
 

  

 IPA Biuletyn    

 

           Przełożył z języka angielskiego Michał Sługocki, IPA Wrocław 

    

 

SŁOWEM WSTĘPU 

Drodzy Przyjaciele, 

Szczęśliwego Nowego Roku! Niech wasza podróż przez rok 2020 zachowa Was w zdrowiu  
i przyniesie Wam wiele radości. 

Według kalendarza UN rok 2020 jest Międzynarodowym Rokiem Ochrony Roślin… Niewiele 

możliwości zastosowania tego mamy w IPA � Ale życzę nam wszystkim, abyśmy dzięki 
roślinom byli zdrowi! 

Tak zdrowi jak IPA, które w tym roku obchodzi swoje 70-lecie! Nasz założyciel byłby dumny. 
Tak jak dumni możecie być Wy,  członkowie IPA, którzy zapewniacie rozwój stowarzyszenia 
poprzez swoje oddanie jego wartościom i motto „Służba przez Przyjaźń”. 

Zarząd Międzynarodowy podjął decyzję, że obchody 70. Rocznicy IPA będą miały miejsce 
pierwszego dnia Kongresu Światowego w Hiszpanii, w środę 14 października. Przedstawiciele 
wszystkich Sekcji spotkają się w Lloret de Mar, rezerwacja jest możliwa dla wszystkich, więc 
nie wahajcie się i weźcie udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Niewielka grupa robocza 
została wyznaczona do zorganizowania obchodów, a ostateczny program zostanie 
przedstawiony w późniejszym terminie. 

Wykorzystując możliwość, chciałbym zachęcić każdą z sekcji do organizacji wydarzenia 
celebrującego 70-lecie IPA. Będzie to doskonała okazja do promowania IPA, aby stało się 
bardziej rozpoznawalne w środowisku policyjnym i w społeczeństwie. 

Warto również wspomnieć, że jesteśmy w stanie świętować tak istotny moment, ponieważ 
Pzryjaźń zawsze prowadziła nasze Stowarzyszenie przez dobre i mniej dobre czasy. Nie 
zapominajmy o tym i wykorzystajmy tę okazję, aby napisać kolejną niezapomnianą stronę  
w historii IPA w 2020 roku. 

Dziękuję Wam wszystkim. 

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

Styczeń 2020 



 
 
 

 

DOOKOŁA  ŚWIATA 

 

Ćwiczenia Grupy Taktyki Obronnej z IPA Brazylia. 

Brazylijska Sekcja IPA zorganizowała w dniach 4-7 grudnia 2019 roku kurs Taktyk i Technik 
Obronnych w Centrum Szkolenia Dowództwa Operacji Taktycznych Policji Federalnej, COT. 

Grupa Taktyki Obronnej (DTG) została utworzona przez Sekcję IPA UK, a w zasadzie przez jej 
pomysłodawcę i dyrektora, policjanta Roberta Stenhouse’a. 

W intensywnym szkoleniu dotyczącym technik obrony eksplozywnej, obrony przed nożem, 
bezpiecznego przenoszenia broni, strzelania instynktownego, obrony przed aktywnym 
snajperem, czynności pierwszego na miejscu zdarzenia, oraz psychologii walki rozwiniętej 
przez DGT/IPA wzięli udział funkcjonariusze policji brazylijskiej z różnych rodzajów Policji 
Brazylii: Policji Federalnej (COT); Policji Miejska (GOE); Żandarmerii Wojskowej (BOPE); 
Federalnej Policji Drogowej (GRR) oraz Straży Miejskiej (GAT). 

Sukces kursu odzwierciedliła duża ilość otrzymanych przez Prezydenta IPA Brazylia próśb  
o kolejne kursy DGT dla większej grupy policjantów. 

Komisja ds. Studiów i Szkoleń IPA Brazylia już rozpoczęła pracę nad przygotowaniem nowych 
kursów w 2020 roku.        

Joel Zarpellon, Prezydent IPA Brazylia. 

 

 

Członkowie IPA Kenia z wizytą w Ośrodku dla dziewcząt im. Talii Agler. 

 

Członkowie IPA Kenia byli gośćmi specjalnymi w Ośrodku dla dziewcząt im. Talii Agler  

w Wangige w hrabstwie Kiambu w dniu 6 grudnia 2019 roku. Ośrodek nazwano imieniem Talii 

Faith Agler, młodej amerykańskiej filantropki, która zginęła w wypadku w wieku 26 lat. 

Ośrodek zapewnia schronienie i opiekę dla 42 dziewcząt w wieku od 7 do 22 lat. Większość  

z nich to ofiary przemocy domowej i seksualnej oraz dzieci wykorzystywane do pracy, które 

trafiły do ośrodka za sprawą Policji. Starsze dziewczęta to głównie ofiary handlu ludźmi, które 

tymczasowo przebywają w ośrodku oczekując na repatriację do swoich krajów. 

W okresie świątecznym Sekcja kenijska zdecydowała o odwiedzeniu Ośrodka w duchu 

przyjaźni i przekazania jedzenia, środków czystości, lekarstw, przyborów szkolnych oraz datku 

finansowego na pokrycie czesnego dla uczennic. Całkowita suma darowizny wyniosła $ 3,500. 

Podczas wizyty członkom IPA umilały czas piosenki i tańce, i było mnóstwo śmiechu i radości, 

wspólnie, jak jedna wielka rodzina. Obiad został podany przez członków Sekcji IPA Kenia, po 

którym nastąpiły przemówienia i wręczanie prezentów. 



 

 

 

Prezydent IPA Kenia Alfred Osur przypomniał obecnym, że IPA zostało założone w oparciu  

o fundamentalny element każdego społeczeństwa: Przyjaźń, oraz że motto stowarzyszenia 

Servo per Amikeco, które w języku esperanto oznacza Służba przez Przyjaźń jest zawołaniem, 

które przywodzi każdemu z nas podstawowe ludzkie instynkty, pomocy tym, którzy są  

w potrzebie. 

Alfred Osur powiedział także, ze przez lata Sekcja IPA Kenia dowiodła swoimi czynami, takimi 

jak ten oraz innymi, że jest ambasadorem przyjaźni: „Dzisiaj przynosimy wam dobrą nowinę  

o przyjaźni, o tym, że wasze niebo może być jaśniejsze, a święta niezapomniane. Niech nasza 

wizyta podwoi waszą radość i zmniejszy troski, chociaż o połowę.” 

Główny gość, James Mwaniki, który reprezentował Komendanta Głównego, wspomniał, że 

Policja z uznaniem podchodzi do trudnej przeszłości większości dziewcząt, i zapewnił ich, że 

przyszłość jest jaśniejsza, ponieważ ‘tak bardzo się o Was troszczymy’. Pan Mwaniki pochwalił 

Sekcję IPA Kenia za dobrą pracę w kraju, jaką wykonała wspólnie z Policją, a która wpłynęła 

pozytywnie na wizerunek Policji, zaufanie do niej i jej prawowitość. Pan Mwaniki wyraził także 

uznanie dla Ośrodka słowami „Z serca dziękujemy Zarządowi Ośrodka Talii Agler za ogromną 

pracę, jaką wykonali, zapewniając Wam tak wspaniałe warunki do opieki i rozwoju. Okazja, 

którą daliście tym małym aniołkom jest złota, i wierzę, że z tego domu wyjdą przyszli 

przywódcy naszego wielkiego narodu. 

Ponadto wspomniał, że Policja jest wdzięczna za partnerstwo jakie ustanowiono przez lata 

współpracy z Ośrodkiem. „Pragnę powiedzieć, że  ten dom symbolizuje pracę Policji  

w społeczeństwie. Dzięki inicjatywom takim jak ta nasze społeczeństwo jest bezpieczniejsze  

i gwarantuje lepszą nadzieję na lepszą przyszłość. Jego słowa zostały powtórzone przez Sztab 

Policji,  posterunek Policji w Kingero, oraz komendanta Hassana Bashira, który powiedział, że 

ośrodek przyczynił się znacznie do zapewnienia młodym dziewczętom, których sprawy toczyły 

się przed sądem, bezpiecznego i przyjaznego środowiska. 

W swojej ostatniej radzie skierowanej do młodych dziewcząt zacytował Francisa Bacona 

„Ludzie młodzi łatwiej znajdują nowe pomysły, niż wydają trafny sąd o rzeczach, i lepiej 

wykonują rzeczy, niż je poddają rozwadze; łatwiej też tworzą nowe projekty, niż je 

systematycznie wykonują”, i kontynuował ‘Budowanie lepszej przyszłości dla siebie to taki 

biznes, który wymaga rozstrzygnięcia, a u was widzę zarówno zdolność, jak i wolę rozwiązania 

tego problemu. Oby wasze marzenia się spełniły, bo są ważne i możliwe do zrealizowania        

Jared Ojuok, Sekretarz Generalny IPA Kenia.  

 

 



 

 

 

Nie ruszam się bez mojego aparatu:  

wywiad z fotografem Milanem Tomažinem z IPA Słowenia. 

 
 

Wśród słoweńskich policjantów ‘skrywamy’ kilku utalentowanych fotografów. Jednym z nich 

jest tegoroczny zwycięzca Konkursu Fotograficznego IPA w kategorii „Policja w akcji”. Milan 

Tomažin jest członkiem IPA odkąd powstał Klub regionalny w Ljubljanie i pracuje w Policji od 

ponad 30 lat. 

Milan, skutecznie udało Ci się połączyć dwie pasje – pracę w Policji i fotografię. 

To prawda, pracuję w Policji od 1987 roku. Po ukończeniu szkoły policyjnej pracowałem  

w jednostce ochronnej, którą później przemianowano na Jednostkę Specjalną. Właściwie 

przez całą służbę pracowałem jako nurek, w tym czasie zawsze interesowała mnie fotografia 

podwodna. 

Pamiętasz jeszcze swój pierwszy raz za obiektywem aparatu? 

Fotografia interesowała mnie od piątej klasy szkoły podstawowej, kiedy to uczestniczyłem po 

raz pierwszy w kursie fotograficznym. 

Czy udział w konkursach fotograficznych wynika z doświadczenia w fotografii? 

Nie wysyłam wielu zdjęć na konkursy, jednakże otrzymałem kilka nagród, w tym 

międzynarodowych, głównie za fotografię podwodną. 

Na Twoim profilu na Facebooku można znaleźć mnóstwo zdjęć z podróży. 

Lubię podróżować, szczególnie motocyklem na dystansie ok. 1000 km można pojechać 

praktycznie wszędzie. Zwiedziłem kraje byłej Jugosławii, byłem w Grossglockner, mam również 

wspaniałe wspomnienia z Włoch. 

Twoja ulubiona trasa motocyklowa? 

Autostrada adriatycka. 

Które z Twoich podróży możesz uznać za najbardziej niezwykłą i egzotyczną? 

Zdecydowanie podróż po Tanzanii, po której odbyłem 24 godzinny rejs katamaranem na 

wyspę Pemba. Akurat w czasie naszej wizyty mieszkańcy mieli problem z piratami, po których 

atakach ginęli ludzie. Odwiedziłem także Indonezję oraz Brazylię, gdzie miałem możliwość 

fotografowania kite surferów. Bardzo dobrze wspominam także Kubę oraz ludzi tam 

mieszkających. 

 



 

 

 

Czy są jakieś miejsca szczególnie atrakcyjne dla fotografów? Jakie inne miejsca chciałbyś 

jeszcze odwiedzić? 

Motywację znajdziesz wszędzie gdzie pojedziesz. Zawsze można coś ciekawego znaleźć. 

Chciałbym zobaczyć gejzery na Islandii. Muszę tylko przekonać moją żonę, która woli cieplejsze 

miejsca. Szkocję i Irlandię też biorę pod uwagę. 

Jaki sprzęt masz zawsze ze sobą? 

Oprócz aparatu lub dwóch, oczywiście muszę mieć ze sobą statyw, różne obiektywy oraz 

paletę kolorów. Podróżując po Tanzanii miałem około 80 kilogramów bagażu, ponieważ tam 

też nurkowałem. Jednakże zwyczajnie zabrałbym ze sobą gwizdek, kompas i wodoodporny 

plecak. 

Jakie są wyjątkowe cechy fotografii podwodnej? 

Fotografia podwodna jest bardzo interesująca, choć bywa wymagająca. Jeśli robisz zdjęcia na 

lądzie, gdzie nie ma śniegu a powietrze jest przejrzyste, na zdjęciu będzie to widać. Gdy zrobisz 

zdjęcie z użyciem lampy błyskowej podczas opadów śniegu, na zdjęciu będzie widać tylko 

płatki śniegu. W wodzie zawsze są obecne jakieś cząsteczki, więc ważne jest aby używać lampy 

błyskowej podczas zdjęć. Bez lampy zdjęcia wyjdą szare lub niebieskie. Jednak jest to dość 

drogie hobby, które wymaga dużo poświęcenia. Ciągle szukasz miejsc niejako wyjątkowych,  

a to wymaga dużo podróżowania. Każde dobre zdjęcie wymaga sporego nakładu energii. 

Drugą stroną medalu jest to, że zdjęcia te nierzadko są niedoceniane. Pomimo wszystko, 

najbardziej jestem dumny ze zdjęć podwodnych – te udało mi się zaprezentować na 

światowym poziomie, w sposób jaki zostały zrobione – pod wodą. 

Jak zrobiłeś zwycięskie zdjęcie? 

To zdjęcie zrobiłem podczas ćwiczeń oddziału specjalnego nad 

słoweńskim wybrzeżem. Fotografowałem operatorów podczas 

kiedy ćwiczyli wejście na statek, podczas wspinaczki. 

Zastosowałem obiektyw 400 mm, aby podkreślić proporcje 

pomiędzy łańcuchem a nurkami oraz wysokość od poziomu 

wody do kadłuba statku.  

Jak wygląda obróbka zdjęć? 

Zdjęcia trzeba obrabiać po staremu, tak jak kiedyś wywoływało 

się kliszę, tak teraz należy wywoływać zdjęcia cyfrowe. 

Osobiście, staram się być jak najbardziej ‘naturalny’. 

Poprawiam kontrast, jasność, retuszuję, poprawiam czarne 

plamki, przedłużam, przycinam i dodaję własny stempel. Niektórzy jednak idą znacznie dalej, 

np. poprawiają twarze lub czyszczą zdjęcia. 

 



 

 

 

Czy Twoje dzieci także interesują się fotografią? 

Nie są entuzjastami korzystania klasycznych aparatów, ale są bardziej obyci z robieniem zdjęć 

telefonami, co dla mnie, niestety, nie jest fotografią.   

Anita Kovačič, Rzecznik prasowy IPA Słowenia. 

 

 

 

XIX Międzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerskie. 

 

 

Artykuł w języku hiszpańskim. 

Ignacio Zuñiga (Nacho), IPA Hiszpania. 

 

 

 

 

Wiadomości z IPA Lesotho. 

 

 

Z ogromną przyjemnością życzymy wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku 2020. 

W dniach 23-24 stycznia 2020 odbędzie się spotkanie zarządu IPA Lesotho, na którym zostanie 

przedstawiony raport za rok 2019. Ponadto zajmiemy się planem działania na 2020 rok oraz 

wprowadzimy na stanowiska członków zarządu.  

Członkowie Regionu Północ IPA Lesotho w dniach 4-9 grudnia 2019 roku odbyli podróż do 

Gaborone/Botswana na wycieczkę edukacyjną. Ich wstępny raport sugerował, że zostali mile 

przyjęci przez Sekcję IPA Botswana. Poza tym wzięli udział w uroczystościach rocznicowych 

komendanta Letsholo, który świętował 25-lecie małżeństwa oraz osiągnięcia naukowe  na 

południu Gaborone.  

Thato Mokoteli, Sekretarz Generalny IPA Lesotho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Posiedzenie Komitetów Zarządzających 

IPA Słowenii i Chorwacji w Lendavie. 

 

 

W listopadzie 2019 roku w Lendavie odbyło się tradycyjnie 13. Posiedzenie Komitetów 

Zarządzających IPA Słowenii i IPA Chorwacji. 

‘To ogromna przyjemność, że kontynuujemy tę tradycję posiedzeń, które symbolizują ważną 

aktualizację naszej dobrej współpracy’, powiedział Jože Senica, Prezydent IPA Słowenia. Jego 

chorwacki odpowiednik Miljenko Vidak dodał: ‘To więcej niż formalne spotkanie. To także 

wspaniała możliwość wymiany doświadczeń i wzmocnienia przyjaźni’. 

Podczas oficjalnej części spotkania poruszono temat przyszłych planów oraz wyrażono chęć 

dalszej współpracy. Część nieoficjalna obejmowała wizytę w hodowli storczyków oraz 

posiadłości Paserro. Członkowie Klubu IPA Pomurje również wzięli udział w spotkaniu. 

Więcej zdjęć dostępne pod linkiem: https://ipa.si/2019/11/10/v-lendavi-zetrinajsto-srecanje-

upravnih-odborov-ipa-slovenije-in-hrvaske/. 

     

Anita Kovačič, Rzecznik prasowy, IPA Słowenia. 

 

 

Udana Konferencja IPA Mołdawia. 

 

W następstwie podpisania protokołu współpracy między Sekcjami IPA Rumunia, Republiki 

Mołdawii i Regionu Toskania we Włoszech 16 listopada 2018 roku w Kiszyniowie, Sekcja IPA 

Mołdawia zorganizowała program kulturalny i społeczny dla przedstawicieli z trzech krajów  

w dniach 4-8 grudnia 2019 r. 

Wzięło w nim udział około 90 delegatów, a 7 grudnia 2019 r. goście wzięli udział  

w międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej zatytułowanej „Współpraca w zakresie 

zwalczania przestępczości transgranicznej” zorganizowanej z inicjatywy IPA Mołdawia. 

W konferencji udział wzięła także grupa urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

Republiki Mołdawii. 

Sprawozdania naukowe na temat współpracy transgranicznej między odpowiednimi służbami, 

a zwłaszcza współpracy policyjnej w zwalczaniu przestępczości transgranicznej, a także 

harmonizacji ustawodawstwa w tej dziedzinie wzbudziły żywe zainteresowanie uczestników,  



 

 

 

 

a koledzy z Włoch zaproponowali dalsze omawianie tych tematów w ramach wewnętrznych 

działań w swoich krajach. 

Po konferencji przedstawiciele i delegaci spotkali się z Ministrem Spraw Wewnętrznych 

Republiki Mołdawii, Pavlem Voicu. 

SERVO PER AMIKECO! 

Z przyjaźnią, 

Gheorghe Gandrabur, I Vice Prezydent IPA Mołdawia. 

 

 

Robert Stenhouse z IPA UK relacjonuje wymagający Kurs 

Instruktorów Master Taser w Gimborn. 

 

Kurs Instruktorów Master Taser w dniach 14-18 października 2019 roku był kursem w Gimborn 

innym niż wszystkie. Prowadziła go firma Axon (dawniej znana jako Taser), i umożliwił zdobycie 

kwalifikacji zawodowych w zadziwiająco przystępnej cenie. Jak to zwykle bywa przy 

nabywaniu kwalifikacji, kurs był na zaliczenie, a poprzeczka zawieszona była wysoko. Każdy 

kto zaliczy kurs zostanie ambasadorem marki, więc koniecznie musiał być ekspertem  

w dziedzinie. 

Jak zwykle, w kursie udział wzięli funkcjonariusze z różnych krajów, chociaż tym razem głównie 

z Europy. Nie wszyscy z nich należeli do IPA. Sekcję UK reprezentowało nas pięciu, wszyscy 

należący do Grupy Taktyki Obronnej. Nie było to zaskoczeniem, zwłaszcza, że 

współpracowaliśmy wspólnie z Axon przy kilku projektach i dobrze się znamy. 

Mamy nadzieję na dalszą współpracę aby pomóc w poprawie bezpieczeństwa funkcjonariuszy. 

Spodziewamy się ich podczas Międzynarodowego Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 

osobistego COPS w UK w tym roku, i ustaliliśmy, że w trakcie jego trwania przeprowadzą krótki 

kurs szkoleniowy i być może zaoferują możliwość poczucia Tasera na własnej skórze dla 

odważnych, którzy się zdecydują. 

Niepowtarzalna okazja na zdobycie upragnionej monety „ride the five”. 

Robert Stenhouse, Grupa Taktyki Obronnej IPA UK. 

 

 



 

 

 

 

Świąteczna inicjatywa IPA Brazylia. 

 

Po raz czwarty z rzędu, projekt IPA Brazylia List Świąteczny okazał się sukcesem. 

Aby odpowiedzieć na 1127 listów wysłanych do Św. Mikołaja za pośrednictwem Poczty Brazylii 

przez dzieci z ubogich i potrzebujących rodzin zorganizowano zbiórkę podarków.  

Tym razem Sekcja IPA Brazylia zainicjowała świąteczny projekt pod nazwą „Świąteczna 

Solidarność” przy współpracy z brazylijską masonerią. 

W ramach projektów partnerzy rozdawali żywność, prezenty świąteczne oraz środki medyczne 

na jednym z placów w mieście Taguatinga, gdzie panuje duże ubóstwo. 

Ponadto promowano rozrywkę i zajęcia towarzyskie, takie jak orkiestra dziecięca oraz 

fantastyczny projekt społeczny zatytułowany „Podkręcanie życia”.  

Joel Zarpellon Mazo, Prezydent IPA Brazylia. 

 

 

NA TALERZU ZARZĄDU ŚWIATOWEGO 

 

PROJEKT NAJLEPSZA PRAKTYKA 

 
Siła POWER 

 

Funkcjonariusze Policji każdego dnia mierzą się z zagrożeniami ich zdrowia fizycznego  

i psychicznego. Służba stała się trudniejsza niż kiedykolwiek. Służby mundurowe walczą  

o zatrudnienie wystarczającej liczby nowych funkcjonariuszy , aby nadążyć za stratami 

funkcjonariuszy, którzy przechodzą na emeryturę, rezygnują z pracy, odchodzą z powodu 

niepełnosprawności, lub, co najgorsze, giną na służbie. 

Niepokojąca liczba funkcjonariuszy popełnia samobójstwo. I jest zbyt wielu funkcjonariuszy, 

których zwolniono ze służby z powodu przewinienia. Większość funkcjonariuszy zwolnionych 

ze służby nie była z natury zepsuta. Karierę w służbach mundurowych rozpoczęli po przejściu 

rygorystycznego procesu rekrutacyjnego, który obejmował poligraf i ocenę psychologiczną.  



 

 

 

Mieli nadzieję na pozytywne zmiany w swojej społeczności. Często jednak charakter pracy,  

w tym krytyczne zdarzenia zewnętrzne oraz wewnętrzne wyzwania organizacyjne zasadniczo 

zmieniają wielu funkcjonariuszy Policji. 

Niemniej jednak, istnieje nadzieja. POWER (ang. Police Officer Wellness, Ethics & Resilience) 

oznacza Zdrowie, Etykę i Odporność Policjantów. POWER to coś więcej niż nowa książka, która 

przedstawia strategie oparte na dowodach, aby pomóc organom ścigania we wdrażaniu 

programów promujących zdrowie swoich pracowników. POWER jest początkiem ruchu 

zmieniającego sposób zatrudniania, szkolenia, nadzorowania, awansowania, dyscyplinowania 

i przede wszystkim wspierania funkcjonariuszy Policji. Celem jest, aby przełożeni Policji przyjęli 

kulturę dobrego samopoczucia tam, gdzie bezpieczeństwo psychiczne funkcjonariuszy jest 

uważane za równie ważne, jak ich bezpieczeństwo fizyczne. 

Wiele z psychologicznych zagrożeń, przed którymi stoją policjanci, nie są dobrze znane 

kierownictwu Policji. Chociaż zespół stresu pourazowego jest znany, większość policjantów 

nigdy nie przejawia tego stanu, mimo że jest narażona na śmierć i cierpienie ludzi. 

I odwrotnie, wyczerpanie współczucia, obrażenia moralne, niepokój i wypalenie są bardziej 

powszechne wśród funkcjonariuszy Policji, ale nie do końca zrozumiałe przez kierownictwo. 

Jeśli chodzi o tę kwestię, wiele z tych warunków zyskuje obecnie bardzo potrzebną uwagę  

w literaturze naukowej organów ścigania. 

Trudności te zostały jednak szeroko zbadane w innych zawodach. Na przykład obrażenia 

moralne spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród żołnierzy i weteranów, 

https://www.youtube.com/watch?v=qJqKM218CsY. Badano także wyczerpanie współczucia 

wśród personelu służby zdrowia, których doświadczenia z kryzysem i traumą są podobne do 

doświadczeń funkcjonariuszy Policji, https://www.youtube.com/watch?v=9ldH7up10l0. Te 

rany psychiczne prowadzą do różnych problemów na służbie i po służbie, w tym zmniejszonej 

motywacji, utrudnionego podejmowania decyzji, upośledzonych relacji ze 

współpracownikami i członkami rodziny, oraz szeregu problemów medycznych. 

Perspektywa POWER przenosi nacisk z reaktywnego podejścia, które koncentruje się na 

problemach funkcjonariuszy, na orientację prewencyjną mającą na celu zapobieganie  

i minimalizowanie tych problemów. POWER widzi wzajemnie powiązane relacje między 

zdrowiem pracowników, ich etycznym podejmowaniem decyzji i satysfakcją z pracy. 

Funkcjonariusze Policji, którzy wspierają kulturę dobrego samopoczucia w organizacji, 

rozumieją rzeczywistość psychologicznego ryzyka związanego z pracą i wprowadzają liczne 

programy, zasady i procedury mające na celu wsparcie zdrowia i dobrego samopoczucia 

funkcjonariuszy. Staje się to istotną cechą w utrzymaniu funkcjonariuszy, morale i, co równie 

ważne, w relacjach ze społeczeństwem. W końcu POWER to kolejne narzędzie do zarządzania 

ryzykiem, które zapewnia funkcjonariuszom i społeczeństwu bezpieczeństwo. 



 

 

 

Dr Blumberg i dr Konstantinos Papazoglou opublikowali swoją książkę zatytułowaną POWER 

(Police Officer Wellness, Ethics & Resilience). Grupa niesamowitych autorów przekazała swoją 

wiedzę/doświadczenie w celu ukończenia tego wspaniałego projektu. Ponadto zostali 

uhonorowani faktem, że książka POWER otrzymała w dniu 20 listopada 2019 r. Platynową 

Nagrodę za naukowy wkład w bezpieczeństwo wewnętrzne  przyznaną przez American 

Security Today. 

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji w mediach społecznościowych oraz wśród 

znajomych. 

Kod rabatowy (FOREN319) oferuje 30% rabatu dla członków IPA, którzy chcą zamówić. 

Książka dostępna pod linkiem: 

https://www.elsevier.com/books/power/papazoglou/978-0-12-817872-0 

 

May-Britt V.R. Ronnebro, Sekretarz Generalny. 

 

 

 

ANKIETA NEWSLETTERA IPA. 

 

Nowy Rok to nowe możliwości – i oto jedna z tych możliwości pozwala Wam trochę bardziej 

interaktywnie komunikować się z nami! 

Aby ocenić poziom odpowiedzi jakie otrzymamy, oto proste pytanie na początek. 

Zachęcam do udziału: 

https://forms.gle/IPA NL Survey Jan 2020 

Czekamy na Wasze odpowiedzi – dlatego z góry dziękujemy każdemu czytelnikowi biuletynu 

IPA, który odpowie. I oczywiście poinformujemy Was o odpowiedziach. 

 

         

 

 



 

 

 

POSŁOWIE: 

 

Chciałabym życzyć wszystkim Czytelnikom Biuletynu IPA 

Szczęśliwego Nowego Roku 2020, dzieląc się tym uroczym 

obrazem, jaki wysłał mi w prezencie członek IPA Belgia Andre 

Lanckriet jakiś czas temu. 

Czas między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem pozwolił 

mi powiesić ten obraz na ścianie, umożliwiając tym samym 

radość z oglądania go codziennie. Nie jestem osobą nazbyt 

artystyczną, ale podziwiam każdego z takim talentem.  

Mam nadzieję, że Andre będzie mógł cieszyć się malowaniem 

pejzaży jeszcze przez lata.  

Elke 

 

 

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 

NADCHODZĄCE SEMINARIA w GIMBORN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


