
35

Odpowiada za komunikację wewnętrzną w Policji, kształtuje rozwiązania 
ją usprawniające. Dobrze działająca komunikacja wewnętrzna to waru-
nek sprawnego działania organizacji. W strukturze Gabinetu KGP dzia-
ła redakcja czasopisma „Policja 997”, które – wydawane w nakładzie  
30 tys. egzemplarzy miesięcznie – trafia do wszystkich jednostek w kra-
ju, w dystrybucji bezpłatnej. Od kwietnia 2014 r. działa portal wewnętrzny 
KGP. Wizerunkowa działalność Gabinetu KGP obejmuje liczne szkolenia  
i widoczną obecność Policji podczas uroczystości. Elementem budowy wi-
zerunku jest upowszechnianie policyjnego ceremoniału i musztry. Gabinet 
KGP sprawuje pieczę nad zbiorami historycznymi i poczynił istotne kroki  
w kierunku utworzenia quasi-Muzeum Policji. Jest już siedziba i wizualizacja 
placówki, trwa gromadzenie i opracowywanie eksponatów. Działania edu-
kacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz propagowanie historii  
i tradycji Policji to również domena Gabinetu KGP, m.in. program „Profilakty-
ka a Ty” to istotny punkt tych działań, wpisany w rządowy program ogranicza-
nia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej. Gabinet 
KGP koordynuje współpracę Policji ze szkołami ponadgimnazjalnymi, które 
prowadzą klasy o profilu policyjnym i wspiera merytorycznie ich działanie. 

Ponadto realizuje liczne zadania o charakterze prezydialnym, związane z organizacją i obsługą wizyt oraz spotkań krajowych Ko-
mendanta Głównego Policji i jego zastępców. Osoby zatrudnione w Gabinecie KGP przygotowują ww. spotkania od strony zarówno 
merytorycznej, jak i technicznej. Adiutant Komendanta Głównego Policji jest również w strukturze Gabinetu KGP.

mł. insp. Kornela oblińsKa 
Zastępca Dyrektora Gabinetu  
Komendanta Głównego policji ds. komunikacji, wizerunku 
oraz tradycji i historii policji

Pion komunikacji sPołecznej 
Gabinetu kGP 

Kierownictwo, struktura, zadania

Schemat struktury organizacyjnej pionu komunikacji społecznej Gabinetu KGP
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Pion zastępcy dyrektora Gabinetu Komendanta Głów-
nego Policji do spraw komunikacji społecznej (w tym: 
komunikacja wewnętrzna, kreowanie pozytywnego wi-

zerunku formacji), tradycji i historii Policji (budowanie toż-
samości formacji, etosu służby, ceremoniał policyjny, kultura 
organizacyjna) funkcjonuje w nowej strukturze od 16 kwietnia 
2014 r. Zmiany organizacyjne były konieczne ze względu na 
nowe zadania, a także modyfikację dotychczasowych założeń 
w zakresie wdrażania rozwiązań usprawniających komunika-
cję społeczną, budowania zintegrowanego systemu tożsamo-
ści formacji oraz prowadzenia działań o charakterze edukacyj-
nym na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Zmiana sposobu 
funkcjonowania dotychczasowych komórek organizacyjnych 
miała służyć usprawnieniu organizacji i optymalnemu wyko-
rzystaniu umiejętności i potencjału pracowników. Założeniem 
tych zmian było zbudowanie zespołów specjalistów w celu re-
alizacji m.in. następujących zadań:

opracowywania i realizowania strategii komunikacji społecz- –
nej, a także kreowania pozytywnego wizerunku Policji; 
przygotowywania nowych i usprawniania dotychczasowych  –
rozwiązań z zakresu komunikacji wewnętrznej w Policji (zo-
rientowanej na odbiorcę wewnętrznego), w tym wydawania 
czasopisma „Policja 997” oraz obsługi strony internetowej: 
gazeta.policja.pl;
merytorycznej obsługi stron internetowych: Internetowy  –
Serwis Policyjny (isp.policja.pl) oraz Portal Wewnętrzny 
Komendy Głównej Policji (pw.policja.pl);
upowszechniania w jednostkach organizacyjnych Policji  –
ceremoniału policyjnego i musztry w Policji;
propagowania historii i tradycji Policji, w tym nadzoru nad  –
zbiorami historycznymi Komendy Głównej Policji oraz ko-
ordynacji procesu tworzenia Policyjnego Centrum Edukacji 
Społecznej (quasi-Muzeum Policji);
koordynowania, organizowania i obsługi wizyt oraz spo- –
tkań krajowych Komendanta Głównego Policji, a także ko-
respondencji Komendanta Głównego.

Komunikacja

Portal wewnętrzny
Kierownictwu polskiej Policji zależy na tym, aby każdemu funk-
cjonariuszowi i pracownikowi Policji ułatwić dostęp do infor-
macji m.in. poprzez skrócenie czasu jej wyszukania (Priorytety 
i zadania priorytetowe Komendanta Głównego Policji na lata 
2013–2015). Od lipca 2013 r. zintensyfikowano prace związane 
z powstaniem sieci wewnętrznej – Intranetu. 1 kwietnia 2014 r. 
Komenda Główna Policji uruchomiła Portal Wewnętrzny Policji 
(pw.policja.pl), którego idea zakłada trzy podstawowe funkcje: 
użyteczności, aktualności oraz dostosowania do potrzeb informa-
cyjnych pracowników. Wdrożenie projektu było ściśle skorelo-
wane z potrzebami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, 
takimi jak usprawnienie komunikacji wewnętrznej, tworzenie 
spójnej polityki komunikacyjnej, a także obniżenie kosztów 
administracyjnych związanych np. z korespondencją wewnątrz 
instytucji. W nowo powstałym portalu użytkownicy zarówno 
mogą znaleźć najważniejsze informacje, jak i mają dostęp do 
Bazy Aktów Własnych, książki adresowej Komendy Głównej 
Policji i repozytorium plików (np. wzory druków i formularzy, 
prezentacji multimedialnych, artykułów itd.). Na uwagę zasługu-
je to, że dzięki portalowi pojawiła się po raz pierwszy możliwość 
bezpośredniego zwrócenia się z pytaniami, wątpliwościami czy 
problemami do Komendanta Głównego Policji poprzez formu-
larz kontaktowy „Zapytaj Komendanta”. Obecnie portal jest do-
stępny tylko dla policjantów i pracowników KGP w sieci CWI 
i PSTD, ale docelowo – zgodnie z dyspozycją i oczekiwaniami 
Komendanta Głównego Policji – ma objąć wszystkie komendy 
wojewódzkie, stołeczną i szkoły Policji. Ponadto w celu automa-
tycznej aktualizacji struktury KGP, książki adresowej czy stanów 
magazynowych umundurowania zaplanowano integrację portalu 
z Systemem Wspomagania Obsługi Policji (SWOP). 

System Powiadamiania SMS GKGP
W 2013 r. Komenda Główna Policji dla podwyższenia ja-
kości zarządzania i usprawnienia komunikacji wewnętrznej 
wprowadziła tzw. system powiadamiania SMS (SMS GKGP). 
Zaletami tego narzędzia są m.in. wysyłanie wiadomości tek-
stowych SMS na numery telefonów wszystkich operatorów 
w jednym czasie, szybkość przekazywania informacji, możli-
wość tworzenia grup odbiorców i dostosowywanie informacji 
do ich potrzeb oraz otrzymania natychmiastowej informacji 
zwrotnej. Obecnie narzędzie usprawnia przepływ informacji, 
ograniczając do minimum dezinformację i opóźnienia w prze-
kazie. Przede wszystkim jest wykorzystywane w procesie ko-
munikacyjnym kadry kierowniczej Policji.

Działalność w zakresie komunikacji, 
wizerunku oraz tradycji i historii Policji

Schemat strategii komunikacyjnej Policji
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Internetowy Serwis Policyjny (ISP)
Ogólnopolskim narzędziem komunikacji jest także strona in-
ternetowa Informacyjnego Serwisu Policyjnego (isp.policja.pl),  
na której zamieszczane są najważniejsze informacje dotyczą-
ce działań kierownictwa Policji, zmian w prawie i strukturze 
organizacyjnej. Serwis poświęca także wiele uwagi pracow-
nikom cywilnym, działalności pełnomocnika Komendanta 
Głównego Policji ds. ochrony praw człowieka, organizowa-
nym wydarzeniom i nowym pozycjom wydawniczym. Dostęp 
do serwisu jest nieograniczony osobowo i temporalnie. Od po-
czątku 2014 r. stronę regularnie odwiedza miesięcznie około 
200 tys. użytkowników. 

Gazeta „Policja 997”
Miesięcznik „Policja 997” zapewnia dostęp do informacji 
każdemu i na każdym poziomie organizacji. Ponadto zajmu-
je się edukowaniem i integrowaniem środowiska policyjnego  
m.in. poprzez opisywanie spraw i wydarzeń o charakterze 
patriotycznym, kulturalnym czy sportowym, a także budo-
waniem wspólnej tożsamości środowiska poprzez publika-
cje ukazujące wyjątkowe, bohaterskie postawy policjantów. 
Docelowo gazeta ma być również miejscem swoistej debaty 
społecznej i wewnętrznej nt. roli, zadań, rozwoju, ale także 
problemów Policji m.in. w aspekcie zmieniającego się otocze-
nia zewnętrznego. 
Pismo dzięki swojej długoletniej historii i regularności wyda-
wania stało się nie tylko kroniką współczesnej historii forma-
cji, ale także ważnym elementem budowy wizerunku Policji  
w społeczeństwie. Obecne w urzędach, bibliotekach, redak-
cjach, domach prenumeratorów i na uniwersytetach jest naszą 
wizytówką. W czerwcu 2013 r. wydano 100. numer gazety. 
Miesięcznik „Policja 997” zmienia się wraz z oczekiwania-
mi czytelników. Dzięki poprawie jakości papieru jest także 
bardziej estetyczny, zaś dzięki modyfikacji organizacji dys-
trybucji szybciej trafia do rąk czytelników w kraju. Ponadto 
powołano Radę Programową miesięcznika. Dotychczas na ła-
mach gazety odbyła się debata nt. pijanych kierowców, przy-
gotowywane są kolejne, z udziałem znanych osób, podmiotów 
zewnętrznych, ludzi świata nauki, sztuki itp.  
Debaty wewnętrzne stanowią integralną część komunikacji 
wewnętrznej w Policji. Do tej pory w Policji główny nacisk 
kładziony był na debaty społeczne, dedykowane odbiorcy ze-
wnętrznemu. W 2013 r. w wyniku współpracy GKGP z wo-
jewódzkimi koordynatorami ds. komunikacji wewnętrznej 
przygotowano konspekt szkolenia dla moderatorów debat, za-
równo społecznych, jak i wewnętrznych, celem wypracowa-
nia standardu. Opracowano elementy niezbędne do skutecznej 
realizacji zadań związanych z moderacją debaty, m.in. zagad-
nienia z zakresu wystąpień publicznych, sytuacji kryzysowych 
podczas wystąpień (np. trudny uczestnik debaty) oraz przygo-
towano scenariusz debaty wewnętrznej i społecznej.

Koordynatorzy ds. komunikacji wewnętrznej
W przeważającej mierze to naczelnicy wydziałów mają w za-
kresie obowiązków realizację przedmiotowych zagadnień. Od 
kilku lat w każdej komendzie wojewódzkiej (stołecznej) Poli-
cji funkcjonują tzw. koordynatorzy ds. komunikacji wewnętrz-
nej. W 2013 r. powołano ich również w szkołach Policji. Ich 
zadaniem jest m.in.: projektowanie i wdrażanie nowych sku-
tecznych kanałów komunikacyjnych, dbałość o właściwy 

obieg informacji w poszczególnych garnizonach, doskona-
lenie metod współpracy wewnątrz organizacji, wypracowy-
wanie rekomendacji, inicjowanie wydarzeń integrujących 
środowisko policyjne, przeprowadzanie szkoleń z zakresu ko-
munikacji wewnętrznej, a także współpraca ze stowarzysze-
niami, organizacjami i fundacjami działającymi w środowisku 
policyjnym. Cykliczne spotkania w zakresie komunikacji we-
wnętrznej, koordynowane przez zastępcę dyrektora Gabinetu 
Komendanta Głównego Policji, mają na celu wprowadzanie 
nowej jakości w Policji m.in. poprzez wymianę doświadczeń, 
dobrych praktyk, rozwiązań szkoleniowych, a także poprzez 
wspólne wypracowywanie nowych rozwiązań dotyczących 
m.in. komunikacji wewnętrznej, etykiety urzędniczej, koordy-
nacji uroczystości z zastosowaniem ceremoniału policyjnego, 
przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym czy np. 
zmian w umundurowaniu. Spotkania dają także okazję pozna-
nia opinii policjantów z tzw. „pierwszej linii” i – często dzięki 
oddolnej inicjatywie – zwrócenia uwagi na problemy, z który-
mi policjantki i policjanci spotykają się podczas wykonywania 
codziennych zadań służbowych oraz w trakcie wykonywania 
zadań przez pracowników cywilnych Policji. Dzięki temu 
możliwe jest szybkie podjęcie odgórnych, adekwatnych dzia-
łań zaradczych. W ostatnim czasie odbyły się trzy spotkania: 
w Legionowie (maj 2013), Będlewie (listopad 2013, wspólne 
z rzecznikami prasowymi) i Warszawie (maj 2014, wspólne 
z pełnomocnikami ds. ochrony praw człowieka). Od czerw-
ca 2014 r. komunikacja będzie odbywać się regularnie (co 
miesiąc), podczas wideokonferencji. Ponadto w listopadzie  
2013 r. Gabinet Komendanta Głównego Policji, wspólnie  
z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz 
Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, zorganizował kon-
ferencję naukową nt. „Komunikacja wewnętrzna w służbach 
mundurowych”, którą honorowym patronatem objął Minister 
Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. 

Adiutant KGP
Bardzo istotną rolę w proce-
sie komunikacji wewnętrznej 
odgrywa adiutant Komendan-
ta Głównego Policji. Korzy-
stając z tradycji służb mundu-
rowych i Policji Państwowej,  
w Komendzie Głównej Poli-
cji przywrócono to stanowi-
sko. Zakres obowiązków i za-
dań, jakie wykonuje adiutant, 
jest bardzo szeroki. Osoba 
pełniąca tę funkcję musi być  
w stałej dyspozycji Komen-
danta Głównego Policji, wyka-
zywać się wysoką kulturą osobistą, dyplomacją, kreatywnością 
oraz szybkością działania. Dzięki zdolnościom organizacyj-
nym i komunikacyjnym oraz umiejętności pracy w sytuacjach 
stresowych adiutant jest nieodzownym wsparciem Komendan-
ta Głównego Policji. Prowadzi kalendarz spotkań Komendanta 
Głównego Policji oraz dba o właściwy obieg korespondencji 
krajowej i zagranicznej, bezpośrednio do niego adresowanej. 
Przestrzega zasad precedencji oraz ceremoniału policyjnego,  
a także dba o bezpieczeństwo osobiste Komendanta i towarzy-
szy mu w podróżach krajowych i zagranicznych. Dzięki bie-
głej znajomości języka angielskiego profesjonalnie zajmuje 

Adiutant Komendanta Głównego Policji  
mł. insp. Rafał Wasiak   

Pion komunikacji społecznej Gabinetu KGP
Komunikacja



38 KWARTALNIK POLICYJNY 2/2014

polsKiej formacji policyjnej

się tłumaczeniem podczas oficjalnych spotkań z zagraniczny-
mi gośćmi. Od marca 2013 r. adiutantem Komendanta Głów-
nego Policji jest mł. insp. Rafał Wasiak.

Standaryzacja działań 

Zarówno dotychczasowe, jak i planowane działania pionu ko-
munikacji społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji 
mają na celu budowę ogólnopolskiego systemu kształtowania 
pozytywnego wizerunku formacji oraz identyfikacji ze służbą 
m.in. w oparciu o edukację retrospektywną. Obecnie trwają 
prace związane z przygotowaniem i wdrażaniem ogólnopol-
skich programów w zakresie kultury organizacyjnej, etyki za-
wodowej, standaryzacji w procesie komunikacyjnym, ale także  
w aspekcie dotyczącym systemu identyfikacji wizualnej i wzor-
ców zachowań, w tym etykiety urzędniczej. Ponadto w 2013 r. 
w Gabinecie Komendanta Głównego Policji, we współpracy ze 
szkołami Policji, Stowarzyszeniem Generałów Policji RP oraz 
Ministerstwem Edukacji Narodowej, rozpoczęto prace nad przy-
gotowaniem założeń programowych dla tzw. klas policyjnych. 
Celem tych działań było ujednolicenie programów nauczania  
w szkołach z klasami policyjnymi, a przez to wypracowanie 
spójnych zasad i treści programowych, co może mieć istotne 
znaczenie w przygotowaniu absolwentów klas policyjnych do 
udziału w procesie kwalifikacyjnym do służby w Policji oraz 
życia w społeczeństwie prawa. W 2014 r. podinsp. Jarosław 
Barski – p.o. Naczelnik Wydziału Historii Policji i Edukacji 
Społecznej, we współpracy z jednostkami terenowymi i szko-
łami Policji, opracował projekt podręcznika dla uczniów klas 
policyjnych, który zawiera najistotniejsze i najbardziej potrzeb-
ne uczniom wiadomości z zakresu historii Policji, zasady etyki 
ucznia klasy policyjnej, standardy dotyczące umundurowania  
i oznakowania klas policyjnych, najprzydatniejsze przepisy doty-
czące służby w Policji. Opracowano również wzór porozumienia 
zawieranego pomiędzy szkołą a jednostką organizacyjną Policji 
w przedmiocie wzajemnych zobowiązań w procesie kształce-
nia w klasach policyjnych. W czerwcu 2014 r. przeprowadzono 
warsztaty szkoleniowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,  
z udziałem metodyków wszystkich szkół policyjnych oraz przed-
stawicieli wybranych szkół z klasami o profilu policyjnym.

Współpraca z radami, fundacjami  
i stowarzyszeniami

Współpraca ze stowarzyszeniami, w tym IPA, fundacjami, 
związkami zawodowymi, kapelanami policyjnymi oraz orga-
nizacjami pozarządowymi ma na celu uspołecznianie działań 
Policji, a w konsekwencji zwiększanie stopnia poczucia bez-
pieczeństwa oraz zaufania społecznego do Policji. 

RAdA KonSultAcyjnA KoMendAntA GłóWneGo PolIcjI, 
składająca się z przedstawicieli świata nauki oraz Rada Dorad-
ców Strategicznych Komendanta Głównego Policji, w której 
skład wchodzą byli komendanci główni, opracowują rozwią-
zania mające na celu usprawnienie działań formacji, stano-
wiąc swoiste ciała doradcze Komendanta Głównego Policji. 
Cykliczne spotkania umożliwiają wymianę poglądów oraz 
wypracowywanie działań w sytuacjach kryzysowych. Ponadto 
zapewniają „zewnętrzne” spojrzenie na formację.

StoWARzySzenIe GeneRAłóW PolIcjI RP jest jednym z ta-
kich partnerów, który współpracuje z Komendą Główną Policji 
w kształtowaniu nowego sposobu wykonywania zadań opar-
tych na współpracy policjantów i obywateli, w wypracowywa-
niu i przedstawianiu organom kierowniczym państwa opinii  
i wniosków dotyczących projektów aktów prawnych mających 
wpływ na nowoczesną organizację służb porządku i bezpie-
czeństwo publiczne, służbę funkcjonariuszy, zasady wynagra-
dzania, bezpieczeństwo i higienę służby i pracy oraz warunki 
socjalno-bytowe rodzin policyjnych. Wspólnie z KGP prowa-
dzi działania zmierzające do budowania międzypokoleniowej 
więzi pomiędzy weteranami policyjnej służby a młodym po-
koleniem funkcjonariuszy, upowszechniania patriotycznych 
tradycji i historii polskich służb policyjnych oraz budowania 
prestiżu i dobrego wizerunku współczesnej Policji. 

StoWARzySzenIe eMeRytóW I RencIStóW PolIcyjnych  
aktywnie włącza się w inicjatywy promujące spędzanie wol-
nego czasu po służbie, w tym na emeryturze. Jest znaczącą, 
aktywną i kreatywną grupą, która zrzesza ludzi o wielorakich 
poglądach, uznających za najwyższe dobro Ojczyznę, Naród 
i Państwo. Stowarzyszenie ma na celu integrację emerytów  
i rencistów z aktywnymi funkcjonariuszami Policji. Przed-
stawiciele stowarzyszenia poprzez swoisty mentoring mogą 
służyć młodszym koleżankom i kolegom pomocą, radą i do-
świadczeniem. Celem najnowszego, wspólnego projektu sto-
warzyszenia i Gabinetu KGP jest promowanie tzw. rodzin 
policyjnych, w których służba w Policji ma tradycję kilkupo-
koleniową. 

oGólnoPolSKIe StoWARzySzenIe „RodzInA PolIcyjnA 
1939 R.” z siedzibą w Katowicach od lat zajmuje się pro-
pagowaniem i pielęgnowaniem pamięci o pomordowanych 
funkcjonariuszach Policji Państwowej. Poprzez współpracę 
ze szkołami zapoznaje z historią i tradycją nowe pokolenia. 
Kultywowanie ówczesnych działań i losów Policji Państwo-
wej jest filarem w procesie edukacji retrospektywnej prowa-
dzonym przez naszą formację. Stowarzyszenie inspiruje także 
różne instytucje, media oraz Policję do rozwoju różnych form 
kultywowania tradycji, a także upamiętniania Policji Państwo-
wej i Policji Województwa Śląskiego II RP.

WARSzAWSKIe StoWARzySzenIe „RodzInA PolIcyjnA  
1939 R.” Celem Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina 
Policyjna 1939 r.”, organizacji działającej przy Komendzie 
Głównej Policji w Warszawie, jest przede wszystkim po-
pularyzacja i upowszechnianie wiedzy o funkcjonariuszach 
Policji Państwowej II RP i ich tragicznych losach w latach  
II wojny światowej, a także organizacja uroczystości rocz-
nicowych z udziałem pocztów sztandarowych i rekonstruk-
torów w mundurach przedwojennej Policji. Stowarzyszenie 
inicjuje i organizuje prelekcje w klasach licealnych o profilu 
policyjno-prawnym, konferencje naukowe oraz przedstawie-
nia teatralne, których tematem jest historia Policji Państwo-
wej. Zajmuje się również gromadzeniem pamiątek po poli-
cjantach II RP.

FundAcjA PoMocy WdoWoM I SIeRotoM Po PoleGłych Po-
lIcjAntAch funkcjonuje od 1997 r. Celem Fundacji jest pomoc 
materialna wdowom i sierotom po policjantach, którzy zginęli 
w czasie pełnienia służby. Pomoc udzielana jest w formie:
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zapomóg materialnych i finansowych osobom owdowiałym  –
i sierotom po poległych, pozostającym w trudnych warun-
kach materialnych i życiowych;
stypendiów i pomocy materialnej związanej z kształceniem  –
sierot znajdujących się w trudnej sytuacji;
organizowania i dofinansowywania pobytu dzieci i mło- –
dzieży na koloniach i obozach;
dofinansowywania kosztów leczenia i rehabilitacji pod- –
opiecznych.

Komenda Główna Policji wspiera działania Fundacji poprzez 
udostępnienie pomieszczeń do prowadzenia jej działalności 
statutowej oraz umożliwienie dokonywania zbiórek pienięż-
nych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji. 
Deleguje również swoich pracowników do wykonywania 
określonych zadań na rzecz Fundacji (np. jako opiekunów na 
koloniach i obozach).
Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji uczestniczą w uro-
czystościach rocznicowo-patriotycznych, ślubowaniach, mia-
nowaniu funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski itp., 
organizowanych przez Komendę Główną Policji i terenowe 
jednostki organizacyjne. Współpracują przy opracowywaniu 
publikacji związanych z dziejami polskich służb policyjnych 
oraz nowoczesnych kryteriów i standardów obowiązujących 
w Policji. 

Wydarzenia sportowo-rekreacyjne

Gabinet Komendanta Głównego Policji inicjuje i wspiera 
wydarzenia promujące zdrowy tryb życia zarówno w trakcie 
służby w Policji, jak i w czasie wolnym oraz po przejściu na 
emeryturę lub rentę. Przykładem tego typu działań jest m.in. 
organizacja Międzynarodowego turnieju służb mundurowych 
w piłce nożnej im. podkom. Andrzeja Struja. Zawody te są nie 
tylko sportową rywalizacją, lecz przede wszystkim wyrazem 
pamięci o tragicznie zmarłym funkcjonariuszu. W 2014 r.,  
w V turnieju wzięło udział 41 drużyn, w tym 3 drużyny 
zagraniczne – z Mołdawii, Litwy oraz Węgier. W 2013 r.  
w Gabinecie Komendanta Głównego Policji powołano Ko-
ordynatora Komendanta Głównego Policji ds. organizacji 
imprez sportowo-rekreacyjnych. Funkcję tę pełni inspektor 
w stanie spoczynku Andrzej Kuczyński, który jest m.in. se-
lekcjonerem i trenerem reprezentacji Komendanta Głównego 
Policji w piłce nożnej. W skład reprezentacji wchodzi obec-

nie 33 funkcjonariuszy z różnych biur Komendy Głównej 
Policji oraz komend wojewódzkich Policji. Reprezentacja 
odnosi wiele sukcesów sportowych zarówno na arenie ogól-
nopolskiej, jak i międzynarodowej. Przykładem może być 
zwycięstwo w Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej Halo-
wej (luty 2013), Międzynarodowym Turnieju IPA (czerwiec 
2013) oraz Mistrzostwach Polski Jednostek Specjalnych  
w Lublińcu (luty 2014). Warto także poinformować o I Po-
licyjnej Morskiej Sztafecie zaplanowanej na lipiec 2014 r., 
w której wyzwaniem będzie przepłynięcie 400 km w 8 dni. 
Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim wsparcie 
finansowe działalności statutowej Fundacji Pomocy Wdo-
wom i Sierotom po Poległych Policjantach. 
Komendant Główny Policji wspiera najbardziej wartościowe  
i interesujące wydarzenia z punktu widzenia formacji oraz sze-
roko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, obejmując je 
honorowym patronatem. W związku z jubileuszem 95-lecia 
powstania Policji, w 2014 r. Komendant Główny Policji objął 
honorowym patronatem 30 wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, 
np. Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych w Pływaniu, V Otwarte Mistrzostwa 
Jednostek Szkoleniowych Służb Mundurowych w Strzelaniu, 
XI Halowe Mistrzostwa MSW w Piłce Nożnej „Mielno 2014” 
itp. Z inicjatywy Gabinetu Komendanta Głównego Policji, we 
współpracy z Biurem Ochrony Rządu oraz Komendą Główną 
Straży Granicznej, uzyskano zgodę Ministra Spraw Wewnętrz-
nych Bartłomieja Sienkiewicza na powołanie Ogólnopolskiej 
Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy i Żołnierzy. Przedsięwzięcie 
to zostanie przeprowadzone pod honorowym patronatem Pana 
Ministra. Ideą Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariu-
szy i Żołnierzy jest stworzenie trwałej struktury o najwyższej 
w Polsce randze, która stałaby się nie tylko formą wymiany 
wiedzy, doświadczeń i umiejętności, ale swoistym rankingiem 
najlepszych strzelców w kategorii indywidualnej i drużynowej.

Działania integracyjne

Gabinet Komendanta Głównego Policji w celu integrowania 
środowiska służb mundurowych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, 
organizuje przedsięwzięcia mające na celu wspólne spędzanie 
wolnego czasu, wraz z rodzinami oraz kierownictwem pol-
skiej Policji.

Reprezentacja polskiej Policji, Agrykola 2013 r.   Spotkanie wielkanocne, 2014 r.   
zdj. M. Krupa zdj. G. Kufel

Pion komunikacji społecznej Gabinetu KGP
Współpraca z radami, fundacjami i stowarzyszeniami 
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Wigilia służb mundurowych
Z inicjatywy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Marka 
Działoszyńskiego w 2013 r. po raz pierwszy zorganizowano 
wspólne spotkanie wigilijne wszystkich służb mundurowych. 
Na spotkanie przybyli Minister Spraw Wewnętrznych Bartło-
miej Sienkiewicz, szefowie wszystkich służb wraz z delega-
cjami, przedstawiciele władz kościelnych, samorządowych 
oraz wielu zaproszonych gości. Ideą tego wydarzenia było 
ograniczenie powielania tego typu spotkań poprzez zarzą-
dzanie czasem, ograniczenie kosztów oraz wprowadzenie cy-
kliczności działania, tzn. następne spotkania wigilijne służb 
mundurowych zostanie zorganizowane przez kolejną służbę 
w jej siedzibie. 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem  
w Komendzie Głównej Policji
21 grudnia 2013 r. po raz pierwszy od wielu lat zostało zorga-
nizowane spotkanie z Mikołajem. W spotkaniu wzięły udział 
dzieci i wnuki funkcjonariuszy oraz pracowników cywil-
nych Komendy Głównej Policji. Prowadzącym imprezę był  
insp. Grzegorz Jach wraz z członkami grupy PaT. Ze wzglę-
du na bardzo dużą frekwencję dzieci bawiły się w 3 grupach 
wiekowych. Dla najmłodszych Teatr Lalka przygotował 
spektakl, a następnie konkursy i zabawy, m.in. poszukiwania 
Mikołaja, który zaginął... Na szczęście wszystko dobrze się 
skończyło, gdyż Pierwszy Policjant RP nadinsp. dr Marek 
Działoszyński osobiście odszukał Mikołaja i wprowadził go 
na salę. Starsze dzieci bawiły się razem z Branko Bielopo-
tockim, mistrzem świata hip-hopu ze Słowacji, który popro-
wadził dla wszystkich naukę tańca. Ponadto odbyło się wiele 
konkurencji, w czasie których pociechy bawiły się wspólnie 
z rodzicami. Na wszystkie dzieci czekały upominki oraz po-
częstunek. 

dzień dziecka z Policją na sportowo
24 maja br. na terenie warszawskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Królowej Jadwigi odbył się festyn dla dzieci. 
Uroczystego powitania dokonał Komendant Główny Policji 
nadinsp. dr Marek Działoszyński, życząc licznie przybyłym 
udanej zabawy. Dla najmłodszych została przygotowana ani-
macja artystyczna, która zakończyła się rozdaniem drobnych 
upominków. Nieco starsze dzieci brały w tym czasie udział 
w konkurencjach sportowych pod nadzorem trenerów sporto-
wych oraz nauczycieli wychowania fizycznego z ww. liceum. 

Po zakończeniu konkurencji sportowych Komendant Głów-
ny Policji w towarzystwie Zastępcy Burmistrza Dzielnicy 
Mokotów Piotra Boresowicza wręczył wszystkim dzieciom 
medale. Po uhonorowaniu dzieci robiły sobie pamiątkowe 
zdjęcia z Komendantem Głównym Policji. Przygotowano 
także pokaz tresury psów policyjnych z Zakładu Kynologii 
Policyjnej CSP w Sułkowicach, pokaz technik interwencyj-
nych wykonany przez Wydział Realizacji Straży Miejskiej 
m.st. Warszawy oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy. 
Ponadto na najmłodszych czekały konkursy, rebusy, konku-
rencje sportowe itp. Można było także zrobić sobie zdjęcie 
fotoradarem. Wielką atrakcją dla dzieci była możliwość po-
lewania się wodą z węża strażackiego, zabawa z tzw. kurtyną 
wodną, a także obejrzenie wozu straży pożarnej oraz radio-

wozów policyjnych. Funkcjonariusze Biura Operacji Anty-
terrorystycznych wystawili wóz opancerzony DZIK. Swoje 
motocykle zaprezentowali motocykliści z klubu Right Riders 
Warszawa oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Stołecznej Policji. W tym czasie odbywały się za-
wody indywidualne dla chętnych w sześciu konkurencjach, 
m.in. rzut do celu, strzał na bramkę, najlepszy komentator 
(konkurencja poprowadzona przez Andrzeja Strejlaua – byłe-
go selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej, komen-
tatora telewizyjnego i radiowego) i inne. Na koniec imprezy 
Komendant Główny Policji otrzymał od dzieci puchar za 
organizację festynu oraz całokształt pracy na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa. 

Tradycja i historia

Pierwszy charytatywny Bal oficerski Policji 
Nawiązując do tradycji balów oficerskich – policyjnych i woj-
skowych, odbywających się w XX-leciu międzywojennym, 
Gabinet Komendanta Głównego Policji zorganizował w stycz-
niu 2014 r. Pierwszy Charytatywny Bal Oficerski Policji. Bal 
został objęty patronatem honorowym przez Małżonkę Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej – Panią Annę Komorowską. 
Funkcjonariusze Policji wraz z osobami towarzyszącymi przy-
byli na bal w umundurowaniu galowym. Gości witała asysta 
honorowa z Oddziałów Prewencji Komendy Stołecznej Poli-
cji w Warszawie. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Re-
prezentacyjna Policji pod batutą podinsp. Janusza Trzepizura. 

dzień dziecka z Policją na sportowoWigilia służb mundurowych   

zdj. M. Krupa, KGP zdj. B. Perkowska, KGP
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Cały dochód z balu został przekazany na działalność statutową 
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjan-
tach. Przedsięwzięcie okazało się dużym sukcesem i w znaczą-
cy sposób wzmocniło finansowo fundację, a także wpłynęło 
pozytywnie na proces integracji środowiska policyjnego oraz 
identyfikacji ze służbą. 

noc Muzeów
W nocy z soboty na niedzielę 17–18 maja br. Komenda Głów-
na Policji uczestniczyła po raz pierwszy w Międzynarodowej 
Nocy Muzeów. Z możliwości zwiedzania skorzystało wiele 
osób, pomimo kilkugodzinnej kolejki. Dla dużej części gości 
był to pierwszy przystanek tej nocy. Przed budynkiem KGP 
została zorganizowana wystawa dawnego i współczesnego 
sprzętu transportowego Policji. Wśród ekspozycji znalazły 
się m.in. BTR-transporter opancerzony, milicyjna nyska, po-
lonez, UAZ poduszkowiec, potężny mobilny posterunek czy 
samochód pancerny BOA. Policjanci i funkcjonariusze Biura 
Operacji Antyterrorystycznych, ubrani w stroje maskujące, 
z karabinami snajperskimi, byli nieustannie oblegani przez 
zwiedzających. Migające światła policyjnych radiowozów, 
blask reflektorów i dźwięki syren nadawały pełen koloryt 
temu wydarzeniu. Na dziedzińcu Komendy na zwiedzających 
czekała Orkiestra Reprezentacyjna Policji ze specjalnie przy-
gotowanym repertuarem. Kunszt przedwojennej szermierki 
na bagnety prezentowała Grupa Rekonstrukcji Historycznej  
III Okręgu Policji Państwowej Komisariatu w Radomiu. 
Młodsze dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności jazdy na 
rowerze w minimiasteczku ruchu drogowego, przygotowanym 
przez Komendę Stołeczną Policji. Po wejściu do gmachu Ko-
mendy na zwiedzających czekał punkt daktyloskopijny oraz 
możliwość wykonania zdjęcia na przedwojennym krześle do 

zdjęć sygnalitycznych. Dzieci otrzymywały dyplomy uczest-
nictwa w Nocy Muzeów w Komendzie Głównej Policji z logo 
imprezy – księżycem w policyjnej czapce – oraz upominki  
i maskotki, zaś osoby dorosłe – jednorazową przepustkę. 
Najmłodsi mogli spróbować swoich sił w policyjnych kon-
kursach i doskonalić umiejętności plastyczne na stoisku z ko-
lorowankami. Jednak wśród wielu atrakcji największym za-
interesowaniem cieszyła się wizyta w gabinecie Komendanta 
Głównego Policji. Szczególną rolę tej nocy miał do odegrania 
I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof 
Gajewski – odpowiadał na pytania, którymi zasypywały go 
dzieci. Każde z nich chciało choć przez chwilę zasiąść w fote-
lu Komendanta Głównego, zaś co odważniejsze przymierzały 
czapkę generalską. Przemieszczając się korytarzami gmachu 
Komendy, goście mieli możliwość obejrzenia wystawy foto-
graficznej pt. „Policja Państwowa w II RP” oraz eksponatów 
i mundurów z tamtego okresu. Szczególnym miejscem na tra-
sie zwiedzania była tzw. ściana poległych z tabliczkami epi-
tafijnymi funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, którzy zginęli 
na służbie. Zgodnie z ceremoniałem policyjnym I Zastępca 
Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski 
wraz z delegacją złożył w tym miejscu wiązankę kwiatów. 
Zainteresowaniem cieszyła się także Sala Generalska – miej-
sce odpraw kierownictwa Komendy Głównej Policji, a także 
Sala Portretowa – tzw. wideokonferencyjna, w której zwie-
dzający mogli się dowiedzieć, na czym polega system komu-
nikacji wewnętrznej, oraz obejrzeć prezentacje multimedialne 
nt. służby w Policji oraz historii i tradycji formacji. Pomysł 
organizacji Nocy Muzeów w Komendzie Głównej Policji był 
strzałem w dziesiątkę. Celem akcji było nie tylko o pokazanie 
eksponatów muzealnych, lecz przede wszystkim przybliżenie 
społeczeństwu specyfiki służby w Policji. W przyszłym roku 
również zaplanowano udział KGP w Międzynarodowej Nocy 
Muzeów. 

Policyjne centrum edukacji Społecznej
W 2013 r. w Gabinecie Komendanta Głównego Policji zinten-
syfikowano prace nad utworzeniem Policyjnego Centrum Edu-
kacji Społecznej – quasi-Muzeum Policji. Do zakresu jego dzia-
łania będzie należało upowszechnianie wartości stanowiących 
historyczną i kulturową tożsamość Policji, tradycji związanych 
z etosem służby, ale także prowadzenie działalności edukacyj-
nej, wydawniczej i promocyjnej. Obecnie trwa proces groma-
dzenia eksponatów i przygotowywania przyszłych wystaw: 
stałych i czasowych. Przygotowano wizualizację obiektu wraz  
z ekspozycjami, a także nawiązano współpracę z Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw We-
wnętrznych oraz placówkami kultury, m.in. Narodowym Cen-
trum Kultury, Muzeum Wojska Polskiego czy Muzeum Niepod-
ległości w Warszawie. Policyjne Centrum Edukacji Społecznej 
będzie miało swoją siedzibę przy ul. Orkana w Warszawie,  
w bliskim sąsiedztwie Komendy Głównej Policji.

ceremoniał policyjny
Wszystkie działania z zakresu ceremoniału policyjnego mają 
na celu kultywowanie policyjnych tradycji, integrowanie śro-
dowiska oraz umacnianie pozytywnego wizerunku Policji  
w społeczeństwie. Dbałość o zasady oraz o formy indywidu-
alnego i zespołowego zachowania policjantów, a także pra-
cowników Policji, uczestniczących w uroczystościach o cha-noc muzeów w KGP   

Pierwszy charytatywny Bal oficerski Policji   

zdj. G. Kufel

zdj. M. Krupa

Pion komunikacji społecznej Gabinetu KGP
tworzenie Policyjnego centrum edukacji Społecznej
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rakterze państwowym, policyjnym, patriotycznym i religijnym 
jest wyrażana poprzez ciągłą edukację i promocję. W 2012  
i 2013 r. powstały trzy publikacje wspierające proces dosko-

nalenia kadry policyjnej w zakresie umiejętności stosowania 
zasad ceremoniału policyjnego, regulaminu musztry, protoko-
łu dyplomatycznego i etykiety: Ceremoniał policyjny w prak-
tyce, Regulamin musztry w Policji oraz Ceremoniał policyjny,  
a także filmy instruktażowe: Mundur zobowiązuje, Szacunek dla 
symboli, Ceremoniał policyjny. Obecnie trwają prace związane 
z opracowaniem strategii wizerunkowej, z uwzględnieniem 
działań na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku formacji. 
Kampania, przygotowywana wspólnie z Zespołem Prasowym 
KGP, będzie miała na celu przybliżenie zasad funkcjonowania 
służby w przestrzeni publicznej i zainteresowanie obywateli 
historią i tradycją Policji. Powyższe działania są efektem ak-
tywnej pracy zespołu ekspertów z zakresu ceremoniału policyj-
nego, składającego się z przedstawicieli różnych garnizonów  
i szkół Policji. Głównym zadaniem zespołu jest opracowanie  
i wdrażanie strategii działań w zakresie ceremoniału policyjne-
go jako elementu strategii wizerunkowej Policji. 

orkiestra Reprezentacyjna Policji 
„Muzyka zaczyna się tam, gdzie powstają warunki do jej wy-
konywania” – słowa ks. prof. Hieronima Feichta – wybitnego 
kompozytora i muzykologa najpełniej oddają pełną pasji i ar-
tystycznego wyrazu pracę Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. 

Od 1968 r. swoją artystyczną obecnością Orkiestra Reprezen-
tacyjna wpisuje się w wizerunek polskiej Policji, kultywując 
tradycję i dorobek naszej formacji. Do 31 maja br. Orkiestra, 
której główną powinnością jest oprawa muzyczna uroczy-
stości wynikających z ceremoniału policyjnego, wykonywa-
ła zadania w ramach Komendy Stołecznej Policji. Z dniem  
1 czerwca 2014 r. rozkazem organizacyjnym nr 23 Komen-
danta Głównego Policji z dnia 27 maja 2014 r. Orkiestra zo-
stała włączona do struktury Gabinetu Komendanta Głównego 
Policji jako komórka organizacyjna Wydziału Prezydialnego. 
Lata działalności Orkiestry, kolejno pod batutą: Lecha Pola, 
Czesława Kwiecińskiego, Mariana Olejniczaka, Jerzego Wa-
lendzika, a od 2005 r. podinsp. Janusza Trzepizura – to historia 
wypełniona wieloma sukcesami artystycznymi i niezliczony-
mi koncertami na terenie kraju oraz za granicą. Program cho-
reograficzno-muzyczny ujęty w musztrze paradnej oraz boga-
ty i różnorodny repertuar muzyczny Orkiestry – począwszy od 
muzyki marszowej, patriotycznej, symfonicznej, skończywszy 
na religijnej oraz standardach muzyki rozrywkowej i jazzowej 
– stanowi jej wizytówkę. Do harmonogramu koncertów Or-
kiestry trwale wpisały się Centralne Obchody Święta Policji, 
doroczne Spotkania Jasnogórskie Środowiska Policyjnego, 
rocznicowe uroczystości ku czci poległych policjantów przy 
obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” 
i na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Orkiestra 
uświetnia swoimi występami również warszawskie wydarze-
nia kulturalne, np. Noc Muzeów w KGP, piknik rodzinny „Nie 
ma wolności bez radości”, zorganizowany w ogrodach KPRM 
czy Noc Profilaktyki. Zapewnia także oprawę muzyczną pod-
czas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ogólnopolskich 
oraz regionalnych Przystanków PaT, imprez charytatywnych 
organizowanych na rzecz fundacji, w tym Fundacji Pomo-
cy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, a także 
koncertuje w szpitalach i hospicjach. Swój wysoki poziom 
artystyczny Orkiestra prezentowała podczas różnego rodzaju 
przeglądów i prestiżowych festiwali orkiestr dętych w Danii, 
Belgii, Czechach, Rosji, Białorusi, a także na Międzynarodo-
wym Festiwalu Orkiestr Wojskowych w Krakowie. Wystąpi 
również na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Or-
kiestr „Berlin Tattoo-Open Air” w Niemczech oraz podczas 
uroczystości związanej z obchodami 70. rocznicy wyzwolenia 
Pas-de-Calais w Souchez we Francji.
Orkiestra Reprezentacyjna Policji stanowi jedną z trzech or-
kiestr policyjnych – obok wrocławskiej i katowickiej. Przez 
ponad cztery dekady jest stałym i bardzo wyrazistym elemen-
tem wizerunku polskiej Policji. 

Promocja na pierwszy stopień oficerski
Nawiązaniem do tradycji oraz działaniem w celu umocnienia 
identyfikacji policjantów z mundurem jest powrót do promocji 
oficerskich w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 10 maja br. 
w WSPol odbyła się uroczysta promocja oficerska 366 osób, 
połączona z piknikiem rodzinnym. Obecnie w GKGP trwają 
prace nad udoskonaleniem funkcjonowania asyst honorowych 
oraz chórów i orkiestr. Istotne jest, że w zależności od potrzeb 
policyjna asysta honorowa może występować w składzie: 
kompanii reprezentacyjnej/honorowej z pocztem sztandaro-
wym ze sztandarem, pocztu sztandarowego ze sztandarem, 
orkiestry, policjantów stojących na posterunkach honorowych 
czy policjantów w mundurach historycznych. Ze względu na 
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fakt, że w uroczystościach o charakterze patriotyczno-religij-
nym mogą brać udział policjanci w składzie oficjalnej delega-
cji policyjnej oraz policyjnej asysty honorowej, zaś uroczysto-
ści religijne (wyznaniowe), w których uczestniczy policyjna 
asysta honorowa, mogą być organizowane w obiektach sakral-
nych lub w terenie otwartym (nabożeństwa polowe), do prac 
nad standaryzacją działań zaproszono ekspertów policyjnych 
z kraju, a także przedstawicieli Wojska Polskiego oraz ducho-
wieństwa. 

edukacja retrospektywna – uroczyste obchody 
95. rocznicy powołania Policji
Współpraca z grupami rekonstrukcji historycznej, związkami 
kombatanckimi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz wieloma 
innymi organizacjami propatriotycznymi owocuje zaangażo-
waniem Komendy Głównej Policji w takie wydarzenia, jak 
rajdy, konferencje naukowe czy inscenizacje historyczne. Od 
wielu lat Komenda Główna Policji uczestniczy w warszawskim 
Konwencie Gier Strategicznych „Grenadier” – wydarzeniu po-
święconym szeroko rozumianemu wargamingowi historycz-
nemu. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się tzw. Pawilon 
Muzeum Policji oraz przedsięwzięcia realizowane przez grupy 
rekonstruktorów Policji Państwowej – pokazy, turnieje gier 
strategiczno-historycznych, prelekcje historyczne. 
Wpływ na budowanie, kształtowanie i rozwijanie tożsamo-
ści formacji ma również działalność wydawnicza Gabine-
tu Komendanta Głównego Policji. W 2014 r. zaplanowano 
wydanie kilku publikacji z zakresu funkcjonowania Policji,  
w tym albumów dotyczących 95 lat Policji, generałów Policji 
1990–2014, a także funkcjonariuszy Policji Państwowej prze-
trzymywanych w Ostaszkowie, brutalnie pomordowanych 
w Twerze, dla których miejscem spoczynku w tzw. ,,dołach 
śmierci’’ stało się Miednoje. Ponadto w ramach uroczystych 
obchodów 95-lecia Policji zaplanowano wystawy związane 
z historią, tradycją oraz współczesnością Policji. Wystawy 
odbędą się m.in. w: Dawnym Skarbcu Wielkim Zamku Kró-
lewskiego, Sejmie RP, Kordegardzie, Pałacu Prymasowskim 
czy Muzeum Karykatury. Cykl wystaw ma na celu przybliże-
nie społeczeństwu specyfiki służby w Policji, jej bogatej hi-
storii i tradycji, a także edukowanie młodych adeptów sztuki 
policyjnej oraz wpajanie algorytmów postępowania w myśl 
„Zasad etyki zawodowej policjanta”, gdzie zapisano m.in., 
że: „Policjant powinien dbać o społeczny wizerunek Policji 

jako formacji, w której służy, i podejmować działania służą-
ce budowaniu zaufania do niej”1. W kraju zaplanowano wiele 
innych przedsięwzięć z okazji 95. rocznicy powstania Policji 
w ramach wojewódzkich obchodów Święta Policji, połączo-
nych z uroczystym nadaniem sztandarów jednostkom Policji, 
otwarciem nowych lub zmodernizowanych siedzib jednostek 
Policji oraz innymi wydarzeniami o charakterze kulturalno- 
-artystycznym. 
Reasumując, szeroka gama działań tzw. pionu komunikacyjno-
-wizerunkowego Gabinetu Komendanta Głównego Policji, 
prowadzonych wraz z komendami wojewódzkimi/stołeczną 
Policji, szkołami Policji, biurami Komendy Głównej Poli-
cji, pełnomocnikami oraz Zespołem Prasowym Komendanta 
Głównego Policji, a także związkami zawodowymi, kapela-
nami policyjnymi, stowarzyszeniami i fundacjami, ma przede 
wszystkim prowadzić do integracji środowiska policyjne-
go. Główna aktywność pionu skoncentrowana jest także na 
usprawnianiu komunikacji wewnętrznej oraz monitorowaniu 
jej spójności z komunikacją zewnętrzną, przy jednoczesnym 
zaangażowaniu w działania na rzecz propagowania historii  
i tradycji Policji – obecnie największej formacji munduro-
wej w Polsce. Ponadto najwyższe od 1989 r. poczucie bez-
pieczeństwa Polaków2 oraz fakt, iż Policja z 71-procentowym 
poparciem jest wśród instytucji, którym najbardziej ufają3, zo-
bowiązuje i utwierdza w słuszności działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa publicznego oraz rozwoju współpracy Policji 
ze społeczeństwem. 

mł. insp. Kornela Oblińska
Zastępca Dyrektora Gabinetu KGP  

ds. komunikacji, wizerunku oraz tradycji i historii Policji

1 § 23 zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia  
31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” 
(Dz. Urz. KGP z 2004 r. Nr 1, poz. 3).

2 70% badanych uważa Polskę za bezpieczne miejsce do życia,  
a dziewięciu na dziesięciu ankietowanych deklaruje, że czuje się 
bezpiecznie w swojej okolicy – wynika z sondażu zrealizowanego 
przez CBOS. Źródło: www.policja.pl; data publikacji: 6.06.2014 r.

3 Sondaż został przeprowadzony przez CBOS metodą wywiadów 
bezpośrednich, wspomaganych komputerowo w grupach dorosłych 
mieszkańców Polski w dniach 6–12 lutego (1020 osób) i 6–12 mar-
ca (1098 osób). Wśród instytucji państwa, które cieszą się najwięk-
szym zaufaniem Polaków, jest Policja, którą zaufaniem obdarza 
71%. Źródło: www.policja.pl; data publikacji: 16.05.2014 r.

tradycja i historia

Promocja na pierwszy stopień oficerski, 10 maja 2014 r.   Konwent Gier Strategicznych Grenadier, Warszawa 2014 r.   
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