
 

Warszawa, 25 listopada 2022 r. 

Prezes Jerzy Strzeżek  

Fundacja „Ubi societas, ibi ius” 

ul. Dankowicka 23 

01-987 Warszawa 

Szanowna Pani  
Artur Hołubiczko  
Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie 
 

     

Szanowny Panie Komendancie, 

mam przyjemność poinformować, że Fundacja „Ubi societas, ibi ius” rozpoczęła 

ogólnopolską kampanię edukacyjną „Tak bezpieczniej” realizowaną w ramach Programu 

Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA. 

 

Kampania skierowana jest m. in. do: starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast oraz pracowników urzędów i  starostw powiatowych. 

 

Celem kampanii, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej nr 513/2014, jest zwiększenie świadomości i wiedzy mających bezpośredni 

wpływ na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w poszczególnych państwach 

Unii w celu ochrony ludzi i dóbr przed zagrożeniami, które w obecnej sytuacji wojny w 

Ukrainie stają się coraz bardziej ponadnarodowe. 

 

Przykładem działań Fundacji realizowanych w ramach Projektu jest wykład na temat 
zagrożeń i zdarzeń o charakterze Terrorystycznym (link do części pierwszej wykładu). 
https://vimeo.com/771130898/d63627ad32 

 
  
Szczególnym obszarem zainteresowań Fundacji są przestępstwa związane  

z fałszerstwami dokumentów publicznych. W ostatnim czasie pojawiło się wiele doniesień 

medialnych na temat obcokrajowców posługujących się podrobionymi dokumentami o czym, 

informowała m.in. stacja telewizyjna Polsat w swoich wiadomościach (link do wiadomości). 

 https://vimeo.com/769512604/20c9d7a935  

 

 

https://vimeo.com/771130898/d63627ad32
https://vimeo.com/769512604/20c9d7a935


 

Zdajemy sobie sprawę z dużej odpowiedzialności ciążącej na służbach zajmujących się 

utrzymaniem porządku publicznego, których jednym z podejmowanych zadań jest kontrola 

dokumentów publicznych. Od wyposażenia funkcjonariuszy w środki techniczne wspierające 

proces ujawniania fałszerstw oraz niezbędną wiedzę na temat zabezpieczeń dokumentów, 

zależy eliminacja z przestrzeni publicznej przestępstw, które niewykrywane zagrażają 

bezpieczeństwu państwa i jego obywateli. 

W związku z powyższym Fundacja jako podmiot, który posiada zdiagnozowaną ocenę 

zjawiska, ekspertów badań dokumentów a także niezbędne środki techniczne wspierające 

proces kontroli dokumentów jest gotowa do zaoferowania Państwu wsparcia w zakresie 

eliminacji z obiegu fałszywych dokumentów. 

 

Szanowny Panie Komendancie, 

zapraszamy do kontaktu, w celu zakupu i doposażenia Państwa Jednostki  

w niezbędne wyposażenie techniczne.    

       

 

Z poważaniem 

                                                                                              Jerzy Strzeżek 

Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius” 

 

 

W sprawie specjalistycznych urządzeń, służących do kontroli dokumentów 

publicznych, bardzo proszę o kontakt wyznaczonego Funkcjonariusza Straży Miejskiej 

 z Panem Tomaszem Dzierzgowskim,  na adres e-mail: info@tamprawo.org  

Tel.: 519 589 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


