z epoki samurajów, miejsc pamięci w Hiroszimie, oraz 
nad piękne jezioro u stóp góry Fuji. Czekamy na gości z całego świata. 

Na koniec, chcielibyśmy wysłać ile tylko członków się da na międzynarodowe seminaria, 
warsztaty i inne wydarzenia organizowane pod szyldem IPA. Dzięki wysiłkom Zarządu 
Międzynarodowego oraz sekcji organizujących wydarzenia, są to najlepsze możliwości dla 
młodych funkcjonariuszy do nabycia umiejętności zawodowych oraz nauki z doświadczeń 
innych krajów, a także do zdobycia szerszej perspektywy i nawiązania międzynarodowych 
przyjaźni w myśl wspólnych celów IPA. 

Jestem bardzo podekscytowany możliwością zwiększenia współpracy z wami, a także 
nawiązaniem przyjaźni. Z niecierpliwością czekam na spotkanie z wami podczas Kongresu 
Światowego w Chorwacji w październiku.  

Servo per Amikeco!    

 

Masahito Kanetaka, Przewodniczący IPA Japonia. 

 

Obchody 50-lecia IBZ Gimborn. 

 

Wspólnie z członkami Zarządu Międzynarodowego IPA Gal Sharon, May-Britt Rinaldo 

Ronnebro oraz Romain Miny miałem zaszczyt uczestniczyć w obchodach 50-lecia IBZ Gimborn 

jakie miały miejsce 31 sierpnia, a na które przybyło 250 gości z całego świata IPA. 

Przewodniczący IPA Niemcy, Horst Bichl  otworzył uroczystości przedstawiając kapelana Policji 

– wielebnego Johannesa Gospos, który poprowadził krótkie nabożeństwo dziękczynne. Po 

Modlitwie Narodów Zjednoczonych odśpiewano wspólnie hymny, a następnie wielebny 

Gospos wygłosił pozytywne i pobudzające do myślenia kazanie. 

Peter Newels, przewodniczący Zarządu IBZ, w swoim przemówieniu podkreślił, że ojcowie 

założyciele byliby dumni z rozwoju obiektu. 

 



 

 

 

Gość Honorowy, Minister Spraw Wewnętrznych Rządu Federalnego Nadrenii Północnej  

i Westfalii, Herbert Reul pochwalił Gimborn odnosząc się do dyskusji o pracy policyjnej  

i rozwoju, jakie zapoczątkowało Gimborn. 

Gal Sharon, Vice Przewodnicząca Zarządu Międzynarodowego, przedstawiła pozostałych 

członków Zarządu i przyznała, że chociaż Gimborn jest niemożliwe do skopiowania, to jej 

życzeniem jest rozszerzenie projektu na sekcje, gdyby została wybrana na Przewodniczącego 

Zarządu Międzynarodowego w Chorwacji. 

Następnie przemówienia wygłosili Horst Bichl, Klaus Grootens, Przewodniczący Rady 

Miejskiej, Stefan Meisenberg oraz Burmistrz Marienheide. Po przemówieniach zespół jazzowy 

uraczył wszystkich muzyką lat 50-tych. 

Następnie, w zamkowym ogrodzie, goście poczęstowani zostali szampanem i mogli oglądać 

występ zespołu Pipes & Drums Policji z Limburga. Odbyły się także pokazy zatrzymania 

nieuzbrojonego napastnika, a dla dzieci przedstawienie przygotowane przez teatr lalek. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się także pokaz zabytkowych i współczesnych pojazdów 

policyjnych z Niemiec i krajów sąsiedzkich. 

Nagła zmiana pogody, skutkująca podtopieniem i awaria zasilania, nie zniechęciła gości do 

udziału w wieczornym posiłku i tańcach w dużym namiocie. Szczodre datki na zbiórkę 

„Cegiełka dla IBZ” wpłynęły od wielu komitetów lokalnych i krajowych. 

Gratulujemy Dyrektorowi IBZ, Rene Kauffmannowi i jego zespołowi za całą ich pracę włożoną 

w tak udane i popularne wydarzenie. 

Jeśli chcecie zobaczyć więcej, za pośrednictwem linków poniżej można obejrzeć galerie zdjęć 

oraz film przygotowany przez Johna Korsela z Holandii: 

https://www.ibz-gimborn.de/event-gallery_50-jahre-ibz.html 

https://www.youtube.com/Gimborn_50th_Anniversary 

Zarząd Międzynarodowy z dumą wspiera IBZ Gimborn!  

Tekst: Stephen Crockard, Kierownik Administracji, Zdjęcia: Michael O.A. Klapper. 

 

 

XXI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej IPA Poznań 2019 

 

 
W dniach 22-25.08.2019 roku w Poznaniu odbyła się już XXI edycja Międzynarodowego 

Turnieju Piłki Nożnej IPA Poznań 2019. W tegorocznej edycji udział wzięło 15 drużyn służb 

mundurowych z Polski – Policji, SKW, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz 

4 drużyny zagraniczne z Cypru, Węgier i Ukrainy. 

 



 

 

 

Patronat honorowy nad turniejem objęli: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. 

Piotr Mąka, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Starosta Poznański Jan 

Grabkowski, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Prezydent Sekcji Polskiej IPA 

Fryderyk Orepuk. Po przedstawieniu drużyn oraz wysłuchaniu hymnów narodowych Polski, 

Cypru, Węgier, Ukrainy oraz IPA przystąpiono do rozgrywek na dwóch boiskach równocześnie. 

Po dwóch dniach rozgrywek drużyny IPA Poznań oraz IPA Gostyń awansowały do finału. Mecz 

o III miejsce rozegrały drużyny Wydziału Konwojowego KWP Poznań i IPA Mielec, który 

zwyciężyła drużyna Wydziału Konwojowego po rzutach karnych. Przed meczem o III miejsce 

został rozegrany mecz przyjaźni pomiędzy drużyną kobiecą IPA Poznań a drużyną złożoną  

z reprezentantów turnieju. 

Rozegrany w ponad 30 stopniowym upale mecz finałowy zakończył się zwycięstwem 

gospodarzy turnieju – drużyny regionu IPA Poznań, która pokonała drużynę IPA Gostyń 3:0  

i tym samym otrzymał Puchar Mistrza Turnieju. 

Wieczorem przy wspólnym grillu rozpoczęło się uroczyste zakończenie turnieju, podczas 

którego Prezydent Sekcji Polskiej IPA Fryderyk Orepuk wspólnie z innymi gośćmi wręczył 

puchary i dyplomy dla wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach. Zawodnicy trzech 

pierwszych drużyn zostali również uhonorowani medalami oraz nagrodami rzeczowymi.  

Ponadto Prezydent Sekcji Polskiej IPA wręczył drużynie IPA Poznań koszulkę Reprezentacji 

Polski przekazaną przez reprezentanta Polski, zawodnika FC Napoli Jacka Zielinskiego. Puchary 

i nagrody zostały przyznane także najlepszemu strzelcowi turnieju, najlepszemu bramkarzowi, 

najstarszemu zawodnikowi i najmłodszemu zawodnikowi. 

Drużyna IPA Pafos z Cypru otrzymała Puchar Fair Play ufundowany przez Prezesa Polskiego 

Komitetu Olimpijskiego.  

Przy grillu omówiono także wyniki meczów oraz plany na kolejny XXII Turniej w Poznaniu  

w 2020 roku.    

 

Witold Drzażdżyński, IPA Poznań. 

 

 

Rejs członków IPA Izrael do Grecji. 

Żeglowanie to zawsze dobra zabawa – żeglowanie do Grecji to wyjątkowo dobra zabawa –  

a żeglowanie wspólnie ze 166 członkami IPA z Izraela to fantastyczna zabawa. 

Całe kierownictwo Sekcji IPA Izrael, włącznie z członkami Krajowego Komitetu Wykonawczego, 

przewodniczącymi wszystkich regionów wybrało się w rejs do Grecji jako część 

profesjonalnego seminarium żeglarskiego. 



 

 

 

Spotkaliśmy się kolegami na Rodos i Krecie oraz z członkami Krajowego Komitetu 

Wykonawczego Sekcji IPA Grecja. 

Na statku wycieczkowym przeprowadziliśmy spotkanie kierownictwa Sekcji Krajowej IPA 

Izrael, a w Grecji spotkaliśmy się z przyjaciółmi z miejscowego zarządu. 

Pragniemy podziękować przyjaciołom z Grecji za miłe, przyjazne i ekscytujące spotkania. 

Pomysł na „żeglującą konferencję” okazał się świetny, ponieważ na pokładzie statku znajduje 

się nie tylko potrzebne zaplecze, ale o wiele więcej.  

Możliwość spotkania z przyjaciółmi i odwiedzenia innych sekcji w cenie organizacji konferencji 

krajowej sprawiła, że posiedzenie naszego Zarządu stało się międzynarodową konferencją 

pełną zabawy. 

Zabawa w Grecji oznaczała wieczór w miejscowej tawernie na Rodos przepełniony muzyką, 

tańcami, piciem, spotkaniami z przyjaciółmi z IPA a także z dowódcą Policji na Rodos.  

W taki sposób powinno się organizować seminaria i konferencje. 

 

Dr Eran Israel, Sekretarz Generalny IPA Izrael. 

 

 

Jordan Blyth dzieli się swoimi przemyśleniami po Seminarium dla Młodych 

Funkcjonariuszy Policji 2019 – YPOS 2019. 

 

Gdy wstąpiłem w szeregi IPA pod koniec 2018 roku sądziłem, że nie będzie szans abym 

uczestniczył w YPOS 2019 z ramienia Szkocji, więc jaką niespodzianką było kiedy otrzymałem 

wiadomość, że udało się. Wcześniej nigdy nie brałem udziału w żadnym wydarzeniu IPA, więc 

nie wiedziałem czego się spodziewać. Po przywitaniu funkcjonariuszy na lotnisku w Edynburgu 

pojechałem na Uniwersytet, gdzie pokazano mi mój pokój, w którym poznałem swoich 

współlokatorów – dwóch funkcjonariuszy ze Szwajcarii. Niedługo potem byliśmy już  

w pobliskim pubie, miejscu, z którym dobrze się zapoznaliśmy w ciągu tygodnia. Szybko się 

zintegrowaliśmy  pozostałymi funkcjonariuszami, wymieniając się opowieściami z naszych 

krajów i omawiając zawodowe różnice. 

W ciągu tygodnia otrzymaliśmy sporo wiedzy od obecnych i byłych funkcjonariuszy Policji ze 

Szkocji i UK, z których większość to eksperci w swoich dziedzinach. Zajęcia i wykłady dotyczyły 

sztuki komunikacji, rosyjskiej mafii, gangów, przestępczości zorganizowanej, wymian 

międzynarodowych, terroryzmu, taktyki obronnej i wielu innych. Uczestnicząc w niektórych 

wykładach uważałem, że są bardzo interesujące, jednakże nie wiedziałem jak mógłbym 

odnieść je do siebie, swojej funkcji czy pochodzenia. To poczucie zostało wkrótce rozwiane  



 

 

 

przez wykładowców, którzy zasypali nas ogromem wiedzy jaką posiadają na omawiane 

tematy. Nie ma wykładu, z którego nie zaczerpnąłbym czegoś pożytecznego. Po rozmowach  

z pozostałymi uczestnikami seminarium wiem, że podzielają oni moje odczucia. 

Dla równowagi z częścią zawodową, zwiedziliśmy destylarnię whiskey we środę, a w czwartek 

i odbyliśmy wycieczkę po Edynburgu, po czym miała miejsce uroczysta kolacja w Royal Scots 

Club wieczorem, na którą wszyscy uczestnicy ubrali mundury wyjściowe. 

Udział w Seminarium umożliwił mi naukę nabycie wartościowych umiejętności, które przełożą 

się na moje życie prywatne i zawodowe. Zamierzam kontynuować swoje członkostwo w IPA  

i w przyszłości wziąć udział w innych organizowanych wydarzeniach. Nawiązałem przyjaźnie  

z osobami z różnych miejsc na świecie, których mogę odwiedzić, i planuję spotkać się z tymi, 

którzy w przyszłości przyjdą do Szkocji. Nasza grupa już zaplanowała spotkanie, którego 

zaproponowano na przyszły rok w Hiszpanii. 

Szczerze polecam członkostwo w IPA każdemu funkcjonariuszowi bez względu na wiek czy 

rodzaj służby – jest to możliwość poszerzenia wiedzy na temat pracy policyjnej oraz zawarcia 

nowych znajomości w trakcie. 

            

Jordan Blyth, IPA UK – Policja Szkocja. 

 

 

 

Podróż IPA Liege do Japonii. 

 

Relacja w języku francuskim. 

    

Andre Nicolas, Przewodniczący IPA Liege, Sekretarz Generalny IPA Belgia. 

 

 

Laureatka Stypendium Artura Troop’a Peggy Lefevre na Seminarium 

dotyczącym przestępstwom przeciw środowisku w Gimborn. 

 

W 2018 roku miałam szczęście otrzymać Stypendium Artura Troop’a na 2019 rok. 

Zdecydowałam się wziąć udział w jednym z renomowanych kursów w Zamku Gimborn. 

Wybrałam kurs „Przestępstwa przeciwko środowisku – nielegalne zyski i przestępstwa 

transgraniczne. Analiza przypadków dla lepszej praktyki”. Zabrzmi to trochę lewicowo, ale 

czułam, że moje podejście do tematu jest pionierskie, ponieważ Nowa Zelandia nie ma żadnej 

agencji ochrony środowiska, której zadaniem jest ściganie przestępstw przeciwko środowisku.  



 

 

 

Doszłam do wniosku, że droga do zrozumienia tego typu przestępstw wiedzie przez ich analizę, 

i nie zawiodłam się.  

Uczestnicy kursu to istna kompilacja, z przewagą Finów (sponsorów i organizatorów 

seminarium), Irlandczyków, Szwedów, Niemców, Brazylijczyków, Lankijczyków i Francuzów. 

Reprezentowane były też formacje i instytucje: Policja, Prokuratura, Służba Celna, Interpol,  

a także lokalne agencje ochrony środowiska i samorządy. Była to wspaniała możliwość 

porównania stylów pracy policyjnej i omówienia różnych wyzwań i kultur. 

Tematyka wykładów objęła szeroki zakres tematów: analizę przypadków znanych operacji 

przeciw nielegalnym składowiskom odpadów w Finlandii przedstawili w szczegółach przez 

tych, którzy prowadzili dochodzenia i doprowadzili do wyroków skazujących oraz 

przedstawicieli agencji ochrony środowiska. Niezwykła dyskusja uwidoczniła związek 

pomiędzy zorganizowanymi grupami przestępczymi a przestępstwami przeciwko środowisku. 

Jak się okazuje, mafia jest nieświadomie opłacana rzez rządy za utylizację odpadów, składuje 

je losowo, powodując ogromne zagrożenia zdrowotne i środowiskowe. Te same grupy 

przestępcze są następnie opłacane za uprzątnięcie nielegalnych składowisk. 

Prezentacja na nowej stacji w Düsseldorfie w wyjątkowy sposób uwidoczniła rodzaje  

i przyczyny przestępstw przeciwko środowisku, główne szlaki przestępcze oraz linię oskarżenia 

z perspektywy Niemców. 

Podczas pozostałych wykładów przedstawiono przypadki przestępstw przeciwko środowisku  

i dzikiej przyrodzie w UK. Najważniejszym punktem był wykład dotyczący wykorzystania 

doświadczeń z dochodzeń w sprawach prania pieniędzy do pomocy w odzyskiwaniu wpływów 

z przestępstw przeciwko środowisku oraz odzyskiwaniu mienia od zorganizowanych grup 

przestępczych. Na koniec Interpol przedstawił globalne szlaki przestępcze, rodzaje 

przestępstw, a także międzynarodowe środki ich zwalczania.  

Większość informacji przyswojonych podczas seminarium jest przydatna w codziennej pracy. 

Umożliwiają one zmianę w postrzeganiu codziennych wyniszczających nawyków.  

Z perspektywy organów ścigania, mogą znaleźć zastosowanie w obecnych wysiłkach przeciwko 

zorganizowanej przestępczości i praniu pieniędzy w Nowej Zelandii. 

Zamek i jego otoczenie są idealnym miejscem do nauki. Wiele można mówić o inspiracji oraz 

zachwycie sztuką i pięknem. Wiele także można mówić o dołączeniu do zespołu w sercu 

zamku, które jest ośrodkiem społecznościowym. 

Pobliskie wzgórza i zadbane leśne ścieżki zapewniają warunki do przemyśleń po dniu nauki 

oraz zastanowienia się nad pytaniami egzystencjalnymi, wywołanymi przez treści i tematy 

tego kursu. 

Dokąd dalej? Zdecydowanie zamierzam wrócić do Gimborn na inne kursy, możliwie co drugi 

rok. 

 



 

 

 

Stypendium było okazją, która się zdarza raz w życiu, za którą jestem serdecznie wdzięczna. 

Bez niego nigdy nie zdobyłabym się na ambicję i odwagę aby wyjść ze swojej strefy komfortu, 

przemierzyć świat i wziąć udział w kursie.    

   

Peggy Lefevre, Laureatka Stypendium Artura Troop’a 2019 z Nowej Zelandii. 

 

 

Una Blundell z IPA UK gości rodzinę z Australii. 

 

To była ogromna przyjemność gościć australijską rodzinę podczas ich wycieczki „na zachód”. 

Gary Bowman to starszy sierżant Policji w Queensland pracujący w Sztabie północno-

wschodniej Australii. 

Żona Gary’ego jest pielęgniarką na Oddziale Intensywnej Terapii w Szpitalu im. Ksiecia Karola 

w Brisbane. Razem z nimi przyjechało dwoje z ich pięciorga dzieci, Molly l. 13 i Jimmy l. 12. 

Rodzina spędziła 5 dni w Londynie podczas uroczej upalnej pogody, i do czasu gdy dotarli do 

Devon, z utęsknieniem czekali na ochłodzenie i otwartą przestrzeń wiejskiej okolicy. Ich 

życzenia zostały spełnione, co więcej, mieli nawet okazję założyć swoje ubrania 

przeciwdeszczowe podczas wycieczki przez Exmoor, spaceru po urokliwym centrum Dulverton 

oraz nad Tarr Steps w Parku Narodowym Exmoor. 

Słońce wyszło popołudniu kiedy rodzina spacerowała po średniowiecznym mośćie Clapper 

Bridge, na którym według wierzeń miał opalać się sam diabeł.  

Dzień zakończył się podwieczorkiem „Devon Cream Tea” w gospodzie Tarr Farm. 

Wymieniliśmy się gadżetami, i w imieniu Regionu Devon otrzymałem wyjątkowy numizmat  

o bardzo małym nakładzie z grawerunkiem Zespół Identyfikacji Ofiar Zdarzeń Masowych, 

którego członkiem jest Gary. 

Wręczyłam Gary’emu numizmat Sekcji UK oraz emblemat Sekcji UK, ale co najważniejsze, 

między nami a Bowmanami rozwinęła się prawdziwa przyjaźń, i śmiało mogę powiedzieć, że 

korzyści z tej wizyty są większe niż zainwestowany wkład.  

 

Una Blundell, Sekretarz Regionu Devon, IPA UK. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

29. Międzynarodowy Półmaraton w Pile  

z udziałem reprezentacji IPA Polska i IPA Izrael.  

 

8 września 2019 roku około 2700 biegaczy z Polski i zagranicy wzięło udział w 29. 

Międzynarodowym Półmaratonie Signify Phillips Piła. 2668-miu zawodników ukończyło 

zawody. 

Po raz piąty, przy współpracy Szkoły Policji w Pile oraz Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej 

IPA, w ramach półmaratonu rozegrany został Otwarty Międzynarodowy Puchar Policji  

w Półmaratonie, w którym udział wzięło 82 policjantów z Polski oraz 14 policjantów z Izraela. 

Szkołę Policji w Pile reprezentowali: Jarosław Pińkowski, Jarosław Słabaczewski i Marek 

Starosta – słuchacz Szkoły Policji w Pile. Jarosław Pińkowski zdobył Puchar dla najszybszego 

zawodnika Szkoły Policji w Pile (1:26:05). 

Puchary i nagrody zostały ufundowane przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta 

Szkoły Policji w Pile, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA, Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy Policjantów oraz władze Piły. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał na 

mecie unikatowy medal z sylwetką Zbigniewa Nadolskiego – sławnego polskiego 

maratończyka w latach 90., a obecnie trenera biegaczy długodystansowych. 

Należy wspomnieć, że jest to już 14 medal z podobizną sławnego polskiego maratończyka  

w unikatowej kolekcji medali wręczanych biegaczom na linii mety półmaratonu w Pile. 

Klasyfikacja Otwartego Międzynarodowego Pucharu Policji w Półmaratonie: 

Kobiety 

1. Patrycja BOSIAK   (Wrocław)   1:25:20 

2. Katarzyna CHORZEWSKA           (Łódź)    1:35:41 

3. Renata PIECH    (Wrocław)   1:50:43 

Mężczyźni 

1. Łukasz MARCJANEK   (Wrocław)   1:15:27 

2. Piotr JARZĄB    (Bydgoszcz)   1:19:17 

3. Mariusz BANDOCH   (Bydgoszcz)   1:19:28 

Klasyfikacja drużynowa 

1. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy 

2. Komenda Powiatowa Policji w Świeciu 

3. Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie 



 

 

 

 

Najlepsza drużyna zagraniczna 

 IPA Izrael 

Puchary zwycięzcom wręczyli Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-

Krzeszewska, Przewodniczący Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Witold Drzażdżyński 

oraz Przewodniczący NSZZP w Szkole Policji w Pile podkom. Przemysław Zublewicz.   

 

Tekst: Katarzyna Budzyńska, Zdjęcia: Sebastian Wegner, IPA Polska. 

 

 
Harvey Whittam, IPA UK, o swoim udziale w turnieju tenisowym 

zorganizowanym przez IPA Rumunia. 

 

Sekcja IPA Rumunia jest drugą pod względem liczności sekcją po IPA Niemcy. Mając w swoim 

gronie świetnych tenisistów, nieuniknionym było, że zorganizują Międzynarodowy Turniej 

Tenisowy. 

W mieście Targu Jiu odbyły się rozgrywki o Puchar im. Florina Mergea, lokalnego tenisisty, 

który grał w finałach męskiego debla ATP World Tour na Arenie O2 w Londynie w 2015 roku. 

Cudowna słoneczna pogoda, wspaniałe międzynarodowe warunki, nawierzchnia z mączki 

glinianej oraz wysokiej jakości obiekty treningowe z kortami zadaszonymi, basenem, siłownią 

i trenerami, wszystko to przyczynia się do rozwoju młodych mistrzów Europy w Targu Jiu. 

Vice Przewodnicząca Sekcji IPA Rumunia otworzyła rozgrywki turniejowe. 

Nawiązano wiele nowych przyjaźni, bez względu na zwycięstwa czy przegrane. Kluczem do 

sukcesu turnieju była wspaniała organizacja, którą zawdzięczamy trenerom z ośrodka i hotelu, 

a także kierownictwu Regionu 4 IPA Gorj. Sekcja IPA Rumunia planuje zorganizować kolejny 

turniej w przyszłości. 

Bez wątpienia rywalizacja sportowa na obiekcie sportowym wysokiej klasy przyczyniła się do 

nawiązania przyjaźni w prawdziwym duchu IPA. 

Mój trener udzielił mi dobrej rady: „jeśli dasz z siebie wszystko, to nawet przegrana 

satysfakcjonuje”. I tak było, ukończyłem turniej w półfinale, przegrywając jeden  

z wcześniejszych meczów ze zwycięzcą turnieju Nanescu Gheorghe. 

Dziękuję Rumunio! 

 

Harvey Whittam, IPA UK. 



 

 

 

 

NA TALERZU ZARZĄDU ŚWIATOWEGO 

 

Memorandum Zrozumienia podpisane  

pomiędzy IPA a Światowym Stowarzyszeniem Detektywów. 

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA oraz Światowe Stowarzyszenie Detektywów 

(WAD) zgodziły się na nawiązanie współpracy. Będziemy wymieniać się informacjami na temat 

wykładów i prelegentów dostępnych dla obu stowarzyszeń z sekcjami IPA i IBZ Gimborn. 

Ponadto, mamy nadzieję na organizację wspólnych seminariów treningowych na tematy 

interesujące dla obu stowarzyszeń. IPA będzie promowało członkostwo w Światowym 

Stowarzyszeniu Detektywów wśród swoich członków, którzy rozpoczną pracę w firmach 

świadczących usługi detektywistyczne lub ochroniarskie, natomiast WAD będzie promowało 

IPA wśród swoich członków. 

Wieczorne przyjęcie w Hotelu Courtyard w Sztokholmie zaznaczyło początek porozumienia, 

które weszło w życie 31 sierpnia 2019r. Ponad 200 członków WAD uczestniczyło w wydarzeniu 

i byli niezwykle zaszczyceni możliwością sprawienia niespodzianki Przewodniczącej Komisji 

Zawodowej IPA wręczając jej „Nagrodę Śledczego Roku: 

„WAD chciałoby, wykorzystując okazję, wyrazić najszczersze gratulacje dla May-Britt V.R. 

Ronnebro – laureatki tegorocznej ‘Nagrody Śledczego Roku’ podczas 94. Konferencji WAD  

w Sztokholmie w Szwecji. To wspaniałe osiągnięcie odzwierciedla jej wybitną służbę w branży 

śledczej i życzymy jej dalszych sukcesów we wszystkich przedsięwzięciach.” 

94. Konferencja WAD przekazała kwotę ponad 1000 Euro na Fundację Ronalda McDonalda,  

a podczas wieczornego przyjęcia sprzedaż dziecięcych rysunków przyniosła kolejne 800 Euro. 

Pani Anna-Karin Norrman, reprezentująca Fundację, była poruszona szczodrością. 

IPA i Komisja Zawodowa z niecierpliwością czekają na współpracę ze Światowym 

Stowarzyszeniem Detektywów i jego Przewodniczącym Danem Rusu, który jest 

emerytowanym policjantem i czynnym członkiem IPA. 

May-Britt V.R. Ronnebro, Przewodnicząca Komisji Zawodowej IPA. 

 

 

 



 

 

 

Przyszłość IPA. 

 
W przyszłym roku IPA będzie obchodzić swoje 70-lecie, lecz przyszłość Stowarzyszenia zależy 

od młodych policjantów. Potrzebujemy więcej młodych policjantów w obecnych sekcjach niż 

nowych sekcji. 

Konieczne jest zainicjowanie działań, które dotrą i zainteresują młodych funkcjonariuszy. Gdy 

sformułowaliśmy strategię Komisji Socjo-Kulturowej, zrozumieliśmy, że przyszłość IPA zależeć 

od możliwość rekrutacji młodych funkcjonariuszy i utrzymania bliskich relacji z każdą Policją 

krajową. Nie zapominajmy, że jesteśmy stowarzyszeniem przyjaźni między policjantami. 

Igrzyska IPA to przykład projektu, który pomógł w rekrutacji młodych funkcjonariuszy oraz 

współpracy z lokalną Policją. 

Podobnie jak Igrzyska IPA 2018 w Lizbonie, Igrzyska IPA w Czarnogórze będą otwarte dla 

wszystkich funkcjonariuszy lokalnej Policji oraz dla innych formacji policyjnych. Naszą uwagę 

zwrócił fakt, że wielu policjantów dołączyło do IPA podczas igrzysk w Lizbonie. 

Igrzyska w Lizbonie były jedyne w swoim rodzaju, dlatego jestem przekonany, że liczba 

uczestników wzrośnie podczas kolejnych igrzysk. 

Jednym z najczęstszych pytań jakie pada z ust młodych funkcjonariuszy to: „Co mogę zyskać  

z członkostwa w IPA?” 

Z mojego punktu widzenia, projekty które trafiają do młodych funkcjonariuszy, jak 

podróżowanie i gościna z IPA oraz katalog zakwaterowania, pomagają młodym 

funkcjonariuszom i sprawiają, że podróżowanie i pobyt są w granicach możliwości 

finansowych. 

Widzimy korzyści płynące ze strategii stawiającej na młodych funkcjonariuszy, skupiającej się 

na projektach mających duży potencjał i pomagających nam trafić do młodych 

funkcjonariuszy, głównie poprzez działania społeczne, sportowe, podróżowanie, poprzez 

hobby i media społecznościowe. 

Dzięki międzynarodowemu kwestionariuszowi sportowemu wiemy, że jest to główna atrakcja 

dla młodych funkcjonariuszy. W 2018 roku liczba uczestniczących w wydarzeniach sportowych 

wzrosła trzykrotnie. Dane są zaskakujące, 54,690 uczestników w 2017 roku, a w 2018 już  

134, 334. To zdumiewające. 

 

 



 

 

Sport to główna aktywność we wszystkich formacjach policyjnych, i prawie każdy 

funkcjonariusz uprawia jakiś sport. Głównie dotyczy to młodych funkcjonariuszy. Jestem 

pewien, że Igrzyska IPA przyczyniły się do międzynarodowej współpracy pomiędzy sekcjami  

i są głównym wydarzeniem, jakie przyciąga młodych funkcjonariuszy. 

Według mnie, należy obrać strategię, która przyjmie rekrutację jako główny cel IPA, ponadto 

należy wdrożyć plan, który wesprze tą strategię. Jesteśmy największym stowarzyszeniem  

policyjnym na świecie i powinniśmy być także najlepsi. 

Gal Sharon, Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturowej.       

 

 

PROJEKT NAJLEPSZA PRAKTYKA. 

 

UCZENIE MASZYNOWE W POLICJI: ZADAWANIE WŁAŚCIWYCH PYTAŃ. 

Streszczenie 

Jak możemy zapewnić dostępną i otwartą demokratyczną debatę na temat wykorzystania 

przez policję analizy predykcyjnej, gdy sama technologia jest specjalistyczną dziedziną wiedzy? 

Policja wykorzystuje technologie przewidywania i automatyzacji, w których podstawową 

technologią jest często model uczenia maszynowego (ML). Artykuł przekonuje, że ważne 

kwestie dotyczące modeli decyzyjnych ML można ujawnić bez szczegółowej wiedzy na temat 

algorytmu uczenia się, umożliwiając ekspertom spoza ML i interesariuszom debaty na temat 

tego, czy i jak je uwzględnić, na przykład w formie policyjnego podejścia predykcyjnego.  

Eksperci spoza ML mogą i powinni dokonywać przeglądu modeli ML. Zapewniamy 

„przybornik” pytań dotyczących trzech elementów modelu decyzyjnego, które mogą być 

owocnie zbadane przez ekspertów spoza ML: dane edukacyjne, cel uczenia się  

i konstruktywizm. 

Pokazanie miejsca na owocną krytykę może wzmocnić pozycję ekspertów spoza ML i zwiększyć 

odpowiedzialność demokratyczną podczas korzystania z modeli ML w Policji. 

Vestby, A. & Vestby, J. (2019). Machine Learning and the Police: Asking the Right Questions. 

Policing: A Journal of Policy and Practice. 

Całość tekstu dostępna na stronie:  

https://hdl.handle.net/11250/2601168  

Polecone przez: 

May-Britt Ronnebro, Przewodniczącą Komisji Zawodowej IPA. 



 

 

 

                

POSŁOWIE: 

W ubiegłym miesiącu pojechałam do domu do Niemiec aby pomóc moim rodzicom  

w przeprowadzce do mniejszego miejsca. Dom mojego dzieciństwa i świadomość, że rodzice 

mieszkali tu przez niemal 50 lat nie ułatwiały zadania… 

Jednakże miła niespodzianka czekała mnie w piwnicy, gdzie znalazłam około dziesięciu 

albumów ze zdjęciami po moich dziadkach. Przeglądając je natrafiłam na setki zdjęć IPA. 

Nie przesadzę mówiąc, że każde z nich pokazuje jak świetnie bawiła się moja babcia i mój 

dziadek będąc w IPA i podczas wyjazdów do Paryża, Holandii, Nottingham, Belgii, i oczywiście 

podczas goszczenia członków IPA z każdego z wymienionych miejsc w swoim domu.  

Nie mogę podzielić się z wami wszystkimi zdjęciami, jednak wybrałam kilka z nich, które 

przypadły mi do gustu, a zrobiono je jeszcze zanim się urodziłam, na Balu IPA w Liege w latach 

60-tych. 

Spójrzcie na moich dziadków tańczących i cieszących się z towarzystwa przyjaciół w Belgii –  

i jestem pewna, że zgodzicie się ze mną, że pokazują one jak w pełni wykorzystali członkostwo 

w IPA. 

Elke 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

NADCHODZĄCE SEMINARIA w GIMBORN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


