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SŁOWEM WSTĘPU 

 

Zostań częścią przygody! 

Drodzy Przyjaciele, 

Jeśli chcielibyście wziąć udział w kształtowaniu przyszłości IPA, oto wasza szansa: 

Za nieco ponad miesiąc w Chorwacji odbędzie się coroczny Kongres Światowy IPA. Ponieważ 
dobiega końca 4-letnia kadencja, podczas Kongresu przeprowadzone zostaną wybory na 
szczeblu światowym. Wyłonią one nowy skład Zarządu Światowego, który rozpocznie pracę po 
zakończeniu Kongresu, w tym także trzech przewodniczących Komisji: Zawodowej, Socjo-
kulturalnej oraz Relacji Zagranicznych. 

Komisje Międzynarodowe są ciałami wspierającymi Zarząd Międzynarodowy, których 
zadaniem jest opracowywanie projektów w oparciu o plan strategiczny Zarządu. Aby to 
osiągnąć Przewodniczący Komisji wybierają członków w uzgodnieniu z Zarządem 
Międzynarodowym.  

Każdy z członków IPA może ubiegać się o stanowisko w Komisji – warunki i szczegóły 
przedstawione będą pod koniec wstępu. 

Na początek jednak przedstawiam główne zadania poszczególnych Komisji, aby ustalić które  
z obszarów działania mogą być interesujące: 

Komisja Zawodowa: 

 rozwijanie spraw związanych ze strukturą, historią i rozwojem policji; 

 porównywanie badań dotyczących pracy policji w ramach sekcji IPA; 

 promowanie i reprezentowanie IPA w międzynarodowych centrach 
edukacyjnych; 

 administrowanie aplikacjami stypendialnymi IPA; 

 monitorowanie, reklama i promocja międzynarodowych wydarzeń 
kryminalistycznych; 
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 promowanie, rozwijanie i wzmacnianie międzynarodowego programu 
naukowego i rozwojowego (ILDEP); 

 wspieranie i praca z IBZ Gimborn w kwestiach zawodowych i edukacyjnych; 

 kontakt, wsparcie i porady dla sekcji i członków IPA w odniesieniu do wniosków 
dotyczących zawodu policji; 

 koordynowanie i wspieranie seminarium dla młodych funkcjonariuszy; 

 prowadzenie strony facebook’owej Komisji Zawodowej; 

 kontakt z oficerami łącznikowymi Komisji Zawodowej w ramach sekcji IPA; 

Komisja Socjo-Kulturalna: 

 promowanie i koordynowanie działań społecznych i kulturalnych; 

 zajmowanie się sprawami związanymi z domami IPA oraz innym 
zakwaterowaniem; 

 koordynowanie międzynarodowych mistrzostw i imprez sportowych; 

 zajmowanie się sprawami dotyczącymi podróży; 

 doradzanie międzynarodowym zgromadzeniom młodzieży; 

 organizowanie międzynarodowych wydarzeń edukacyjnych innych niż sprawy 
policyjne; 

 organizowanie zawodów sportowych; 

 koordynacja spraw związanych z hobby; 

 zarządzanie stroną Komisji Socjo-Kulturalnej na facebook’u; 

Komisja Relacji Zagranicznych: 

 promowanie IPA poprzez nawiązywanie i utrzymanie relacji z organizacjami 
międzynarodowymi zatwierdzonych przez IEB lub IEC; 

 udział w konferencjach innych organizacji międzynarodowych; 

 wizyty w centrach innych organizacji międzynarodowych; 

 wymiana informacji z organizacjami międzynarodowymi; 

 zestawianie informacji do publikacji IPA. 

Dla wszystkich zainteresowanych działalnością w IPA na międzynarodowym poziomie, którzy 
gotowi są poświęcić czas tej idei, oto, po krótce, szczegóły dotyczące kandydatur: 

 Członkowie IPA chętni do pomocy w pracach Komisji Międzynarodowych oferując 
swoją wiedzę specjalistyczną w konkretnej dziedzinie mogą dostarczyć dodatkowe 
informacje członkom Zarządu Międzynarodowego wypełniając formularz 
zgłoszeniowy, który można uzyskać poprzez kontakt z Sekretarzem Generalnym Sekcji 
Krajowej. 

 Przewodniczący Komisji dokonają wyboru członków komisji wedle projektów jakie 
będą planowali rozwijać. Członkostwo w Komisji niekoniecznie będzie stałe. 

 Ponieważ Komisja Relacji Zagranicznych ściśle współpracuje z organizacjami 
międzynarodowymi, istotne jest aby członkowie IPA ubiegający się o miejsce w komisji 
mieszkali w pobliżu takich organizacji, jednakże nie jest to warunek konieczny. 
Niemniej jednak każdy członek IPA może zgłosić swoją kandydaturę, ponieważ KRZ 
opracowuje kolejne projekty, w których można przypisać konkretne zadania,  
a lokalizacja nie ma szczególnego znaczenia. 



 

 

 

 Każda kandydatura musi uzyskać akceptację Sekcji Krajowej IPA. 

 Wypełniony wniosek kandydata, oprócz jego imienia i nazwiska, powinien zawierać 
nazwiska Przewodniczącego Sekcji oraz Sekretarza Generalnego jako wyraz akceptacji 
Sekcji Krajowej. Następnie formularz należy wysłać drogą mailową pod adres iac@ieb-
ipa.org . 

 Termin nadsyłania kandydatur upływa 29.09.2019r. 

Wszelkie pytania należy kierować do Centrum Administracji pod adres iac@ieb-ipa.org 

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Sekcjami Krajowymi i wysłanie swoich 
kandydatur, abyśmy mieli szeroki wachlarz wyboru dla Przewodniczących Komisji Zarządu 
Międzynarodowego. 

Z góry dziękuję, 

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

 

DOOKOŁA  ŚWIATA 

 

1200 mil bałtyckiej przygody – Operacja Błękitny Żagiel 

„Operacja Błękitny Żagiel”   to  11-dniowy  wyprawa, której głównym celem było osiągnięcie 
portu w łotewskiej Rydze.  Ekspedycja została zorganizowana przez Klub Żeglarski Policjantów 
„Wodnik” przy NSZZP woj. dolnośląskiego w skład którego wchodzą również członkowie 
Regionu IPA Wrocław.  W trakcie trzytygodniowego rejsu, 16 żeglarek i żeglarzy KŻP Wodnik 
pokonało ponad 1200 mil morskich, zawijając łącznie do 10 portów centralnego  
i południowego Bałtyku. 

Po 10 dniach żeglowania  osiągnięto główny cel wyprawy stolicę Łotwy – Rygę, gdzie już czekali 
policjanci przygotowujący się do drugiego etapu imprezy w drodze powrotnej do Polski, oraz 
przedstawiciele łotewskiej Sekcji IPA. W trakcie dwóch dni pobytu obu załóg w Rydze, koledzy 
z łotewskiej IPA zorganizowali uczestnikom zwiedzanie miasta i jego najciekawszych muzeów, 
w tym Muzeum Policji oraz ryskiej jednostki Policji. Na zaproszenie żeglarzy z Polski, koledzy  
z IPA Łotwa wzięli także udział w Wieczorze Kapitańskim - uroczystym przekazaniu steru, którą 
zakończyła wspólna integracja.   

Wyprawa do Rygi była już III edycją przedsięwzięcia pn. „Operacja Błękitny Żagiel’, której 
głównym celem jest integracja środowiska żeglarskiego.  W poprzednich edycjach rejsu 
żeglarze odwiedzili m.in. Sassnitz, Kopenhage, Malmo, Klintholm, czy porty duńskiego 
Bornholmu.  

 

Tekst: Bartosz Wanot, Tłumaczenie: Michał Sługocki, IPA Polska. 
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Sekcja IPA Chorwacja wspomina udane i przyjemne Międzynarodowe Spotkanie 

Młodzieży 2019. 

  

Chorwacka Sekcja IPA była wspaniałym gospodarzem tegorocznego Międzynarodowego 

Spotkania Młodzieży IPA, które dobyło się w dniach 3-17 sierpnia 2019. Uczestniczyło w nim 

pięćdziesięcioro dziewcząt i chłopców w wieku 16-18 lat z 25 krajów.  

Wydarzenie rozpoczęło się w Dubrovniku – adriatyckiej perle. Przewodniczący Sekcji 

Chorwacja Miljenko Vidak wspólnie z Vice Przewodniczącym Lorisem Kozlovac oraz delegatem 

międzynarodowym Vlaho Lujo osobiście przywitali uczestników. Cztery dni spędzone  

w Dubrovniku nie wystarczyły na zwiedzenie wszystkich atrakcji: imponujące mury, czy wyspy 

Stradun i Lokrum to tylko niektóre z miejsc jakie udało się zobaczyć, a które zauroczyły 

uczestników. 

W drodze nad Jeziora Plitvice grupa zwiedziła słynne Organy Morskie w Zadarze. Szóstego dnia 

uczestnicy odwiedzili zdumiewające Jeziora Plitvice w Lika. Kolejne cele to między innymi 

Rijeka – Europejska Stolica Kultury 2020, Pula, Brijuni, park wodny Istralandia. Jedenastego 

dnia grupa MSM dotarła do stolicy kraju. 

Po Zagrzebiu podróż kontynuowana była przez Hrvatsko Zagorje, Krapina, Tuhelj oraz 

Trakošćan. Gdy uczestników zakwaterowano w Szkole Policji była to niepowtarzalna okazja do 

obejrzenia miejsca, w którym chorwaccy policjanci zdobywają wiedzę. 

Chcieliśmy, aby pobyt w Chorwacji był ciekawy, aktywny i pełen treści, więc ponad wszystko 

dołożyliśmy starań aby zapoznać młodych uczestników ze specyfiką pracy Policji. Pragniemy  

w tym miejscu podziękować Komendom Policji w Dubrovniku-Neretvie, Zadarze, Lika-Senj, 

Primorsko-goranskiej, Zagrzebiu, Krapina-Zagorje, Varaždin, Szkole Policji oraz Jednostce 

Specjalnej za ich zaangażowanie i zaprezentowanie chorwackiej Policji. 

Kluby Regionalne IPA: Dubrovnik, Zadar, Lika, Primorsko-goranska, Istra, Zagrzeb, Hrvatsko 

Zagorje oraz Varaždin znacząco przyczyniły się do organizacji i realizacji przedsięwzięcia. 

Na uroczystej kolacji w Zagrzebiu każdy z uczestników MSM otrzymał świadectwo uznania  

z rąk Sekretarza Generalnego Sekcji IPA Chorwacja Željko Turka, który podziękował im za 

uczestnictwo i życzył udanego powrotu do ich krajów. 

Szczególne podziękowania kierujemy do Sekcji IPA, które wysłały uczestników na to 

niesamowite wydarzenie. 

Željko Turk, Sekretarz Generalny, IPA Chorwacja. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Grupa Motocyklowa IPA UK świętuje 10-lecie Międzynarodowym Rajdem przez 

Yorkshire i nie tylko. 

 

Pierwszy Międzynarodowy Rajd dla upamiętnienia 10-lecia powstania Grupy Motocyklowej 

IPA UK okazał się sukcesem. Niemal stu motocyklistów z pasażerami na 80 motocyklach 

przybyło do parku Storthes Hall na terenie Uniwersytetu Huddersfield – dla wielu swoistego 

centrum motocyklowego wszechświata. 

Wydarzenie uroczyście zainaugurował przewodniczący rady Miejskiej Kirklees, radny 

Mumpatz Hussein, któremu wprawnie asystował herold miejski Huddersfield Vic Watson, 

który stosownie przywdział wspaniały niebieski strój. Nasi goście – przedstawiciele Sekcji 

Krajowych IPA – przyjechali z różnych zakątków: Australii, Belgii, Holandii, Irlandii, 

Luksemburga, Niemiec oraz Szwajcarii. Sekcję IPA UK reprezentowali motocykliści z Anglii, 

Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. Motocykle różnych marek i stylów, w tym dwa trójkołowce, 

wypełniły uczelniany parking. Niektórzy z uczestników należeli do Międzynarodowego Klubu 

Motocyklowego Służb Mundurowych „Blue Knights”. 

Międzynarodowy Rajd był w przygotowaniu od 12 miesięcy, nad którym czuwał 

przewodniczący grupy Paul Firth, sprawnie wspomagany przez wielu członków. Vice 

przewodniczący, John Birkenshaw, włożył dużo pracy aby pozyskać sponsorów, zarówno 

spośród Sekcji IPA UK – na szczeblu krajowym, regionalnym oraz oddziałów – przy 

namacalnym wsparciu Allana Jeffriesa z przedstawicielstwa handlowego BMW, supermarketu 

Morrison’s, producenta herbaty Taylors Yorkshire, browaru Black Sheep oraz Timothy Taylor, 

a także producenta motocykli trójkołowych Casarva Trike Conversions. Od strony społecznej, 

o zaspokojenia pragnienia zadbał browar Timothy Taylor.  

Chociaż gość z Australii – Joe Anderson z Policji w Wiktorii – przyjechał z najodleglejszego 

miejsca i musiał wypożyczyć motocykl od naszego sponsora BMW, winni jesteśmy uznanie dla 

dwóch dzielnych Szkotów, którzy podróż na południe rozpoczęli dwa tygodnie przed Rajdem. 

Nie przyjechali prosto do Huddersfield, lecz ruszyli na podbój Europy, objechali Bałkany 

odwiedzając Sarajevo i Mostar w Bośni i Hercegowinie, aż w końcu dotarli na Rajd po przebyciu 

3600 mil. 

Rajd rozpoczął się na poważnie drugiego dnia przejażdżkami w małych grupach  

z przewodnikiem obejmujących uroki dolin Yorkshire, wyżyny Peak District – Bakewell 

(słynącego z wypieków), Masham (znanego dzięki browarowi Black Sheep) oraz Hawes  

(z mleczarnią Wensledale). Ponadto były też przejażdżki do Yorku, Scarborough (muzeum 

motoryzacji) i do Whitby (na słynną rybę z frytkami). Dla tych którzy nie wyjeżdżali motorem 

zorganizowano wycieczki autokarem do Manchesteru i Królewskich Zbrojowni w Leeds. 

Przejażdżki powtórzono następnego dnia, aby motocykliści mogli przejechać drugą trasę  

z dwóch, jakie odbyły się dnia poprzedniego. Chociaż wszyscy podróżowali bezpiecznie nie  



 

 

 

uniknęliśmy kilku wywrotek wynikających z błędnej oceny wzniesienia czy zmęczenia po dniu 

w drodze, ale skończyło się na drobnych uszkodzeniach i urażonej dumie. 

Wieczory upływały na wspólnym grillowaniu przy muzyce „The Max Band”. Wieczorem 

trzeciego dnia wszyscy spotkali się w restauracji serwującej potrawy przyrządzane na patelni-

stole, przy muzyce miejscowego DJa. Przewodniczący Paul wykorzystał okazję aby obdarować 

gości pamiątkowymi gadżetami, czemu nie pozostali dłużni uczestnicy szczodrze obdarowując 

nas czapkami, naszywkami, zegarem z kukułką, a także najbardziej docenionymi odznakami.  

Należy wspomnieć o niezwykłym zaangażowaniu DIGS, miejsca  które zaspokoiło nasze 

wszelkie potrzeby. Jedzenie był wspaniałe – śniadania i kolacje, a dla tych, którzy potrzebowali 

zjeść w ciągu dnia zapewnione były przekąski.  

Wspaniałe wydarzenie. Niektóre przyjaźnie zawarto na nowo, ale również wiele nowych,  

a wszystkiemu przyświecała idea Służby przez Przyjaźń – Servo per Amikeco.     

 

Mike Vince, Skarbnik Grupy Motocyklowej IPA UK. 

 

 

Partnerstwo między IPA Valais a IPA Liege w Sion. 

Relacja w języku francuskim. 

 

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

 

 

Yvonne McGregor relacjonuje przebieg Seminarium dla Młodych 

Funkcjonariuszy Policji 2019 – YPOS 2019. 

 

Kilka lat temu Sekcja IPA UK zgłosiła swoją kandydaturę do organizacji Seminarium dla 

Młodych Funkcjonariuszy Policji w 2019 roku, a ponieważ Szkocja została wybrana na 

lokalizację, moim zadaniem była organizacja tego prestiżowego wydarzenia IPA. 

Ponieważ pierwotne ustalenia dotyczące organizacji wydarzenia w szkockiej Szkole Policji 

Tulliallan niestety nie doszły do skutku, udało się znaleźć dogodną lokalizację w Uniwersytecie 

Stirling. Niestety ta lokalizacja okazała się droższa od Szkoły Policji, więc postanowiono 

sprawdzić czy jest możliwość pozyskania sponsorów lub dofinansowania. Szczęśliwie udało się 

zgromadzić środki finansowe dzięki zaangażowaniu Wydziału Kryminologii Uniwersytetu 

Leicester, firmy Digital Barriers oraz Regionu IPA UK nr 1 (Szkocja), a także producentowi frytek 

Mackie’s Crisps oraz producentowi słodyczy Tunnocks Biscuit, które przekazały dla  

 



 

 

 

uczestników swoje wyroby. Ogromnym wsparciem wykazał się również członek IPA Graeme 

Young, który zorganizował zniżki na zwiedzanie Zamku w Edynburgu, darmowy parking dla 

minibusów i samochodów na lotnisku w Edynburgu oraz zmianę obiektu przed uroczystą 

kolacją. 

Wątkiem przewodnim YPOS 2019 były „Zmiany w egzekwowaniu prawa”, co dało mi szeroki 

zakres tematów do wyboru. Otrzymałam pomoc od szkockiej Policji w formie zgody na 

wykorzystanie funkcjonariuszy do organizacji wydarzenia. Emerytowani i czynni 

funkcjonariusze Policji z różnych części UK także się zaangażowali. Wśród nich było kilku 

członków IPA. 

W seminarium uczestniczyło 45 funkcjonariuszy z 25 krajów. Rozpoczęło się 23 czerwca 2019 

roku, a uroczystego otwarcia dokonała May-Britt Ronnebro, Przewodnicząca Komisji 

Zawodowej. 

Poniedziałek rozpoczął się od prelekcji na temat Sztuki Komunikacji wygłoszonej przez Cathy 

McDonald, emerytowaną inspektor Policji szkockiej, która ma doświadczenie w pracy jako 

negocjator. Wykład dostarczył grupie wielu punktów do nauki, które następnie mogą zostać 

wykorzystane podczas seminarium i później w dalszej pracy. Członek IPA, były policjant, Mark 

Bullen, mieszkający obecnie w Rosji, przedstawił interesującą prezentację na temat rosyjskich 

tatuaży więziennych, co dało podstawę do dyskusji wśród uczestników na temat ich 

doświadczeń w kontaktach z ludźmi posiadającymi takie tatuaże. Damian Allain, emerytowany 

oficer Policji, wygłosił wykład o gangach, a w szczególności o operacji „trójząb”, natomiast 

May-Britt Ronnebro opowiedziała o IPA i o tym co stowarzyszenie ma do zaoferowania swoim 

członkom.  

W poniedziałkowe popołudnie nasz budynek został zalany po przejściu ulewy i musieliśmy się 

ewakuować. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że byliśmy w stanie zapewnić alternatywne 

zakwaterowanie z wdrożonymi planami awaryjnymi i pomocą Szkoły Policji w Tulliallan.  

We wtorek Martyn Lintorn, sierżant detektyw z Policji w Sussex przedstawił prezentację na 

temat gangów, wyjaśniając podział administracyjny i społeczności gangów. Po prezentacji 

przyszedł czas na wirtualny trening pod okiem Kyle’a Hardcastle’a, sierżanta detektywa, 

podczas którego kilku funkcjonariuszy miało możliwość wypróbowania różnych scenariuszy 

treningowych z użyciem gogli VR. Następnie Kyle wygłosił krótki wykład na temat terroryzmu 

w UK. Ken Pennington, były oficer Policji w Irlandii Północnej, kontynuował wątek terroryzmu, 

jednak w odniesieniu do Irlandii Północnej. Dzień zakończył się prezentacją sierżant Laury 

Gibson na temat profilaktyki zdrowotnej w szkockiej Policji. Temat wzbudził spore 

zainteresowanie uczestników, a kilku z nich zamierza zaszczepić ideę w swoich krajach. 

We środę przyszedł czas na aktywność fizyczną. Rob Stenhouse poprowadził zajęcia ESDS – 

Systemu Eksplozywnej Samoobrony, który oparty jest głównie na uderzeniach otwartą dłonią.  



 

 

 

Wszyscy sumiennie przyłożyli się do ćwiczeń, choć po okazałych siniakach jakie pojawiły się  

w ciągu dnia można uznać, że część ćwiczyła nadgorliwie. Jednakże nikt nie odniósł poważnych 

obrażeń. 

Wycieczka do Szkocji bez wizyty w destylarni Whisky. Po męczącym poranku, uczestnicy mogli 

spędzić trochę czasu we własnym gronie podczas zwiedzania destylarni Tullibardine. Dla 

większości była to pierwsza wycieczka do tego rodzaju miejsca. Przewodnik oprowadził grupę 

po obiekcie wyjaśniając cały proces produkcji whisky, a na koniec przyszedł czas na degustację. 

Każdy otrzymał 3 próbki różnych rodzajów whisky. 

Ponieważ pogoda dopisała, w drodze powrotnej udaliśmy się do słynnych Kelpies nad Kanałem 

Forth and Clyde. Dwie 30-metrowej wysokości końskie głowy, które są mitologicznymi 

stworami posiadającymi siłę 10 koni. Niezwykłe miejsce na sesję zdjęciową i lody. 

Czwartek spędziliśmy w Edynburgu, na szczęście było słonecznie. Nasz akredytowany 

przewodnik, emerytowany oficer Policji Jim Leslie, uraczył nas lekcją historii w drodze do 

stolicy. Pierwszym przystankiem na zdjęcia był Bridges Viewpoint, miejsce z którego widać 

wszystkie 3 mosty nad rzeką Forth: most kolejowy Forth rail Bridge, most Road Bridge oraz 

nowy most Queensferry Crossing otworzony w 2017 roku. 

W Edynburgu pierwsze kroki skierowaliśmy do zamku, potężnej fortecy osadzonej na skale, 

która góruje nad miastem. Jim opowiedział nam o historii zamku i wskazał miejsca godne 

uwagi, m.in. Kamień ze Scone – kamień koronacyjny królów Szkocji, Klejnoty Koronne i Mons 

Meg – sześciotonowa bombarda. 

Atrakcją dla wszystkich była salwa armatnia o 13:00. Codziennie o 13:00 oddawana jest salwa 

z działa artyleryjskiego. Tradycja sięga roku 1861, kiedy to statki na rzece Forth 

synchronizowały swoje zegary morskie na dźwięk wystrzału armatniego. Chociaż wiadomo 

było czego się można spodziewać, nie uniknęliśmy głośnych krzyków w momencie wystrzału.  

Następnym przystankiem był Arthur’s Seat – wygasły wulkan, z którego rozciąga się przepiękny 

widok panoramy Edynburga. Następnie wróciliśmy do miasta, gdzie był czas wolny na zakupy 

pamiątek i zwiedzenie lokalnych restauracji. 

Uroczysta kolacja odbyła się w Hotelu Royal Scots Club w Edynburgu, prywatnym hotelu  

w stylu architektury gregoriańskiej z tarasem, znajdującym się w centrum miasta. Znaczna 

większość uczestników YPOS 2019 na tę okazję, po raz pierwszy w trakcie seminarium, ubrała 

mundury wyjściowe, które różniły się kolorami i stylami, co było dobrym momentem do 

zrobienia kilku zdjęć. 

Przed kolacją uczestnicy raczyli się małym drinkiem, a następnie zostali wezwani do 

przepięknej jadalni sygnałem gwizdkiem przez Sandro Winter, jednego z funkcjonariuszy ze 

Szwajcarii. Za wspaniale wykonane zadanie otrzymał głośny aplauz. Do uczestników dołączyli  



 

 

 

także sponsorzy oraz zaproszeni goście. Po wybornej kolacji przyszedł czas na regulaminowe 

zdjęcie grupowe w mundurach, po którym uczestnicy odebrali Świadectwa Udziału w YPOS 

oraz pamiątkowe gwizdki policyjne ACME z wygrawerowanym logo IPA. Wszyscy świetnie się 

bawili, a uroczystości kontynuowane były na uniwersytecie do wczesnych godzin porannych. 

Ostatniego dnia kolejną prezentację na temat imigracji i handlu ludźmi przedstawił Jack Linton 

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz sierżant detektyw Peter Lennon z Policji szkockiej. 

Po raz kolejny prezentacja wzbudziła zainteresowanie i dyskusję na temat, ponieważ 

większość reprezentowanych krajów zmaga się z problemami w tej dziedzinie. 

Ostatnią prezentację wygłosił Jim Wyllie, dowodzący Międzynarodową Jednostką Rozwoju  

w szkockiej Policji, który opowiedział o krajach w których i z którymi współpracowali, a także 

omówił procedurę umożliwiającą zagranicznym funkcjonariuszom pracę w szkockiej Policji.  

Ceremonię zamykającą seminarium, podczas której była okazja do wymiany podarków, 

poprowadziła May-Britt Ronnebro oraz Przewodniczący IPA UK Clive Wood.  

W ciągu tygodnia pobytu każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy numizmat YPOS. 

Uczestnicy wymieniali się naszywkami, odznakami, numizmatami, a także elementami 

umundurowania. Grupa mocno się zżyła, co gwarantuje wiele długotrwałych przyjaźni. 

Ponieważ w sobotę uczestnicy wyjeżdżali, w piątkowy wieczór poszliśmy do pubu na kilka 

drinków. Wspaniały sposób na zakończenie tygodnia i scementowanie zawartych znajomości.  

Chciałabym osobiście podziękować wszystkim prelegentom, a także Steve’owi Brethertonowi 

za pomoc przez cały tydzień. Dziękuję Aidanowi Goundry i Jordanowi Blyth za przywitanie  

i pożegnanie na lotnisku, Andrew Wright’owi i Billowi Petherick z Regionu IPA nr 1, którzy 

pomagali przy przewozach z lotniska. Bez waszego wsparcia i pomocy seminarium nie 

odniosłoby takiego sukcesu. 

Servo per Amikeco, 

            

Yvonne McGregor, Organizator YPOS 2019, IPA UK. 

 

 

 

Sekcja IPA Rumunia zachwycona wizytą członków Oddziału Fulda IPA Niemcy. 

 

Rumuńska sekcja miała przyjemność gościć grupę członków IPA z Oddziału Fulda z Niemiec 

pod kierownictwem Erwina Reinl i Eugena Kress – Przewodniczącego i Sekretarza Oddziału. 

Gości przywitano prezentacją na temat historii IPA oraz IPA Rumunia, ze szczególnym 

podkreśleniem jej rozwoju w ostatnich dwóch latach, a także aktywności sekcji poza granicami  



 

 

 

kraju, w tym organizacji Spotkania Sekcji Goszczących IPA w październiku 2018 roku, udziału 

delegacji IPA Rumunia podczas 63. Kongresu Światowego IPA w Holandii we wrześniu 2018 

roku, a także udziału Przewodniczącego IPA Rumunia Florina Olaru w 26. Spotkaniu Krajów 

Śródziemnomorskich w dniach 16-19 maja 2019 roku, zorganizowanego przez naszych 

włoskich przyjaciół w Gardzie. 

Grupa z Oddziału IPA Fulda liczyła 9 członków, emerytowanych i czynnych funkcjonariuszy  

z Policji Federalnej (Bundespolizei) oraz Policji Krajowej (Landespolizei). Wspólnie z żonami byli 

w podróży przez Estonię, Litwę i Rumunię.  

W Bukareszcie nasi przyjaciele z radością zwiedzili Pałac Parlamentu i starówkę, mieli także 

okazję skosztować tradycyjnych potraw w „Carul cu Bere” (wózek piwny) gdzie 

najpopularniejszym daniem są gołąbki z polentą w towarzystwie rumuńskiego piwa. 

Nasi goście mieli przyjemność z towarzystwa Pani Mirea Mariana, Przewodniczącej Regionu 

25. IPA Rumunia (Generalny Dyrektorat do walki z korupcją) oraz wsparcia Regionu 4. IPA 

Rumunia (Generalny Dyrektorat Policji Miasta Bukareszt), którzy umożliwili wizytę w Sekcji 1. 

Policji miasta Bukareszt. 

Zaprosiliśmy także gości z Niemiec do siedziby Sekcji IPA Rumunia, gdzie zostali ugoszczeni 

napojami, wypiekami i owocami – rumuńskie czereśnie cieszyły się dużym zainteresowaniem.  

Przed wyjazdem nasi goście docenili wysiłki członków IPA Rumunia, bez których ta wizyta nie 

doszłaby do skutku. 

    

Florin Olaru, Przewodniczący IPA Rumunia. 

 

 

 

Cegiełka dla Gimborn. 

 

Zamek Gimborn w tym roku obchodzi swoje 50-lecie. Oficjalne uroczystości miały miejsce na 

koniec sierpnia.  

Jestem pewien, że chcielibyście dołączyć się do życzeń, a może rozważylibyście prezent? Na tę 

okazję Sekcja IPA Niemcy wyszła z inicjatywą „Cegiełka dla Gimborn”, która umożliwia 

wszystkim przekazywanie datków na renowację zamkowych pokoi gościnnych. 

Darczyńcy kwoty w wysokości 50€ i więcej otrzymają drogą mailową unikatowy certyfikat. Jeśli 

ktoś zdecyduje się na wpłatę kwoty 100€ i więcej, jego nazwisko znajdzie się na pamiątkowej 

tablicy w Gimborn. 

 Wpłaty przelewem:  Postbank Köln 

 IBAN:    DE65 3701 0050 0008 8015 05 



 

 

 

 BIC:    PBNKDEFF 

 Wpłaty PAYPAL:  https://www.ibz-gimborn.de/spenden.html 

 Wpłaty gotówkowe:  w biurze IBZ Gimborn 

Nie zwlekajcie! Wesprzyjcie IBZ, aby mogli kontynuować udaną, jak dotąd, pracę przez kolejne 

50 lat zgodnie z ideami i duchem IPA.  

 

Horst W. Bichl, Przewodniczący IPA Niemcy. 

 

 

„Życie jest lepsze z Przyjaciółmi” 

Międzynarodowy Tydzień Przyjaźni w Rimavskiej Sobocie na Słowacji. 

 

Regionalna Grupa IPA Rimavska Sobota zorganizowała Międzynarodowy Tydzień Przyjaźni  

w dniach 28 lipca – 4 sierpnia 2019, w którym uczestniczyli członkowie IPA z Belgii, Hiszpanii, 

Irlandii i Szwecji. 

Grupę fantastycznych i przyjaznych osób przywitali Burmistrz Rimavskiej Soboty, Komendant 

Policji Dystryktu oraz Komendant Miejski i Komendant Komisariatu. W trakcie tygodnia pobytu 

dużo podróżowaliśmy i zwiedziliśmy wiele interesujących miejsc. Chcieliśmy pokazać naszym 

przyjaciołom atrakcje zapomnianego regionu. 

Zwiedziliśmy podziemne jaskinie, a także zdobyliśmy drugi co do wysokości szczyt na Słowacji. 

Odwiedziliśmy także najwyżej położone miejsce pracy na Słowacji – obserwatorium na 

szczycie Lomnicky. Ponadto zobaczyliśmy miejsca ujęte na Światowej Liście Dziedzictwa 

UNESCO oraz przygraniczny Geopark. 

Poznaliśmy miejsca historii starożytnej, ale również te służące wypoczynkowi. Odbyliśmy 

podróż zabytkową koleją parową wzdłuż trasy biegnącej przez piękne tereny wiejskie. 

W wyrazie uznania dla IPA, wspólnie odsłoniliśmy pamiątkowy Kamień Przyjaźni IPA, który stoi 

w parku miejskim w Rimskavej Sobocie. Żywimy szczerą nadzieję, że motto jakim opatrzony 

jest kamień – „Życie jest lepsze z przyjaciółmi” – będzie słał przekaz nie tylko dla członków IPA, 

ale dla wszystkich ludzi. 

Oczywiście znaleźliśmy także czas na rozrywkę, zarówno na wsi, jak i w hotelu.  

A ponieważ prawdziwe jest stwierdzenie, że „czas mija szybko wśród przyjaciół”, ten tydzień 

minął momentalnie.     

 

Peter Vigh, Przewodniczący Grupy Regionalnej Rimskava Sobota, IPA Słowacja. 

 



 

 

 

 

Wycieczka do serca Dolomitów: 

144 motocyklistów IPA na rajdzie w Alpach. 

 

9-ta edycja rajdu motocyklowego IPA przez włoskie Alpy zatytułowana „In Tour nel Cuore delle 

Dolomiti – Wycieczka do serca Dolomitów”, która odbyła się w dniach 13-16 czerwca 2019 

roku, okazała się spektakularnym sukcesem. 

Spędziliśmy dwa wspaniałe dni we wspaniałej pogodzie, i jak zwykle, pozytywne opinie od 

uczestników nagrodziły cały wysiłek i poświęcenie organizatorów. 

Hotel Panorama w Panchia pełnił po raz kolejny rolę naszej bazy, a Donata, Mauro i Diego byli 

ponownie wspaniałymi gospodarzami.  

W tym roku nasza grupa liczyła 144 motocyklistów, członków IPA, z Austrii, Belgii, Hiszpanii 

Luksemburga, Niemiec, Słowacji, Szwajcarii. Na koniec dołączyła także delegacja Włoch i nasza 

miejscowa. 

Wydarzenie rozpoczęło się 13 czerwca powitalnym drinkiem. Następnego poranka nasz rajd 

wyruszył z centrum Predazzo. Po przywitaniu przez Burmistrz, dr Marię Bosin, udaliśmy się do 

Cavalese – naszego kolejnego przystanku. Następnie przejechaliśmy doliną Fiemme, przez 

przełęcz San Lugano, przez Aldino, Pietralba, Ponte Nova, jezioro Cerezza, przełęcz Nigra, 

Castelrotto i przełęcz Pinei, gdzie zjedliśmy lunch w Hotelu Pinei. 

Po tej zasłużonej przerwie kontynuowaliśmy wyprawę w kierunku Predazzo przez Ortisei, 

Selva di Val Gardena, przełęcz Sella i Canazei. 

Trzeciego dnia wyruszyliśmy przez przełęcz Rolle, nieamowity Park Paneveggio (znany  

z niezwykłych lasów, które dały początek skrzypcom Stradivarius), dalej przez przełęcz Valles, 

przełęcz San Pellegrino, Canazei, przełęcz Fedaia, Rocca Pietore i Arabba, gdzie zjedliśmy obiad 

w Hotelu Pordoi. 

Po południu sięgnęliśmy przełęczy Campolongo, a następnie Corvara, przełęcz Corvara, 

przełęcz Gardena, przełęcz Sella, Canazei i Moena, aby zakończyć dzień w Predazzo. 

Na podsumowanie naszego wspaniałego rajdu, przed hotelem czekał na nas przygotowany 

bufet, gdzie znalazły się specjały tego regionu. Następnie zostaliśmy przywitani przez 

przedstawicieli lokalnych władz i wojska.  

Specjalne podziękowania chcemy skierować do komendanta Policji w Predazzo, nadinsp. 

Edoardo Tallandini oraz Wydziałowi Ruchu Drogowego z Bolzano za zezwolenie na organizację 

rajdu motocyklowego, a także Policji za eskortę i pomoc w trakcie rajdu. 



 

 

 

Podczas kolacji nie mogło obejść się bez wymiany prezentów przez delegacje IPA. 

W imieniu Przewodniczącego XXII delegacji Trentino, Antonio Saggiomo, Vice Przewodniczący 

Giorgio Ropelato zaprosił wszystkich uczestników do udziału w przyszłorocznej 10. edycji rajdu 

motocyklowego.  

Wieczór zakończył się atrakcją muzyczną przygotowaną przez Faliero Favilla. 

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim, którzy poświęcili swój czas podczas 

przygotowania tego wydarzenia.  

Mamy nadzieję zobaczyć was niebawem na 10. Rajdzie Motocyklowym IPA w Dolomitach! 

          

Rosario Giuliani, Przewodniczący C.E.L. Fiemme e Fassa, IPA Włochy. 

 

 
170 kilometrów i wzniesienie terenu 10,000 metrów! 

 

Tak, dokładnie to czekało na Renato Lešnika, 51-letniego policjanta z Novej Goricy, członka 

IPA. Spotkaliśmy podczas jego przygotowań do „Ultra Trail du Mont Blanc”, w którym wziął 

udział w sierpniu jako pierwszy policjant ze Słowenii.  

Renato biega od 17 lat, głównie długi dystanse (21 i 42 km). W poprzednich latach brał udział 

w kilku biegach górskich. W 2012 roku był członkiem drużyny narodowej Słowenii podczas 

Mistrzostw Świata w Biegach Górskich w Szwajcarii. 

Ponadto dotychczas udało mu się ukończyć 100 kilometrowy bieg górski na Podbrdo oraz 100 

milowy bieg Istra, a także wziął udział w ponad 30 różnych biegach górskich na dystansach od 

20 do 70 kilometrów. W styczniu wziął udział w wyścigu na dystansie 164 km S1Corsa della 

Bora ze wzniesieniem terenu 6720 metrów. 

Nie każdy może wziąć udział w „Ultra Trail du Mont Blanc”. „To są zawody rangi Igrzysk 

Olimpijskich w tej dyscyplinie, w których niesamowitym osiągnięciem jest stanąć na linii 

startu” – mówi Renato. Aby wziąć udział w tym biegu, należy zgromadzić 15 punktów  

i odrobinę szczęścia podczas losowania. Renato uzyskał punkty poprzez udział w biegach  

w Słowenii i za granicą. Jednakże każdego roku do udziału w zawodach zgłasza się ok. 25,000 

osób z całego świata, spośród których jedyni 2,700 wystartuje. Dlatego też zgłoszenia muszą 

być poddane losowaniu. Jak dotąd Renato zgłaszał się dwukrotnie do udziału w biegu, ale  

 



 

 

 

poszczęściło mu się dopiero w ubiegłym roku, kiedy to dostał się do elitarnej grupy 

startujących. Na ukończenie biegu będzie miał 46,5 godziny.  

W jaki sposób przygotowuje się do tak wymagającego biegu? „Poza pracą, biegam po górach 

w pobliżu Novej Goricy, Ajdovščinie, Vipavie i Tolminsko. Zazwyczaj pokonuję 250 kilometrów 

i pokonuję wzniesienia terenu rzędu 10,000 metrów miesięcznie”. 

Podczas zawodów towarzyszyć będzie mu żona oraz 6 członków grupy biegowej. „Będą czekali 

na mnie w wyznaczonych punktach, ale tylko jedna osoba będzie mogła wejść do strefy 

odpoczynkowej aby mi pomóc czy to z posiłkiem, czy z masażem lub odzieżą. 

Każdy z uczestników jest obowiązany mieć przez cały czas określone wyposażenie – 

wystarczającą ilość płynów, telefon, kurtkę przeciwdeszczową, spodnie i koszulkę, apteczkę, 

dwie latarki czołowe i zapas baterii. Zawody można śledzić online – każdy z uczestników 

wyposażony jest w nadajnik GPS. „W ten sposób moja drużyna wie gdzie dokładnie jestem  

i kiedy w będę w określonym punkcie kontrolnym”. 

Renato zachęca także innych do biegania. „6 lat temu w Novej Goricy kilku moich 

współpracowników poprosiło mnie, abym podzielił się swoimi doświadczeniami z bieganiem 

 i wprowadził ich w świat aktywności fizycznej. Podjąłem wyzwanie i zacząłem trenować osoby, 

które wcześniej nie były w stanie przebiec 500 metrów. 

Krok po kroku, przekazując swoje doświadczenie, a także spełniając potrzebę działania 

społecznego i bycia aktywnym, szliśmy do przodu. Jak dotąd, każda z tych osób brała udział  

w biegach na dystansach od 10 km do półmaratonu” – opowiada z dumą. „Biegamy pod 

hasłem „Powolni, ale odważni”. Jednakże to nie prędkość czy czas są ważne, ale uśmiechy  

i szczęście na naszych twarzach”.     

 

Anita Kovačič, IPA Słowenia. 

 

 

Tydzień pieszych wędrówek na Nassfeld 2019 – IPA Austria. 

Relacja w języku niemieckim.         

Ewald Grollitsch, IPA Austria. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Członek IPA UK Harvey Whittam podejmuje gości z USA. 

 

W niedzielę 17 sierpnia miałem przyjemność spędzić dzień z gośćmi z IPA USA, Niccolo R. Coia 

i jego dziewczyną Gianną Rose, którzy przyjechali z San Francisco w celu zwiedzenia Zamek 

Windsor.  

Niccolo i Gianna zwiedzili zamek, w tym kaplicę św. Jerzego, a następnie zostali oprowadzeni 

po terenach wokół zamku. Później, zgodnie z rekomendacją, korzystali z uroków rejsu po 

Tamizie, a następnie delektowali się specjałami lokalnego pubu w Eton. 

Dodatkowo, wykorzystaliśmy szansę na krótki przystanek w Runneymede, gdzie znajduje się 

miejsce podpisania dokumentu Magna Carta, a niespodzianką dla gości był fakt, że w tym 

samym miejscu znaleźli się na terenie USA, czyli na akrze ziemi ofiarowanej USA dla 

upamiętnienia Johna F. Kennedy’ego. 

Przed dniem w Windsorze Niccolo i Gianna radośnie spędzili czas w Londynie, zwiedzili 

londyńską Tower, dzięki pomocy Dipesha Dattani, pracownika londyńskiego biura recepcji. 

Zaangażowanie IPA nie skończyło się na tym – następnego dnia nasi goście spotkali się  

z członkami IPA w Yorku na wycieczkę z oprowadzaniem, zanim udali się na pociąg do Paryża. 

Tak przy okazji, podczas pobytu w Londynie, Niccolo oświadczył się Giannie, więc tak 

wycieczka IPA okazała się wyjątkową okazją. 

             

Harvey Whittam, IPA UK. 

 

 

Przygotujcie się na zachwyt! 

Album ze zdjęciami „Zamku Gimborn”. 

 

Album fotograficzny zawierający mity i legendy dotyczące regionu wokół Zamku Gimborn jest 

dostępny w Gimborn lub na zamówienie. 

Więcej informacji: www.michaelklapper.com    

Michael O.A. Klapper, IPA Fulda/Niemcy. 

 

 

http://www.michaelklapper.com/


 

 

 

 

Sekcja IPA Polska świętuje 100-lecie polskiej Policji. 

 

17 sierpnia 2019r. w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyła się międzynarodowa 

konferencja upamiętniająca 100-lecie powołania Policji Państwowej w Polsce oraz 15. rocznicę 

włączenia Straży Granicznej w szeregi Sekcji IPA Polska. 

W konferencji udział wzięło 13 delegacji IPA z Cypru, Czech, Estonii, Irlandii, Litwy, Łotwy, 

Mołdawii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji i Węgier oraz przedstawiciele 

Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej, a także członkowie IPA z całej Polski. 

Głównym założeniem konferencji było zaprezentowanie funkcjonariuszom z zagranicy jak 

zmieniała się Polska policja na przestrzeni lat, jak trudne, a czasem tragiczne losy spotkały 

formację w ostatnim stuleciu. Ważnym aspektem było podkreślenie czym Policja zajmuje się 

obecnie, co udało się osiągnąć i w jaki sposób służy społeczeństwu. 

Ciekawą częścią konferencji była wystawa dawnego i współczesnego umundurowania Policji, 

która była dostępna dla gości przez cały czas trwania konferencji. 

Istotnym punktem spotkania była także prezentacja poświęcona Straży Granicznej, 

podkreślająca ważną rolę jaką spełniają jej funkcjonariusze, którzy od 15 lat mogą być 

pełnoprawnymi członkami IPA. 

Poza konferencją, nasi goście mieli okazję zobaczyć stolice naszego kraju, podziwiać Warszawę 

z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki oraz Starówkę. 

Uroczystości zwieńczył występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, który wywołał aplauz 

zgromadzonych, a zwłaszcza zagranicznych funkcjonariuszy. Wszyscy podziwiali także 

ogromny tort z logo IPA przygotowany na tę okoliczność przez polską Sekcję IPA. 

Wydarzenie to było nie tylko konferencją poświęconą historii polskiej Policji i obchodom 15-

lecia Straży Granicznej w IPA, ale także kolejnym krokiem ku integracji środowiska policyjnego 

z całego świata. Była to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń zdobytych w toku 

niełatwej służby, jak również do uzyskania informacji na temat funkcjonowania Policji  

w innych krajach. 

               

Tekst/zdjęcia: Aneta Sobieraj, Krzysztof Kapturski, IPA Polska. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sekcja IPA Rumunia cieszy się z sukcesu  

turnieju piłkarskiego Porto-Franco Cup 2019. 

 

W dniach 20-23 czerwca 2019 Sekcja IPA Rumunia przy współpracy z Regionem IPA nr 2 Galati 

zorganizowały po raz szósty turniej minifutbolu i Oina „Potro-Franco Cup” w mieście Galati. 

W rywalizacji udział wzięło 18 drużyn z Rumunii i Mołdawii, a zwycięzcą została drużyna 

gospodarzy Regionu IPA nr 2 Galati. 

Jak co roku, gwoździem turnieju była rywalizacja w naszej narodowej dyscyplinie Oina 

(odmianie bejsbola). 4 drużyny z Rumunii wzięły udział w zawodach, których laureatem została 

drużyna Inspektoratu Żandarmerii Hrabstwa Harghita, która jest czterokrotnym zwycięzcą 

Mistrzostw Oina Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.  

Wszyscy uczestnicy wydarzenia sportowego skorzystali ze spokojnego rejsu Dunajem na 

pokładzie statku „Kaptan M”, gdzie mogli cieszyć się wspólnie spędzonym czasem, czego 

efektem były obietnice spotkań w przyszłości. 

Zatem, drodzy przyjaciele, do zobaczenia na 7. Turnieju Porto-Franco Cup w 2020 roku. 

            

Florin Olaru, Przewodniczący IPA Rumunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NA TALERZU ZARZĄDU ŚWIATOWEGO 

 

PROJEKT NAJLEPSZA PRAKTYKA. 

 

Kontrola ludzkiej motoryki, procesy automatyczne i procesy decyzyjne pod wpływem 

czynników fizycznych i psychicznych stresu. Aspekty instynktowne, refleksyjne  

i adaptacyjne. 

Praca doktorska Johanna Bertilssona z Uniwersytetu w Lund, Szwecja (2019). 

Streszczenie 

Reakcja na stres jest rezultatem automatycznego procesu neurologicznego i hormonalnego 

jaki zachodzi w naszym organizmie zanim zdamy sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jeżeli 

stres wystąpi przez 15-30 sekund, procesy hormonalne w naszym organizmie postąpią tak 

dalece, że powrót do stanu równowagi zajmuje godzinę lub dłużej zamiast kilka minut. 

Stres może wpływać na nasze zachowanie, a w niektórych grupach zawodowych, jak Policja  

i służby ratunkowe, sytuacje stresogenne to norma. Kiedy stres związany z działaniem jest 

niski, może wystąpić niewielki uszczerbek na wydajności. Jednak, gdy stres związany  

z działaniem jest wysoki, wydajność może być mniejsza lub niedostateczna. 

Niniejsza praca zbadała cechy sytuacyjne oraz wydajność funkcjonariuszy w zdarzeniach 

stresowych, w których użyto broni palnej i gazu pieprzowego, a także podczas scenariuszy 

treningowych zaplanowanych na wywołanie stresu. Gaz pieprzowy i broń palna często 

używane były inaczej w rzeczywistych sytuacjach, w porównaniu do sposobu ich użycia 

podczas treningu. 

W zdarzeniach, gdzie dochodzi do starcia z uzbrojonym napastnikiem, broń używana jest 

późno i na bardzo krótkich dystansach. Dokładna analiza jednego ze zdarzeń dowiodła, że 

zarówno u policjantów jak i u świadków dochodzi do podobnych zakłóceń pamięci  

i postrzegania. 

Podczas odtwarzania prawdziwych sytuacji dla celów treningowych wzrost poziomu stresu 

odznacza się podwyższonym tętnem, co z kolei można zinterpretować jako wyznacznik 

poziomu odwzorowania rzeczywistej sytuacji w symulacji. Podczas oceny przydatności 

rozszerzenia źrenic jako miernika stresu, źrenice rozszerzały się pomimo dużego oświetlenia 

oraz rozszerzały się również gdy zagrożenie pojawiało się wcześnie w scenariuszach 

wywołujących stres. 

 



 

 

 

Subiektywne oceny dokonane osobno przez sześciu ekspertów uznały wydajność jako 

zaburzoną w symulowanym treningu stresowym wraz z gorszym działaniem wytrenowanych  

i złożonych zdolności motorycznych. 

Podsumowując, funkcjonariusze podatni są na działanie stresu podczas interwencji oraz 

podczas treningu, który wpływa negatywnie na postrzeganie, pamięć, procesy poznawcze, 

podejmowanie decyzji oraz zdolności motoryczne niezbędne do użycia wyposażenia czy broni. 

Dlatego też konsekwencje reakcji na stres powinny zostać wzięte pod uwagę podczas 

tworzenia taktyk, treningów i wyposażenia, aby zadania były realizowane prawidłowo kiedy 

poziom stresu jest wysoki. Wzrost zrozumienia zmian fizjologicznych i behawioralnych  

u funkcjonariuszy wywołanych sytuacjami stresowymi pozwoli wyjaśnić skutki, a także 

wpłynąć na zasady oparte na naukowych podstawach fizjologicznych i empirycznych. 

Całość tekstu dostępna na stronie:  

https://portal.research.lu.se/portal/files/65464188/Johan_Bertilsson_WEBB.pdf  

 

Polecone przez: 

May-Britt Ronnebro, Przewodniczącą Komisji Zawodowej IPA. 

 

 

Wykład członka Komisji Zawodowej IPA w Ambasadzie Szwajcarii w 

Peru. 

 

W programie obchodów 728-lecia Szwajcarii zostałem zaproszony do szwajcarskiej Ambasady 

w Limie, aby wygłosić wykład pt. „Reformy zarządzania publicznego w sferze bezpieczeństwa 

w epoce post-globalizacji” w ramach IV akademickiego kolokwium poświęconego Peru  

w przededniu obchodów 200-lecia – wyzwania społeczne i problemy ustrojowe kraju, na rzecz 

demokratycznego zjednoczenia oraz zrównoważonego rozwoju człowieka do 2021 roku, 

zorganizowanego przez Pracownię Badawczą Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Forum 

Refleksji Peru – Oddział Szwajcarski przy współpracy z Ambasadą Szwajcarii w Peru. Spotkaniu 

akademickiemu przewodził Ambasador Szwajcarii w Peru, Markus-Alexander Antonietti oraz 

Przewodniczący Sekcji IPA Peru, generał Policji, Sergio Monar Moyoli. 

W swoim wykładzie wykazałem, że 21. wiek wymaga zrównoważonej polityki bezpieczeństwa, 

i stosownie, wymaga nowego podejścia globalnego i strategii przekrojowych. Zrównoważona 

polityka bezpieczeństwa powinna być zapewniona w 4 obszarach: bezpieczeństwa 

międzynarodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa instytucji oraz  



 

 

 

bezpieczeństwa indywidualnego. Istotne jest aby określić przyczyny przestępczości, nowe 

zagrożenia, a także możliwości z perspektywy międzynarodowej i wielościennej. 

Dodatkowo stwierdziłem, że obecnie żyjemy na granicy chaosu, złożoności  

i nieprzewidzianych okoliczności, pomiędzy konfrontacjami i sprzecznościami,  

w chaotycznych, nieuregulowanych czasach, w wieloprzestrzennym, pluralistyczno-

doczesnym, transindywidualnym świecie pełnym możliwości. To „społeczeństwo po 11 

września”, „społeczeństwo 24 godzinne”, „społeczeństwo ryzyka” i „społeczeństwo 

inwigilacji” XXI wieku, w którym przejawiają się małe konflikty, molekularne wojny domowe  

i denacjonalizacja konfliktów zbrojnych. Przeżywamy walkę miejską, w której neo-terroryzm 

rozgrywa się w formie wielu micro-operacji (dworce autobusowe, dworce kolejowe, lotniska, 

stadiony, centra handlowe, itd.). Zapewnienie bezpieczeństwa leży na pograniczy 

odpowiedzialności Wojska i Policji, a społeczeństwo znalazło się przed ciężkim wyborem 

pomiędzy wolnością, bezpieczeństwem a sprawiedliwością. 

Wyjaśniłem także, że żyjemy w społeczeństwie wielowymiarowym, policentrycznym  

i warunkowym, w którym państwa narodowe nie są już jedynymi graczami, w kontekście 

globalnym. Na zakończenie podkreśliłem, że konieczna jest budowa nowego systemu 

bezpieczeństwa, ponieważ stajemy przed nowymi problemami, koncepcjami i wyzwaniami. 

 

Javier Gamero Kinosita, Członek Komisji Zawodowej, IPA Peru.        

 

 

Doroczna konferencja Instytutu Obrony Cywilnej i Zarządzania 

Kryzysowego. 

 

Konferencja miała miejsce 19 czerwca 2019 roku w Klubie Union Jack w Londynie. 

Moderatorem dla prelegentów i ponad 100 uczestników był członek IPA Roger Gomm QPM. 

Konferencja odbyła się w temacie „Rzeczywistość dowodzenia w kryzysie”. Przewodnicząca 

Komisji Zawodowej IPA została zaproszona na konferencję aby przedstawić nowych 

prelegentów dla IBZ Gimborn, którzy także będą brać udział w konferencjach IOCiZK. 

Deborah Higgins, Kierownik Biura EPC, otworzyła konferencję prelekcją na temat budowania 

zdolności przywódczych w sytuacjach kryzysowych. Przedstawiła zestaw narzędzi dostępnych 

na stronie: www.epcresillience.com/services/thought-leading/knowledge-centre/ oraz 

darmowe kursy online www.futurelearn.com/courses/stayingsafe .  

http://www.epcresillience.com/services/thought-leading/knowledge-centre/
http://www.futurelearn.com/courses/stayingsafe


 

 

 

Profesor Karim Brohi, chirurg naczyniowy i konsultant w Szpitalu Królewskim w Londynie, 

wygłosił otwierający oczy wykład na temat dowodzenia podczas zdarzenia masowego  

z perspektywy szpitalnej. Opisał w jaki sposób służby medyczne powinny dokonywać selekcji 

poszkodowany na miejscu zdarzenia z pomocą zespołu ekspertów, a następnie na oddziałach 

ratunkowych, na podstawie danych i doświadczenia z ataków bombowych w Londynie w 2005 

i 2017 roku. Zaprezentowane fakty dla jednych były szokujące, dla innych ukazały 

rzeczywistość w ratowaniu życia. Wśród zespołów eksperckich także ważne jest dowodzenie. 

Wiedza członków zespołów przekazywana jest dla przemysłu sportowego i lotniczego, i jest 

wiedzą specjalistyczną, która nieustannie się rozwija.  

Daryll Stroud dowodził londyńską Strażą Pożarną podczas ataku terrorystycznego na moście 

Westminster w 2017 roku. Otwarcie mówił o wyzwaniach i powodzeniach tego dnia. Aby 

utrzymać koncentrację, zrobił krok w tył, zgromadził wszystkie informacje, zaktualizował je,  

a następnie podążył za swoimi zastępami, aby pomóc im zrozumieć sytuację. Ważniejsze było 

dla niego dowodzenie jego podwładnymi niż podejmowanie próby naprawy sytuacji. 

Andy Wapling, Kierownik Regionalny regionów południowo-wschodniego i południowo-

zachodniego Zespołu Nagłego Reagowania i Obrony Krajowej Służby Zdrowia, przedstawił 

działania służb podczas ataku chemicznego substancją Novichok w Salisbury. 4 marca 2018 

roku Sergei Skripal, były rosyjski żołnierz i podwójny agent służb wywiadowczych UK, oraz jego 

córka Julia Skripal zostali otruci w salisbury substancją Novichok działającą na układ nerwowy, 

znaną pod nazwą A-234. Oboje przeżyli atak po długotrwałym leczeniu szpitalnym. 30 czerwca 

2018 roku, dwóch brytyjskich obywateli Charlie Rowley i Dawn Sturgess zostali przyjęci do 

szpitala po kontakcie z tym samym środkiem chemicznym. Dawn zmarł 8 lipca 2018 roku. 

Andy wraz z zespołem medycznym musieli odpowiedzieć na pytania: co, gdzie, kiedy, dlaczego, 

w jaki sposób – zdołali opanować nieznaną dotychczas medyczną sytuację kryzysową, a także 

utrzymać działalność szpitala. Początkowo była to sytuacja, w której musieli zrozumieć rzeczy, 

których się nie spodziewali ani nie rozumieli (unknown unknowns). 

Ed Butler, Komandor Orderu Imperium Brytyjskiego (CBE), odznaczony Orderem Zasługi (DSO), 

Kierownik działu szacowania ryzyka w Pool Re, przedstawił prezentację na temat odbicia 

zakładników w Sierra Leone. Ze swojego doświadczenia bojowego i dowódczego opisał lekcje 

dowodzenia, a także istotę wiedzy na temat celu misji, osób zainteresowanych, jak również 

określenia sukcesu i porażki w sytuacji kiedy nie ma czasu na zastanowienie gdy misja jest 

dynamiczna. Zakładnicy zostali uwolnieni, ale poległ jeden z żołnierzy, którego rodzinę Ed 

osobiście odwiedził, aby ich powiadomić o śmierci syna.  

Rob Davis, Zastępca Komendanta Straży Pożarnej Avon, podzielił się swoim doświadczeniem  

z pracy jako wolontariusz podczas misji SARAID, światowej grupy szybkiego reagowania po 

przejściu Tsunami w 2004 roku na Sri Lance (około 300 tyś. osób zginęło na Sri Lance, Indonezji, 

w Tajlandii i Indiach), w 2006 roku w Pakistanie 73 tyś. osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi,  



 

 

 

a na Haiti w 2010 roku po trzęsieniu ziemi zmarło 220 tyś. osób. Rob przedstawił sytuacje 

strategiczne, taktyczne i operacyjne, w których nauka z kontekstu światowego zaprocentuje 

podczas planowania i przygotowań UK do sytuacji kryzysowych w kraju jak i za granicą. 

Profesor Paresh Wankhade, profesor Zarządzania i Kierownictwa i Dyrektor Badań na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Edge Hill, podsumował konferencję. Podważył, jakoby istniał 

kryzys w służbach ratunkowych. Zalecił współpracę zamiast obecnej formy dowodzenia. 

Ponadto Profesor Wankhade podał przykłady w jaki sposób można wyjść poza dogmaty, 

protokoły i ograniczenia, w oparciu o swoje badania dotyczące dowodzenia i zarządzania w 

służbach ratunkowych w UK. 

Tekst: May-Britt Rinaldo Ronnebro, Przewodnicząca Komisji Zawodowej. 

Zdjęcia: Sarah Schubert. 

 

                   

POSŁOWIE: 

Wrześniowe wydanie Biuletynu IPA doskonale odzwierciedla działalność Stowarzyszenia i to 

co ma ono do zaoferowania: 

Możliwości ubiegania się członków IPA o stanowiska w międzynarodowej komisji; wydarzenia 

szkoleniowe, jak niezwykle udane Seminarium dla Młodych Funkcjonariuszy Policji, które  

w tym roku odbyło się w Szkocji; bardzo popularne Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży 

oferujące 2 tygodnie zabawy dla dzieci członków IPA, w tym roku w Chorwacji; 

międzynarodowe zloty motocyklowe przyjaciół z IPA z całego świata w Wlk. Brytanii  

i Włoszech; kolejne porozumienie o partnerstwie pomiędzy szwajcarskia a belgijskim 

regionem IPA; tydzień przyjaźni na Słowacji i tydzień pieszych wędrówek w Austrii; spotkanie 

wielu sekcji IPA na obchodach 100-lecia Polskiej Policji; międzynarodowe zawody sportowe  

w Rumunii, i przygoda żeglarska na Bałtyku to tylko kilka z wydarzeń opisanych w tym wydaniu.  

Dodatkowo w numerze znaleźć można wykład członka komisji IPA, rekomendację lektury 

pracy doktorskiej oraz relacja z konferencji Instytutu Obrony Cywilnej i Zarządzania 

Kryzysowego. 

Na koniec wspomnieć warto o kilku artykułach poświęconych naszemu okrętowi flagowemu – 

IBZ Zamkowi Gimborn, który w tym roku obchodzi swój złoty jubileusz. 

Jeśli artykuły w tym Biuletynie rozbudziły wasz apetyt, polecam zajrzeć na naszą stronę 

www.ipa-international.org , gdzie znajdziecie szczegóły dotyczące nadchodzących wydarzeń, 

stypendiów, seminariów szkoleniowych, podróżowaniu z IPA i wiele więcej.   

Elke 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

NADCHODZĄCE SEMINARIA w GIMBORN 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


