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Alpha Sierra Jeden 

 

 

Pełne dynamiki zdjęcie do Konkursu Fotograficznego IPA 

autorstwa członka Sekcji Irlandia Johna Cahalina. 
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SŁOWEM WSTĘPU 

Drodzy Przyjaciele, 

Odkąd przeszedłem na emeryturę jedną z rzeczy, którą doceniam jest brak 
konieczności ubierania się formalnie w garnitur i krawat, z wyjątkiem specjalnych 
okazji, jak chociaż kolacje IPA i tańce. Od Kongresu Światowego w Chorwacji w 2019 
roku założyłem garnitur tylko raz, a mianowicie w marcu 2020 roku w Gimborn, aby 
zrobić zdjęcie. 

Jakże łatwo przyzwyczaiłem się do tej nowej 
rzeczywistości, w taki sam sposób, w jaki 
musiałem się przystosować do tego, że od 
stycznia 2020 roku nie będę mógł odwiedzać 
biura IAC. Muszę przyznać, że większość 
moich kontaktów z pracownikami IAC zawsze 
odbywała się za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub telefonu z mojego biura 
domowego. Teraz różnica polega na tym, że 
oni również pracują w swoich domach,  
z wyjątkiem sytuacji gdy okoliczności 
wymagają szybkiej wizyty na Fox Road w celu 
odebrania poczty lub wydrukowania 
dokumentów. 

To jest nowa rzeczywistość dla tak wielu ludzi 
na całym świecie, i kiedy rząd Wielkiej Brytanii 
da ludziom pozwolenie na powrót do swoich 
biur, istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
będziemy mieli do czynienia z hybrydową 
formą pracy działu audytu wewnętrznego. Osobista interakcja jest ważna dla wielu 
zadań i wyjaśniania niejasności, dlatego też przewiduję powrót do fizycznego biura  
w niepełnym wymiarze godzin dla Elke i Daniela, ale w sposób stopniowy i elastyczny. 

Kupiliśmy monitory Perspex, aby utrzymać odpowiednie zabezpieczenie dla naszych 
pracowników, wraz z odkażaczami do rąk i oznakowaniem. Rozsądne zasady 
poruszania się po domu i użytkowaniu wyposażenia zostały docenione przez 
kierownictwo Sekcji UK i członków personelu. Biuro IAC jest obecnie w trakcie remontu 
elewacji i sufitu. Jeśli prace te będą nadal trwały gdy pracownicy będą mogli wrócić, 
być może nasi gospodarze będą w stanie udostępnić nam alternatywne biuro na jakiś 
czas. 

Z niecierpliwością czekam na wizytę w biurze, aby zobaczyć wyniki całej tej ciężkiej 
pracy i innowacji, a kto wie, być może jeśli trzeba będzie przywitać ważnego gościa, 
może dam się przekonać do ubrania garnituru i krawata. Oczywiście, jeśli wciąż 
pasują! 

Z pozdrowieniami,     

Stephen Crockard, Kierownik Administracji.   
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DOOKOŁA  ŚWIATA 
 

Sekcja IPA Rumunia organizuje konkurs kulinarny 

„Najlepszy Chef IPA” 

W ramach próby stworzenia czegoś nowego i ucieczki od schematu zwykłych działań, Sekcja 

IPA Rumunia zorganizowała w dniach 7-8 maja 2021 roku konkurs  

o tematyce kulinarnej pod nazwą „Najlepszy Chef IPA”. 

Dołożono wszelkich starań, aby utrzymać 

wysoki standard, dlatego też ważnymi 

partnerami dla naszej sekcji były: Bilancia 

Romania, Telekom Romania, Cumpana  

i Alexandrion Group. 

W skład jury konkursu weszli profesjonalni 

szefowie kuchni – Antonio Passarelli, Stefan 

Oprea i Daniel Van Der Veken, dlatego nie 

było zaskoczeniem, że emocje zawodników 

sięgały zenitu. Drużyny z całego kraju pojawiły 

się na swoich stanowiskach kulinarnych. 

Członkowie IPA mogli spędzić czas z ludźmi podzielającymi ich pasję do gotowania,  

a jednocześnie mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami pracując w profesjonalnej 

kuchni. 

Gratulacje dla kierownika projektu, Cǎtǎlin Dascǎlu oraz 1. Regionu IPA Ilfov za 

zorganizowanie konkursu, a także dziękujemy jury i partnerom za ich wsparcie. 

Podczas gdy zwycięzcy 

konkursu pochodzili  

z Regionu 1 IPA Covasna – 

Kovacs Gabor Aron i Banciu 

Valentin, oraz z Regionu 5 IPA 

Bacǎu – Ferica Vasile i Zamfir 

Ionut, można powiedzieć, że 

wszyscy uczestnicy są 

zwycięzcami dzięki 

doświadczeniu jakie zdobyli. 

Pochwały od profesjonalnych 

szefów kuchni, którzy byli 

zaskoczeni poziomem 

szkolenia i umiejętności 

naszych członków IPA jest solidnym powodem do dalszego rozwijania swojej pasji. 

Nasze następne kroki to organizacja kursów pod auspicjami Stowarzyszenia Escofier oraz 

organizacja konkursu w przyszłym roku, który mógłby mieć charakter międzynarodowy.  

Mihai Liviu Tǎrtǎreanu, Prezydent IPA Rumunia. 
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XX Kongres Krajowy i 60 lat Sekcji IPA Austria 

Sekcja IPA Austria została założona w dniu 1 lipca 1959 roku. Oficjalny akt 
założycielski został wydany 26 kwietnia 1960 r. w Londynie. W 1961 roku Sekcja IPA 
Austria została uznana na arenie międzynarodowej na Kongresie Światowym  
w Paryżu. 

Jubileuszowe obchody 60-lecia austriackiej Sekcji IPA powinny odbyć się podczas XX 
Kongresu Krajowego w Seefeld w dniach 14-17 maja 2020 roku. Ale Sekcja IPA myśli 
a Covid-19 steruje. Ze względu na obecną sytuację i związane z nią obostrzenia 
dotyczące podróży i organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez, Kongres Krajowy  
z obchodami rocznicowymi musiał być na razie przesunięty na 2021 rok. 

        

  

Robert Neumann, Sekretarz Generalny IPA Austria. 

 

 

Nowy Zarząd IPA Austria (zgodnie z ruchem wskazówek zegara od góry): Prezydent - Martin 

Hoffmann; Skarbnik – Kerstin Hinterecker; Akademia IPA – Peter Schweiger; IT i administracja 

członkowska – Gerald Hatzl; Public Relations – Thomas Erhard; Sekretarz – Fabian Payr  

i Sekretarz Generalny – Robert Neumann.   
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Niestety, w międzyczasie sytuacja niewiele się zmieniła. W związku z tym XX Kongres 

Krajowy Sekcji IPA Austria nie mógł się odbyć w Seefeld/Tyrol w dniach 12 do 15 maja 

2021 roku, jak pierwotnie planowano. Jednakże, ponieważ należało podjąć ważne 

decyzje, takie jak wybór nowego Zarządu lub zmiany w Statucie, Krajowy Komitet 

Wykonawczy podjął decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia delegatów za 

pośrednictwem wideokonferencji. 

W tym celu Zarząd Krajowy i delegaci wszystkich dziewięciu grup regionalnych wzięli 

udział w wideokonferencji, podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 13 maja 2021 roku. 

Członkowie Zarządu Krajowego zdali relację ze swojej działalności w ciągu ostatnich 

czterech lat, audytorzy przedstawili sprawozdanie z sytuacji finansowej, a Zarząd 

otrzymał absolutorium od delegatów. Liczni członkowie Sekcji IPA Austria zostali 

uhonorowani za swoje zasługi. 

Podjęto decyzję o zmianie Statutu, a także o członkostwie honorowym dla Christofa 

Egle, magnata Aloisa Kalchera, Konrada Luckenberga oraz Otto Steindla. 

Delegaci wybrali nowy Zarząd Krajowy oraz Audytorów: 

 Prezydent:     Martin Hoffmann 

 Sekretarz Generalny:   Robert Neumann 

 Skarbnik:     Kerstin Hinterecken 

 Sekretarz:     Fabian Payr 

 IT i Administracja:    Gerald Hatzl 

 Specjalista ds. PR:    Thomas Erhard 

 Dyrektor ds. edukacji:   Peter Schweiger  

 

 Audytor:     Markus Ferschli (Steiermark) 

 Audytor:     Thomas Schachner (Salzburg) 

 Audytor:     Kurt Pavitsis (Burgenland) 

Na kolejnym posiedzeniu inauguracyjnym wybrano wiceprezydentów i przedstawicieli 

Zarządu: 

1. Wiceprezydent:  Wolfgang Gabrutsch (Komisja Zawodowa) 

2.  Wiceprezydent:  Kurt Walker (Komisja Społeczna) 

3.  Wiceprezydent:  Michael Gütner (Komisja ds. Kultury) 
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Szczególne podziękowania należą się tyrolskiej Grupie Regionalnej, która zajęła się 

organizacją XX Kongresu Krajowego z obchodami rocznicy Sekcji Austriackiej IPA  

w Seefeld w związku z trudną sytuacją. Byłoby miło znowu zobaczyć wszystkich 

przyjaciół IPA. 

Robert Neumann, Sekretarz Generalny IPA Austria. 

 

 

Członkowie Sekcji IPA UK założyli Klub Kolarski  

dla pracowników służb ratunkowych 

Dla dobra tych, którzy dają z siebie tak wiele, by chronić innych, 4 maja 2021 roku 

zainaugurowano działalność Klubu Kolarskiego Bluelight – pierwszego w Wielkiej 

Brytanii klubu rowerowego dla pracowników służb ratunkowych. 

W inauguracji, która miała miejsce w siedzibie New Scotland Yard, wzięli udział 

przedstawiciele różnych przedsiębiorstw, organizacji i formacji, a także 

funkcjonariusze i pracownicy szerokiego spektrum służb ratunkowych. 
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Członek Sekcji IPA UK, funkcjonariusz wywiadu Policji metropolitalnej (Met)  

i Honorowy Prezydent Klubu, Colin Nye, powiedział: „Praca podejmowana przez 

służby ratunkowe i partnerów, takich jak siły zbrojne, nie jest podobna do innych 

zawodów i czasami nasi koledzy są narażeni na powtarzające się traumatyczne 

przeżycia. Posiadanie społeczności zbudowanej wokół wspólnego zainteresowania, 

jakim jest jazda na rowerze, jest doskonałym sposobem dla pracowników służb do 

dekompresji w bezpiecznej przestrzeni. Cieszę się, że mogę wesprzeć tę inicjatywę  

w niewielki sposób i życzę wszystkim zaangażowanym osobom powodzenia.” 

Pomysł na klub powstał, gdy trzej funkcjonariusze Met – Colin Nye, Neil Turner i Dan 

Bryant – zaplanowali przejażdżkę rowerową Londyn-Paryż, aby zebrać fundusze na 

policyjne organizacje charytatywne po śmierci kolegi w Westminster w 2019 roku. 

Wieść o planowanym przejeździe szybko rozeszła się po mediach społecznościowych, 

a liczba chętnych do wzięcia udziału szybko przekroczyła możliwości organizatorów. 

Przejazd został niestety odwołany przez Covid, ale to nie był koniec. Gdy w mediach 

społecznościowych rosło zainteresowanie jazdą na rowerze wśród pracowników służb 

ratunkowych, grupa z różnych formacji spotkała się wirtualnie na rozmowie Zoom  

w marcu 2021 roku. To właśnie tam wizja Klubu Kolarskiego Bluelight zaczęła nabierać 

kształtów. 

Członek Sekcji IPA UK, emerytowany sierżant-detektyw i współzałożyciel, Neil Turner 

powiedział: „Entuzjazm współzałożycieli, pierwotnego komitetu i naszych partnerów 

biznesowych doprowadził do stworzenia czegoś naprawdę niesamowitego. Radzenie 

sobie z traumatycznymi wydarzeniami i dobrym samopoczuciem innych,  

a jednocześnie troska o nasze rodziny i nasze własne bezpieczeństwo było delikatnym 

balansowaniem. Naszym celem, w przyszłości, jest aby Klub aktywnie wspierał dobre 

samopoczucie tych, którzy pracują w służbach ratunkowych.” 

Klub kolarski, który jest stowarzyszony z Brytyjskim Związkiem Kolarstwa, jest otwarty 

dla kolarzy z Policji, Służby Zdrowia, Straży Pożarnej, Straży Przybrzeżnej, 

Królewskiego Narodowego Instytutu Łodzi Ratunkowych, Służby Więziennej, Sił 

Zbrojnych, Krajowej Agencji ds. Sił Zbrojnych, Krajowej Agencji ds. Przestępczości 

oraz organizacji poszukiwawczych i ratowniczych. 

Klub jest stowarzyszeniem non-profit, a fundusze zebrane dzięki członkostwu  

i sponsoringowi wspomagają pięć nominowanych organizacji charytatywnych ważnych 

dla społeczności niebieskich świateł: COPS (Care of Police Survivors), Help for 

Heroes, NHS Charities Together, Firefighters Charity oraz Coastguard Association. 

Celem Klubu jest zapewnienie bezpiecznego miejsca dla pracowników służb 

ratynkowych, w którym mogą się spotkać i cieszyć jazdą na rowerze dla promocji 

dobrego samopoczucia i zdrowia, a także aby dać coś od siebie tym, którzy narażają  
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własne bezpieczeństwo osobiste i dobre samopoczucie jako pierwsi w nagłych  

i krytycznych sytuacjach w całej Wielkiej Brytanii na co dzień. 

Ambasadorami Klubu, którzy dołączą do niektórych przejażdżek w ciągu roku są m.in. 

Sharron Davies – pływaczka, komentator Eurosportu Tom Gaymor, biegacz Chris 

Pritchard i były gracz rugby Andy Goode. 

Szef Policji Metropolitalnej, 

nadinspektor Roy Smith powiedział: „ 

Jestem absolutnie zachwycony, że 

mogę wspierać Klub Kolarski Bluelight. 

My wiemy, że we wszystkich służbach 

ratunkowych koledzy są znacznie 

bardziej narażeni na traumatyczne 

przeżycia w trakcie swojej kariery 

zawodowej – reagując na najbardziej 

niebezpieczne, poważne i traumatyczne 

zdarzenia, od których wiele osób by uciekło. To niewątpliwie zbiera swoje żniwo  

i wiemy, że istnieją silne powiązania między wysiłkiem fizycznym  

i zdrowiem psychicznym – oba te czynniki są kluczowe dla Twojego ogólnego 

samopoczucia. Spotkanie się z ludźmi o podobnych poglądach w bezpiecznej 

przestrzeni jest doskonałym sposobem radzenia sobie z tym stresem. Wszystko co 

można zrobić, aby nasi bohaterowie niebieskiego światła byli zdrowsi i szczęśliwsi, ma 

mój głos.” 

Klub Kolarski Bluelight jest obecnie otwarty dla członków z UK, ale gdy tylko zacznie 

działać, rozszerzy swoją działalność na cały świat. Sekcje IPA UK i Francja 

współpracują z Colinem i Neilem, aby wesprzeć ich inauguracyjne wydarzenie Londyn-

Paryż, zaplanowane na 2022 rok, o ile Covid pozwoli! 

Więcej informacji znajdziecie na stronie – https://ww.bluelightcc.co.uk/ 

Martin Turner, Wiceprezydent IPA UK. 
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Wiadomości z IPA Argentyna: 

Utworzenie centrum szkoleniowego   
 
 
W samym środku globalnej pandemii, która dotyka nas wszystkich, udało nam się 

stworzyć Centrum Szkoleniowe Rozwiązywania Konfliktów, Instytucję Szkoleniową nr 

30, autoryzowaną przez Podsekretarza ds. Dostępu do Sprawiedliwości prowincji 

Santa Fe w Argentynie, w celu prowadzenia szkoleń w zakresie rozwiązywania 

konfliktów, mediacji i negocjacji na rzecz pokoju. 

 

Pierwszy podstawowy kurs mediatora rozpoczęliśmy w sposób wirtualny, angażując 

nauczycieli o różnych profesjach i punktach widzenia, aby przekazać wiedzę na temat 

wszystkich podejść i modeli postępowania mediacyjnego i rozwiązywania problemów 

społecznych. 

 
 

Jose Luis Giacometti, Prezydent IPA Argentyna. 

Roberto Donatiello, Sekretarz Generalny IPA Argentyna. 
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Zmiana warty w Krajowym Centrum Administracji IPA Kenia 

 

Prezydent IPA Kenia, Alfred Osur, poprowadził 29 

kwietnia 2021 roku ceremonię pożegnalną na cześć 

długoletniej administratorki biura Lorny Wawuda. Krótka 

ceremonia odbyła się w siedzibie Policji, Joogo House ‘A’ 

w Nairobi, a uczestniczyli w niej przedstawiciele Krajowej 

Rady Wykonawczej i członkowie Sekcji IPA Kenia. 

Obecni byli również Sekretarz generalny, Jared Ojuok, 

Wiceprezydent Pauline Munyi, Mutiso lelli oraz Francis 

Sunda – obaj członkowie Regionu IPA Nairobi. Inni 

członkowie, którzy  nie mogli uczestniczyć w spotkaniu z powodu Covid-19, przesłali 

wyrazy uznania i życzyli Lornie powodzenia w jej przyszłych przedsięwzięciach. 

W swoim przemówieniu Prezydent Sekcji podziękował Lornie za jej wytrwałą i uczciwą 

pracę na rzecz Sekcji IPA Kenia w okresie sześciu lat. Opisał on również przywództwo 

Lorny jako charakteryzujące się wielką pokorą i szacunkiem dla wszystkich członków. 

Prezydent zauważył, że Lorna wykazała się głęboką wnikliwością i wiedzą w swojej 

pracy, w wyniku czego Sekcja IPA Kenia rozwinęła się wykładniczo w czasie jej 

kadencji.  

Prezydent Osur poświęcił również czas na powitanie Catherine Mashame, niwego 

administratora biura w zespole zarządzającym IPA Kenia i obiecał jej współpracę na 

wysokim poziomie oraz wsparcie w trakcie pełnienia przez nią nowych obowiązków. 

Pani Mashame została wybrana po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej i ocenie 

kandydatów na to stanowisko. Posiada ona tytuł licencjata w dziedzinie zarządzania 

zasobami ludzkimi uzyskany na Uniwersytecie Rongo oraz pięcioletnie doświadczenie 

w pracy w korporacji, jak również potwierdzone umiejętności komunikacyjne. Podczas 

miesięcznego okresu wprowadzającego udowodniła, że jest graczem zespołowym, 

osobą otwartą i posiadającą dobre zdolności interpersonalne. Jesteśmy pewni, że 

wywiąże się z powierzonego jej mandatu. 
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Członkowie wyrazili swoją wdzięczność wobec Lorny, obdarowując ją wszelkiego 

rodzaju prezentami: gotówką i innymi przedmiotami gospodarstwa domowego. Pani 

Wawuda, której towarzyszyli bliscy członkowie rodziny, nie potrafiła ukryć swojej 

radości. Obficie podziękowała członkom i zobowiązała się do wspierania działań IPA 

Kenia w przyszłości. 

Jared Ojuok, Sekretarz Generalny IPA Kenia.  

 

IPA Niemcy – 103 – Najstarszy członek IPA na świecie  
 
 
W Niemczech nadal rządzi Kaiser, I Wojna Światowa jest w fazie końcowej, kiedy 17 kwietnia 

1918 roku w Essen, w robotniczej rodzinie Kruppów na świat przychodzi Johannes Hoelscher. 

Obecnie obchodzi swoje 103. urodziny, co czyni go najstarszym członkiem IPA w Niemczech, 

a może nawet na świecie. 

Po okresie Republiki Weimarskiej i rządów nazistów w czasie II Wojny Światowej, jako 

wykształcony malarz i dekorator wstąpił do Policji w 1946 roku. Zaczynał jako asystent 

detektywa w swoim rodzinnym mieście, następnie, aż do emerytury, pracował w trzech 

komisariatach. Prowadził śledztwa w sprawach włamywaczy, przestępców seksualnych oraz 

morderców. „Zawsze działałem na rzecz przyznania się sprawców do winy, bo jest to 

ukoronowanie pracy śledczej” – tak brzmi jego motywacja i wniosek z wieloletniej pracy  

w Policji. 

Jednak jedna sprawa do dziś pozostaje dla niego i jego kolegów nierozwiązana. Potrójne 

morderstwo członków rodziny cukierników w Essen – Rüttenscheid. Sprawa morderstwa „Litta” 

przeszła do historii kryminalnej Essen. Nawet w wieku 103 lat senior pamięta wiele historii ze 

swojego ekscytującego okresu pracy jako policjanta. Johannes Hoelscher przeszedł na 

emeryturę w 1978 roku. Nawet po tym, jego droga codziennie wiedzie go na komendę, do 

policyjnej stołówki na obiad. 
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Po śmierci żony emeryt przez wiele lat mieszkał samotnie w swoim mieszkaniu, aż do 

momentu gdy w wieku niespełna 100 lat przeniósł się do domu opieki. Niestety, z uwagi na 

pandemię, urodziny trzeba było świętować w małym gronie i przed drzwiami Centrum Seniora. 

Kilku jego byłych kolegów z chóru policyjnego zagrało mu serenadę i wręczyli kwiaty. 

Gratulacje i życzenia od Burmistrza Thomasa Kufena, Komendanta Policji Franka Richtera  

i Prezydenta IPA Niemcy Horsta W. Bichla są szczególnie miłe, ponieważ jest on jednym  

z członków założycieli największej na świecie organizacji zawodowej.   

Uwe Klein, członek IPA Niemcy. 

 

 

IPA i WAD: Partnerstwo Przyjaźni   
 
 
Drodzy Przyjaciele, 

Współpraca pomiędzy Międzynarodowym 

Stowarzyszeniem Policji a Światowym 

Stowarzyszeniem Detektywów (WAD) formalnie 

rozpoczęła się 13 września 2019 roku, wraz  

z podpisaniem w Sztokholmie porozumienia przez 

oba stowarzyszenia. 

W porównaniu do IPA, Światowe Stowarzyszenie 

Detektywów to raczej mała organizacja, chociaż 

WAD może pochwalić się prawie 100-letnią 

historią, zostało założone w 1925 roku w Chicago, 

a obecnie jest największym i najważniejszym 

przedstawicielem w dziedzinie prywatnych 

dochodzeń i branży usług ochrony. 

Zacząłem ten projekt 3-4 lata temu, i z życzliwą pomocą i przyjaźnią May-Britt 

Ronnebro, projekt ten został przedstawiony Prezydentowi IPA Pierre-Martin 

Moulinowi. Wiele lat spotkań, dyskusji, a także rozmów z członkami IPA i WAD, aż  

w końcu marzenie o współpracy spełniło się w Sztokholmie. Dziękuję Pierre i May-

Britt. Jestem pewien, że nasza współpraca będzie wspaniałym narzędziem dla 

naszych członków. 

Przystąpiłem do IPA w sierpniu 2007 roku i od tego czasu nieustannie pracuję nad 

promowaniem wizerunku IPA na całym świecie. Wspieram wszystkich członków IPA 

podróżujących do Rumunii, a także jeżdżę do innych krajów, aby uhonorować 

członków z długą historią w naszym Stowarzyszeniu. 

Wielu z naszych członków to byli funkcjonariusze Policji, którzy przeszli do prywatnego 

sektora po przejściu na emeryturę, lub po podjęciu ryzyka rezygnacji z bezpiecznej  
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pracy w organach ścigania na rzecz stawienia czoła wyzwaniom prywatnej ochrony  

i branży detektywistycznej. Ponadto, mamy członków, którzy nie mają doświadczenia 

w organach ścigania i pochodzą z różnego rodzaju zawodów. Nasi członkowie są 

zlokalizowani w prawie każdym wolnym kraju na świecie. Mogą być z różnych dziedzin 

działalności, ale wielu z nich jest ściśle związanych z Policją, i tak właśnie narodził się 

pomysł współpracy. 

IPA i WAD mają ze sobą wiele wspólnego, choć oczywiście istnieją pewne różnice. 

Prywatne usługi detektywistyczne i ochroniarskie nigdy nie będą i nie zamierzają 

uzupełniać usług organów ścigania. Nie ma żadnej konkurencji, a my wyraźnie 

rozumiemy priorytet pracy policyjnej w egzekwowaniu prawa. 

Członkowie WAD pracują głównie w ochronie ogólnej, obronie praw cywilnych, takich 

jak znaków towarowych i patentów, wsparciem roszczeń cywilnych i innymi obszarami, 

w których organy ścigania nie mają zadań, lub włączają się na późniejszym etapie, 

gdy dojdzie do oczywistego naruszenia prawa. 

Jednak w dzisiejszych czasach wyzwania, przed którymi wszyscy stajemy, są takie 

same. Przestępcy wykorzystują międzynarodowe sieci, a nowoczesne techniki są 

błyskawicznie podchwytywane przez przestępców. Liczba naszych spraw drastycznie 

wzrasta i czasami mamy wrażenie, że walczymy jak Don Kichot z wiatrakami. 

Pracując głównie w małych i średnich firmach, nasi członkowie mogą szybko 

podejmować decyzje i nie są tak skrępowani przepisami. Z drugiej strony, nie mamy 

takich praw i oficjalnych sieci jakie mają organy ścigania. 

W niektórych dziedzinach nasi 

członkowie pracują na wczesnym etapie 

tak samo jak w przypadku organów 

ścigania. W oszustwach 

ubezpieczeniowych, na przykład, 

prywatni detektywi są często 

wynajmowani przez firmy 

ubezpieczeniowe do zbadania 

podejrzanych roszczeń. Jeśli okaże się, 

ze mamy do czynienia z oczywistym 

oszustwem, sprawę przejmuje Policja. 

W takich sytuacjach istnieją kontakty 

między naszymi członkami a organami 

ścigania, dlatego uważamy, że istnieje 

potrzeba wzajemnego zrozumienia. Jeśli 

nasi członkowie rozumieją pracę Policji, a Policja zrozumie pracę naszych członków, 

to z pewnością będzie to korzystne dla obu stron i pomoże nam osiągnąć nasze cele. 

Główne cele WAD nie różnią się zbytnio od celów IPA: chcemy dać naszym członkom 

szansę na stworzenie międzynarodowych sieci, zamierzamy promować edukację  

i praktyczną wiedzę wśród naszych członków, chcemy aby mieli oni szansę na  
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nawiązanie przyjaźni na całym świecie. Wszyscy wiemy, że im więcej mamy przyjaźni, 

wzajemnego zrozumienia i praktycznej wiedzy, tym więcej mamy pokoju, 

bezpieczeństwa i wolności. 

Jednym z głównych celów określonych w porozumieniu naszych Stowarzyszeń jest 

ustanowienie partnerstwa pomiędzy WAD a Komisją Zawodową IPA w zakresie 

dzielenia się profesjonalną wiedzą i szkoleniami. 

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z nawiązania współpracy z IPA – największym 

stowarzyszeniem Policji na świecie. Liczymy na wymianę doświadczeń, wzajemną 

naukę i przyjaźń. Chcielibyśmy, aby członkowie IPA gościli na spotkaniach WAD,  

i wiemy, że wielu spośród naszych członków, z których część już należy do IPA,  

z chęcią przyłączy się do spotkań IPA. 

Porozumienie między IPA i WAD zachęca członków WAD do kontaktu z krajową sekcją 

IPA i członkami IPA, oraz do znalezienia sposobu współpracy na wszystkich 

poziomach, od kulturowego, sportowego i szkoleniowego do przyjacielskich 

pogawędek, podczas gdy z punktu widzenia aktywnego egzekwowania prawa, 

członkowie IPA są zapraszani do przyłączania się do WAD, gdy po przejściu na 

emeryturę wstępują do innej globalnej rodziny śledczych. 

Cieszę się, że w przyszłości będę miał okazję poznać wielu członków IPA.               

 

Dan Rusu, Prezydent WAD, członek IPA. 

 

IPA UK – „Przekraczanie granic” do Francji   
 
 
‘Seria Spotlight rzuca światło na działania Policji z całego świata’ 

Wizyta we Francji w ubiegłym tygodniu (12 maja 2021 r.) była powiewem świeżego 

powietrza. Wielu z nas tęskniło za podróżami w minionym roku. Nawiązywanie 

kontaktów z członkami IPA na całym świecie jest tym o co chodzi w członkostwie. 

Tak więc, z braku lotów długodystansowych i krótkich wypadów na kontynent, 

obejrzałem najnowsze wydarzenie IPA online – przekraczanie granic. Nie byłem sam, 

dołączyło do mnie ponad 35 członków IPA z jedenastu różnych krajów (Anglia, Walia, 

Szkocja, Estonia, Grecja, Rumunia, Francja, Irlandia, Kuwejt, USA i Malezja). I nie 

mógłbym sobie wyobrazić bardziej interesującej rozmowy poprzez Zoom. 

Było to pierwsze z trzech zaplanowanych na maj, czerwiec i lipiec 2021 roku wydarzeń 

typu ‘spotlight’. Każda z imprez Zoom koncentruje się na innym kraju. Format składa 

się z krótkich „mini prezentacji” wygłaszanych w języku angielskim i często popartych 

zdjęciami i slajdami. Tematem naszego pierwszego Spotlight eventu (12 maja 2021 r.) 

była polityka we Francji. Zostaliśmy uraczeni czterema fascynującymi spostrzeżeniami 

francuskich funkcjonariuszy. 
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Jako pierwsza głos zabrała Nathalie, 

która przedstawiła nam pouczający 

przegląd struktury Policji we Francji. 

Nathalie opisała swoje ostatnie 

stanowiska z perspektywy lidera 

nadzorującego prestiżowe wydarzenia 

w zakresie porządku publicznego  

i podzieliła się zdjęciami, w tym 

niektórymi z francuskiej dywizji konnej. 

Drugi był Francois, francuski śledczy. Zadziwił nas rewelacjami, że prokurator, lub   

w przypadku niektórych poważnych przestępstw, sędzia śledczy, jest zobowiązany 

przez prawo do bycia powołanym na początku każdego dochodzenia w sprawie karnej. 

Podejście oparte na współpracy jest w całym cyklu sprawy karnej aż do momentu sądu 

i wyroku. 

Bruno dał nam wnikliwy wgląd w sprawy 

imigracji i przestępczości zorganizowanej. 

Służąc z międzynarodowymi partnerami  

w kilku placówkach, w tym w Bośni, Bruno 

opisał niektóre z ostatnich wyzwań  

i problemów związanych z migracją przez 

kanał La Manche i poruszył delikatne 

kwestie polityczne. 

Ostatni mówca rzucił światło na 

zwalczanie terroryzmu i wyjętych spod 

prawa gangów motocyklowych w ramach 

policji sądowej. Philippe podkreślił międzynarodową współpracę i wysiłki w zakresie 

gromadzenia danych wywiadowczych przez krajowe i międzynarodowe agencje 

działające w ramach partnerstwa. Podobieństwa z włoską mafią i strukturą 

hierarchiczną gangu Hells Angels, które zostały opisane, dały nam porywający finał 

naszej pierwszej imprezy IPA „Przekraczanie granic”. 

Dziękujemy naszym wspaniałym prelegentom oraz sekretarzowi Regionu London 

North IPA UK Alexowi Williamsowi za zorganizowanie i prowadzenie tej serii. 

Dołączcie do nas na kolejnym spotkaniu we wtorek 15 czerwca 2021 r. o godz. 18:00, 

kiedy rzucimy światło na pracę Policji w Niemczech – szczegóły zostaną ogłoszone 

wkrótce. 

Jeśli chcielibyście wziąć udział w przyszłych spotkaniach z cyklu „Przekraczanie 

granic” i pomóc w przygotowaniu krótkiego wykładu/prezentacji na temat swojego 

obszaru pracy, prosimy o kontakt z Sekcją IPA UK – vpturner@ipa-uk.org 

 

Martin Turner, Wiceprezydent IPA UK. 

 

 

mailto:vpturner@ipa-uk.org
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Dzień Dumy Policyjnej – IPA Brazylia   
 
 
Biuro Sekcji IPA Brazylia w stanie Rio de Janeiro uroczyście obchodziło „Dzień Dumy 

Policyjnej” w dniu 22 maja 2021 roku w siedzibie Sekcji IPA Brazylia w Rio de Janeiro. 

W wydarzeniu tym wzięło udział kilku 

członków IPA ze stanu Rio de Janeiro 

oraz goście. Oprócz uroczystości 

upamiętniającej, na terenie siedziby 

głównej odbyły się zawody strzeleckie. 

Wydarzenie odbyło się w celu 

wzmocnienia poczucia dumy z bycia 

policjantem i w odpowiedzi na krytykę, 

którą Policja w Rio de Janeiro otrzymała 

ze strony kilku krajowych mediów, po operacji policyjnej, która miała miejsce na 

wzgórzu Jacarezinho (miasto Rio de Janeiro) przeciwko handlowi narkotykami. 

Konfrontacja ta przyniosła 28 ofiar, w tym śmierć policjanta Andre Friasa.    

 

Joel Zarpellon Mazo, Prezydent IPA Brazylia. 
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POSŁOWIE: 

 

Ponieważ niniejszy Biuletyn zawiera artykuły w kilku 
językach, chciałabym skorzystać z okazji, aby 
podkreślić, że istnieje opcja tłumaczenia tekstu  
w górnym banerze wersji Flipbook, którą wszyscy 
otrzymują. 

Dlaczego nie spróbować tego, aby w pełni skorzystać z naszych biuletynów? 

Elke 

 

Wersja ‘Flipbook’ Biuletynu dostępna jest na stronie: 

www.ipa-international.org/Newsletter 
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Spotkanie na Szczycie #2 

 

Jest nam miło poinformować, że 
kontynuujemy nasz projekt “Spotkań 
na szczycie”.  

Kolejnym dolnośląskim szczytem, 
również na “Ś”, którego zdobycie 
wiąże się z otrzymaniem 
pamiątkowej odznaki, jest Ślęża. 

By jednak dodać element rywalizacji 
tym razem wszystkie odznaki będę 
numerowane, a kolejni zdobywcy 
będą wpisywani na listę zwycięzców. 

Możliwość zdobycia odznaki będzie 
od 05.06.2021 (pierwszy weekend 
czerwca) i polegać będzie na: 

– wbiegnięciu lub wejściu na szczyt 
Góry Ślęża, 

– pokonaniu minimum 10 km (wejście 
+ zejście), 

– udokumentowaniu aktywności za 
pomocą aplikacji biegowej 
ewentualnie dokumentacji zdjęciowej  

i wysłaniu jej na adres: 

wroclaw@ipa-dolnyslask.pl 

 

Bartłomiej Majchrzak, IPA Dolny Śląsk 
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Spotkanie z Robertem Lewandowskim 

 

W dniu 24 maja 2021 roku, w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydenta Sekcji 
Polskiej IPA – kol. Piotra WÓJCIKA, Prezesa Stołecznej GW IPA – kol. Andrzeja 
KROPIWCA oraz Przewodniczącego Regionu IPA CBŚ – kol. Andrzeja 
KUCZYŃSKIEGO z kapitanem reprezentacji Polski w piłce nożnej – Panem Robertem 
LEWANDOWSKIM. Spotkanie odbyło się z zachowaniem zasad sanitarnych, Panowie 
przyjęli już szczepionki przeciw Covid-19 lub posiadali negatywny wynik badania. 

W trakcie spotkania, Prezydent Sekcji 
Polskiej IPA: „w uznaniu dotychczasowe 
wspieranie działalności statutowej 
struktur organizacyjnych Sekcji Polskiej 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Policji (IPA) oraz propagowanie idei 
„Servo per Amikeco – służyć poprzez 
przyjaźń” w Polsce, Europie i na całym 
świecie”, w imieniu Krajowego Zarządu 
Sekcji Polskiej IPA, wręczył kol. 
Robertowi LEWANDOWSKIEMU – 
legitymację potwierdzającą przyznanie 

tytułu honorowego „ZASŁUŻONY DLA IPA SEKCJA POLSKA”. 

Następnie omówiono możliwości dalszej współpracy, a na 
zakończenie spotkania, koledzy z IPA przekazali kol. 
Robertowi okolicznościowe gadżety z logotypem naszego 
Stowarzyszenia. Wyróżniony tym zaszczytnym tytułem 
zrewanżował się, wręczając kol. Prezydentowi swoją 
koszulkę piłkarską, na której złożył autograf oraz sporządził 
dedykację o treści „dla Polskiej Sekcji IPA z pozdrowieniem  
i podziękowaniem”. Koszulka zostanie wywieszona w biurze 
Sekcji Polskiej w Warszawie. 

Szczególne podziękowania należą się kol. Andrzejowi 
Kuczyńskiemu (Przewodniczącemu Regionu IPA CBŚ) za 
zorganizowanie i przygotowanie przedmiotowego spotkania 
oraz kol. Tomaszowi Zawiślakowi i Norbertowi Sobotce 
(zasłużonym dla IPA SP) za pomoc w jego organizacji. 

 

Tekst: Piotr Wójcik, zdjęcia: Tomasz Zawiślak, IPA Polska 
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