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ABSTRAKT
Artykuł dotyczy międzynarodowej współpracy policjantów w ramach Między-

narodowego Stowarzyszenia Policji regionu Bielsko-Biała, która podlega Śląskiej Gru-
pie IPA, a ta jest częścią Sekcji Polskiej. Jednocześnie zawiera przykłady współpracy 
IPA Bielsko-Biała z wybranymi grupami IPA w Wielskiej Brytanii oraz Niemczech.

ABSTRACT
The paper aim is to present international policemen collaboration within 

International Police Association of the Bielsko-Biała region, reported to the Silesia IPA 
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Group, and further the Polish IPA Section. The author also presents experiences gained 
by the Bielsko-Biała IPA Group thanks to contacts with chosen IPA groups in the UK 
and Germany.

Słowa kluczowe: Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji, Policja, współpraca mię-
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WSTĘP

Międzynarodowa współpraca policjantów w ramach stowarzysze-
nia International Police Association stanowi ważny element codzien-
nej służby. IPA Bielsko-Biała nawiązała wzajemne relacje z wybranymi 
grupami IPA w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Kanady, Rumu-
nii, Czech oraz Słowacji.  Wymiana doświadczeń pomiędzy funkcjona-
riuszami stanowi jedno z poważniejszych wyzwań, jakie stoją podczas 
zmieniających się reali życia codziennego oraz globalizacji. Poznanie no-
wych metod oraz technik działania powoduje, iż funkcjonariusze Policji 
w znacznym stopniu udoskonalają wykonywane przez siebie czynności 
służbowe. Dodatkowym atutem takiej współpracy jest także złamanie 
bariery językowej i doskonalenie swoich umiejętności w posługiwaniu 
się fachowym językiem. Skuteczna współpraca stanowi jeden z zasad-
niczych czynników pozwalający uczynić państwa w niej uczestniczące 
krajami bezpiecznymi, sprawiedliwymi i opartymi na poszanowaniu 
podstawowych praw obywatelskich. 

1. ORGANIZACJE POLICYJNE I ICH FUNKCJE

„Międzynarodowa współpraca policyjna prowadzona jest w opar-
ciu o rządowe i resortowe akty prawne, a także dokumenty umożliwia-
jące lokalną kooperację na terenach przygranicznych. Realizacja mię-
dzynarodowej współpracy Policji odbywa się dwutorowo. Działania 
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pozaoperacyjne służą wypracowaniu metod, form i podstaw prawnych 
praktycznego współdziałania policyjnego, nazywanego inaczej współ-
pracą operacyjną”1.

Międzynarodowa współpraca operacyjna ma na celu wymianę in-
formacji m.in. poprzez:
–  System Informacyjny Schengen;
–  Krajowe Biuro SIRENE;
–  EUROPOL – czyli Europejski Urząd Policji funkcjonujący na ob-

szarze Unii Europejskiej, mający na celu podniesienie efektywności 
współpracy kompetentnych władz państw członkowskich w obsza-
rze zapobiegania i zwalczania międzynarodowej przestępczości zor-
ganizowanej;

–  INTERPOL – to międzynarodowa organizacja policyjna działająca 
w 190 krajach której podstawowym zadaniem jest pomoc organom 
ścigania w walce z przestępczością;

Nie można również zapomnieć o współpracy polskich oficerów 
łącznikowych  pełniących swoją służę w różnych państwach w Unii Eu-
ropejskiej, a także po za nią. Ważna jest również współpraca z zagra-
nicznymi oficerami akredytowanymi w Polsce.

Istotnym elementem współpracy jest także możliwość dostępu do 
innych policyjnych baz danych, co znacznie ułatwia poszukiwania np. 
osób zaginionych, skradzionych pojazdów czy dokumentów.

ONE STOP SHOP to Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji 
zorganizowane przez Komendę Główną Policji. Biuro to jest punktem 
kontaktowym na skalę międzynarodową. Za najważniejsze zadania biu-
ro można uznać koordynację i nadzór nad różnego rodzaju działania-
mi w kontaktach międzynarodowych pozaoperacyjnych, operacyjnych 
i szkoleniowych.

1 www.info.policja.pl/inf/wspolpraca-miedzynarod/72445,Wspolpraca-miedzy 
narodowa.html.
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Wracając jeszcze na moment do wspomnianej strefy Schengen warto 
powiedzieć, że w jej obrębie współpraca policji ma bardzo szeroki zakres 
do którego można zaliczyć: pościgi, wspólne patrole, obserwacje trans-
graniczne oraz inne zadania realizowane na terenach przygranicznych2.

2. RYS HISTORYCZNY STOWARZYSZENIA IPA

IPA – International Police Association – czyli Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Policji powstałe 1 stycznia 1950 roku z inicjatywy Ar-
thura Troopa – sierżanta Brytyjskiej Policji. Siedziba organizacji mie-
ści się w Szwajcarii. IPA jest stowarzyszeniem neutralnym pod wieloma 
względami m.in. gospodarczym, religijnym, związkowym i politycz-
nym. Skupia funkcjonariuszy policji na całym świecie bez względu na 
kraj pochodzenia, kolor skóry, język, wykształcenie, płeć, religię oraz 
wysokość stopnia. Przynależność do tegoż stowarzyszenia nakłada na 
funkcjonariuszy obowiązek przestrzegania powstałej w 1948 r. Deklara-
cji Praw Człowieka. W Niemczech w miejscowości Gimborn, niedaleko 
Kolonii mieści się Międzynarodowe Centrum Informacyjno-Szkolenio-
we3 oferujące szeroki program szkoleniowy częściowo finansowany dla 
członków IPA na wszystkich kontynentach4.

Mówi się, że od roku 1977 IPA nosi miano największego stowarzy-
szenia policjantów na świecie. Warto, więc podkreślić, że posiada ona 
swój własny statut konsultacyjny Rady Europy oraz statut konsultacyjny 
Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ. Największą władzą jest Kongres 
Światowy odbywający się co 3 lata5. Ostatni Kongres miał miejsce w Izra-
elu, podczas którego wyłoniony został nowy zarząd stowarzyszenia6.

2 Tamże.
3 www.ipapolska.pl/ipa/stowarzyszenie/10,IPA-podstawowe-informacje.html.
4 www.ipapolska.pl/ipa/stowarzyszenie/co-to-jest-ipa/11,Co-to-jest-IPA.html.
5 www.ipapolska.pl/ipa/stowarzyszenie/10,IPA-podstawowe-informacje.html.
6 www.ipapolska.pl/ipa/stowarzyszenie/historia/12,Historia-Sekcji-Polskiej-In-

ternational-Police-Association.html.
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3. CEL I SPOSÓB DZIAŁANIA IPA „SERVO PER 
AMIKECO” – „SŁUŻYĆ PRZEZ PRZYJAŹŃ” 

W Polsce główna siedziba IPA znajduje się w Poznaniu przy ul. Jana 
Kochanowskiego 2a i funkcjonuję pod pełną nazwą: International Police 
Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Sekcja Polska7.

Zaszczepienie idei IPA w Polsce mogło dopiero zakiełkować 
w chwili zmian w ustroju państwa, a co za tym idzie wraz z powstaniem 
neutralnej politycznie Policji. Pierwsze przejawy współpracy zaobser-
wować można było w kontaktach z francuskimi policjantami latem 
1990 r., w tym samym czasie partnerem stała się Sekcja Duńska IPA, 
dzięki której, doprowadzono do powołania tymczasowego zarządu. Nie-
długo potem nawiązane zostały również kontakty z niemiecką policją.

Z biegiem czasu oficjalnie powołano Sekcję Polską. Oficjalna na-
zwa International Police Association – Sekcja Polska ostatecznie znala-
zła swoje miejsce 23 grudnia 1991 r. z chwilą wydania postanowienia 
o zarejestrowaniu międzynarodowego stowarzyszenia przez Wojewódz-
ki Sąd w Poznaniu. Pierwszy Kongres Polskiej IPA odbył się w Kiekrzu 
pod Poznaniem w połowie października 1992 r. skupiający 52 delega-
tów wybranych spośród 630 członków pochodzących z 22 grup woje-
wódzkich. Podczas Kongresu powołana została Krajowa Komisja Wy-
konawcza skupiająca aż 13 osób. 

W połowie marca 2003 r. w trakcie posiedzenia Krajowego Zarządu 
IPA odbywającego się w Mysłowicach podjęta została decyzja o umożli-
wieniu dostępu do IPA także funkcjonariuszom Straży Granicznej – za-
pis ten wprowadzony został do statutu podczas V Kongresu Krajowego8. 

Podstawowym założeniem stowarzyszenia jest tworzenie i pie-
lęgnowanie więzów przyjaźni i koleżeństwa wśród pełniących służbę 

7 www.ipapolska.pl/ipa/stowarzyszenie/opp/13,IPA-Sekcja-Polska.html.
8 www.ipapolska.pl/ipa/stowarzyszenie/historia/12,Historia-Sekcji-Polskiej-In-

ternational-Police-Association.html.
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funkcjonariuszy w wielu krajach na całym świecie9. Na dzień 4.10.2012 r. 
organizacja skupiała ponad 358 000  policjantów pełniących służbę 
w 66. krajach. Liczba ta z dnia na dzień rośnie. Stowarzyszenie skupia 
także emerytów i rencistów policyjnych, pod warunkiem, że ich praca 
nie jest sprzeczna z założeniami statutu10. Można wyróżnić cztery typy 
członków:

– zwyczajny;
– asocjacyjny11.
Każdy z członków jest częścią stowarzyszenia dobrowolnie, nikt 

nikogo nie przymusza. Członek traci swoje członkostwo w chwili samo-
dzielnego wystąpienia, wykluczenia przez stowarzyszenie, śmierci lub 
też w związku z nieopłaceniem składki członkowskiej12.

Wśród podstawowych zadań IPA – Sekcja Polska możemy wyróż-
nić różnorodne zadania, do których można zaliczyć:
• „Przeprowadzanie krajowych i międzynarodowych sympozjów na-

ukowych, spotkań i seminariów w celu studiowania problemów za-
wodowych, kulturalnych i innych.

• Propagowanie i przeprowadzanie grupowych i indywidualnych wy-
jazdów studyjnych.

• Propagowanie i przeprowadzanie imprez kształcących młodzież 
(podróże, wymiana młodzieży, seminaria młodzieżowe).

• Wymianę i publikację informacji zawodowych z zakresu działalno-
ści głównie przez wydawanie czasopisma Sekcji Polskiej IPA.

• Dążenie do rozwoju kontaktów osobistych z członkami innych sek-
cji narodowych w duchu wzajemnego zrozumienia i pomocy.

• Wzmacnianie wśród służb policyjnych poczucia poszanowania pra-
wa i utrzymania porządku.

9 www.ipapolska.pl/ipa/stowarzyszenie/10,IPA-podstawowe-informacje.html.
10 www.ipapolska.pl/ipa/stowarzyszenie/co-to-jest-ipa/11,Co-to-jest-IPA.html
11 Statut International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Poli-

cji Sekcja Polska, § 10.
12 Tamże, § 11.
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• Zmierzanie do podniesienia prestiżu Policji i Straży Granicznej 
w szczególności poprzez podnoszenie stanu wiedzy o formacjach 
w społeczeństwie oraz poprawę stosunków między społeczeństwem 
a Policją i Strażą Graniczną.

• Popieranie i ułatwianie wymiany doświadczeń z członkami innych 
sekcji narodowych i dążenie w ten sposób do podnoszenia poziomu 
wiedzy zawodowej i ogólnej.

• Współuczestniczenia w przygotowaniu polskiej i światowej biblio-
grafii prac dotyczących problematyki policyjnej oraz Stowarzyszenia.

• Rozwijanie współpracy w sferze zawodowej, socjalnej, kulturalnej, 
sportowej i turystycznej z innymi sekcjami narodowymi oraz po-
między strukturami w kraju.

• Inicjowanie wymiany korespondencji dla podtrzymania i nawiązy-
wania kontaktów oraz wspieranie nauczania języków obcych”13.

Śląska Grupa Wojewódzka IPA składa się z 36 regionów, jednym 
z nich jest region Bielsko-Biała, który rozpoczął swoją działalność 
w 1993 r. Obecnie w swoich szeregach skupia ponad 100 członków14.

Wspomniane już wcześniej hasło: „służyć poprzez przyjaźń” mobi-
lizuje wielu policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz eme-
rytów i rencistów tych formacji do aktywności nie tylko na płaszczyź-
nie zawodowej, ale i na nie mniej ważnej, pozazawodowej. Powoduje to 
zmiany w świadomości społeczeństwa mające na celu budowanie w ich 
oczach obraz funkcjonariusza oraz ułatwienie dostępu do informacji 
o zadaniach, problemach i codziennym działaniu instytucji jaką jest 
Policja15.

Uczestnictwo w przedsięwzięciach Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Policji pozwala na zdobycie wielu przydatnych doświadczeń. 

13 Tamże, § 9
14 www.ipa-bielsko-biala.pl.tl/Co-to-jest-IPA.htm.
15 P. Michalak, Historia Sekcji Polskiej International Police Association, www.

ipapolska.pl/ipa/stowarzyszenie/historia/12,Historia-Sekcji-Polskiej-International-
-Police-Association.html
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Można czynnie obserwować i brać udział w akcjach śledczych, prewen-
cyjnych i patrolach ruchu drogowego. Przestępcy nie zmieniają swoich 
metod, celów czy też motywów. Na przestrzeni lat nadal popełniane są 
takie same zbrodnie. To samo tyczy się każdego kraju – nie ma państwa, 
bez przestępców. Jednak gdyby przyjrzeć się pracy jednostek policyj-
nych, łatwo zaobserwować jak bardzo różnią się ich metody, sprzęty, 
a nawet podejście do rozwiązania przeróżnych spraw.

Komenda Miejska Policji w Bielsku- Białej już od 1993r. stara się 
o przyjęcie w szeregi Stowarzyszenia, działając na terenie dawnego wo-
jewództwa bielskiego. Obecnie region Bielska-Białej funkcjonuje w ra-
mach struktur Śląskiej Grupy Wojewódzkiej  IPA. Dlatego też Region za 
oficjalną datę swoich narodzin uznał rok 1993. Od tamtych wydarzeń 
notuje się coraz większe zainteresowanie dołączeniem do prestiżowego 
Stowarzyszenia.

4. PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA  
ZE WSPÓŁPRACY

4.1. „ZABAWKA OD POLICJANTA”
Działalność Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Sto-

warzyszenia Policji można bardzo szeroko opisać. Zaczynając od orga-
nizacji wydarzeń i zbiórek charytatywnych na rzecz policjantów i ich 
rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, nie rzadko zwią-
zanej z ryzykiem zawodowym, na współpracy z 18 Batalionem Desan-
towo-Szturmowym kończąc. A to nie wszystko! Nie wolno zapomnieć 
o akcji „ZABAWKA OD POLICJANTA”, którą nie tylko zainicjowała 
Śląska Grupa, ale od lat także jej patronuje. Dotyczy ona przede wszyst-
kim najbardziej potrzebujących dzieci z Podbeskidzkiego Ośrodka In-
terwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej. Bez wątpienia głównym zaję-
ciem jest organizowanie międzynarodowych spotkań, w których udział 
biorą funkcjonariusze wielu krajów.
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Zdj. 1. Akcja „Maskotka od policjanta” w Domu Pomocy Dziecku 
w Bielsku-Białej

4.2. WIZYTA W WIELKIEJ BRYTANII
Osobiście miałem okazję wziąć udział w kilku tego typu wydarze-

niach, które bezsprzecznie były dla mnie niezwykłymi doświadczenia-
mi. Miały one miejsce w kilkuletnich odstępach czasu. Mój pierwszy 
wyjazd odbył się w 2009 r., kiedy jeszcze byłem młodszym aspirantem. 
Udałem się do Peterborough, pięknego, brytyjskiego miasta, leżącego 
w hrabstwie Cambridgeshire. Miałem tam okazję nawiązać współpracę 
z małżeństwem Bretherton, Rebeccą i Steve’em i zamieszkać wraz z nimi 
w ich rodzinnym domu. Oboje związali swoje życie zawodowe z policją. 
Znajomość z nimi do dnia dzisiejszego obrazuje przyjaźń i współpracę 
członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.
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Zdj. 2. Autor z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji w Peterborough

4.3. WIZYTA W NIEMCZECH
Kolejny wyjazd miał miejsce do Wolfsburgu gdzie gościli nas 

przyjaciele z Niemczech, na obchodach XX-lecia IPA Wolfsburg. Ko-
lejnym moim przeżyciem w działalności IPA były ponowne odwiedzi-
ny Brethertonów w ich rodzinnym mieście -Peterborough, tym razem 
w 2014r. Wolfsburg natomiast jeszcze raz miałem okazję zobaczyć 
w 2017 r na XXX-leciu powstania ich Regionu. Mijające lata wiązały się 
z moimi awansami na kolejne stopnie, a w roku 2013 oficjalnie zostałem 
wybrany na Członka Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Policji Region Bielsko-Biała.

4.4. II WIZYTA W WIELKIEJ BRYTANII
Podczas drugiej wizyty w Peterborough byłem już starszym aspi-

rantem, odwiedziłem, zatem wydział kryminalny. Tam miałem okazję 
przyjrzeć się działaniom podczas narady funkcjonariuszy dotyczącą 
prowadzonych postępowań. Uczestniczyłem także w przesłuchaniu jed-
nego z podejrzanych, co dało mi możliwość przysłuchania się dokładnej 
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analizie winy podejrzanego. Oczywiście zostałem zapoznany również 
ze specyfiką pracy techników kryminalistycznych, którzy przedstawi-
li mi, w jaki sposób zabezpieczają ślady pozostawione przez sprawców 
przestępstw. Nie uszło mojej uwadze, jak bardzo różnią się od polskich 
środków stosowanych przy tego typu operacjach. Ich praca przebiegała 
o wiele szybciej, w głównej mierze dzięki skomputeryzowaniu i auto-
matycznemu przekazywaniu do baz danych, stworzonych na podstawie 
porównań przeróżnych zebranych śladów.

Oczywiście współpraca policjantów zrzeszonych przez Stowarzy-
szenie IPA, przebiega w dwie strony. Oznacza to, że również ja miałem 
zaszczyt gościć w moim domu małżeństwo Brethertonów. Podczas ich 
wizyty w Polsce, Rebecca – należąca do jednostek prewencyjnych – od-
wiedziła Komendę Miejską Policji w Bielsku-Białej. Tak jak ja, miała 
możliwość uczestnictwa w interwencjach z funkcjonariuszami Komi-
sariatu Policji II w Bielsku-Białej  np. awantury domowej czy ustalenia 
właściciela auta dla celów procesowych.

4.5. SPOTKANIA NA PODBESKIDZIU
We wrześniu 2008 roku z inicjatywy Zarządu Regionu IPA Bielsko-

-Biała w stolicy Podbeskidzia odbyło się kilkudniowe spotkanie policjan-
tów z kliku krajów, takich jak Kanada, Anglia i Niemcy. Celem poszerze-
nia kontaktów osobistych i zawodowych, zacieśnienia współpracy w ra-
mach IPA jak i promowania pozytywnego wizerunku Policji oraz pięk-
nego regionu jakim jest miasto Bielsko-Biała i jego okolice, ale przede 
wszystkim z uwagi na obchody XV-lecia powstania IPA Bielsko-Biała.

Również w 2013 r. zaproszono gości z wielu państw, tym razem 
by uczcić XX rocznicę tego wydarzenia. Policjanci i goście w ramach 
świętowania odwiedzili nie tylko Komendę w Bielsku-Białej, ale także 
nowo wybudowany komisariat w Jasienicy. Wielkim zainteresowaniem 
cieszył się wspólny spacer w mundurach uczestników. Mieszkańcy mo-
gli z bliska przyjrzeć się różnicą w umundurowaniu policyjnym Polski, 
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Anglii, Niemiec, a nawet Kanadyjskiej Konnej Policji. Zaproszeni goście 
mieli okazję zwiedzić piękne zakątki Bielska-Białej oraz okolice m.in. 
Skrzyczne, skąd podziwiali Beskidy. Na koniec wręczono im pamiątko-
we statuetki i zorganizowano uroczystą kolację, podczas, której dodat-
kowo było można wymienić się doświadczeniami z pracy zawodowej.

Zdj. 3. Wspólny patrol międzynarodówki policyjnej po ulicach Bielska-
Białej w 2013 r.

4.6. PLANY NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ
W bieżącym roku w miesiącu wrześniu planowane jest także po-

nowne spotkanie członków IPA, a zaproszenia zostały wysłane m.in. do 
funkcjonariuszy z Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Austrii, Rumunii, 
Kanady, Niemiec. Będzie to kolejna okazja do wymiany doświadczeń 
jak też nowinek technicznych stosowanych w codziennej służbie. 

WNIOSKI

Współpraca, na którą pozwala członkostwo w Międzynarodowym 
Stowarzyszeniu Policji, niesie ze sobą ogromną ilość profitów. Nie da 
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się ocenić, jak wielkie doświadczenie zdobywają funkcjonariusze, ko-
rzystając z wydarzeń inicjowanych przez IPA. Przede wszystkim mogą 
oni wymieniać się wzajemnie nabytymi umiejętnościami i metodami 
np. identyfikacji. Z roku na rok organizacja zrzesza coraz większą ilość 
członków, co pozwala na jej stały rozwój, a także nawiązywanie nowych 
kontaktów. 

Podczas wyżej wspomnianych wydarzeń zorganizowanych przez 
IPA miałem zaszczyt poznać wielu policjantów innych nacji. Byli to 
m.in. Philip Barnes z Wielkiej Brytanii, Martin Mϋller z Niemiec oraz 
Dietmar Quantsching z Austrii. Dość szybko spostrzegłem, że w sze-
regach brytyjskiej policji można poznać sporo obcokrajowców, także 
Polaków, którzy wspomagali policjantów m.in. w pokonaniu barier ję-
zykowych. Mogłem także uczestniczyć w czterogodzinnych patrolach 
ruchu drogowego. Pomagałem przy obsłudze zdarzeń drogowych oraz 
kontroli samochodów, przekroczeniach prędkości itd. Wielką nowinką 
techniczną, wykorzystywaną przez policję Wielkiej Brytanii były dla 
mnie kamery skanujące tablice rejestracyjne pojazdów, które momen-
talnie trafiały do bazy danych, która umożliwiała błyskawiczną identyfi-
kację m.in. właściciela pojazdu. Po raz kolejny udowodniono mi wtedy, 
na jak wysokim poziomie znajduje się angielska technologia śledcza, 
prewencyjna, a nawet drogowa. Kolejnego dnia uczestniczyłem w zwy-
czajowym patrolu radiowozem brytyjskim. Interweniowaliśmy m.in. 
w sprawach kradzieży np. roweru i dokumentów. Zostaliśmy również 
wezwani do sprawy rozpoznania osoby poszukiwanej w lokalu publicz-
nym. Byłem, więc świadkiem codziennej służby policji w Anglii i obser-
wowałem, jakie metody i sposoby wykorzystują w swojej pracy.

Międzynarodowa współpraca w ramach stowarzyszenia IPA przy-
czynia się do możliwości czerpania przykładu z doświadczeń, z jakimi, 
na co dzień można spotkać się w innych państwach. Dodatkowo funk-
cjonariusze zrzeszeni w IPA nawiązują relacje koleżeńskie i przyjaciel-
skie, które kontynuowane są nawet po odejściu ze służby. Wymiana in-
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formacji w znacznym stopniu wpływa też na poprawę bezpieczeństwa 
publicznego, a w niektórych przypadkach do podjęcia nowych radykal-
nych zmian w codziennej działalności. 

Zdjęcia pochodzą ze strony https://ipa-bielsko-biala.pl.tl/.
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