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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  
O BEZPIECZEŃSTWIE I POKAZ SPRAWNOŚCI 
POLICJI

W dniach 16-17 października 2014 roku Instytut Politologii Uniwersytetu Gdań-
skiego we współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dol-
nośląskiej Szkoły Wyższej zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową o Bez-
pieczeństwie. Było to „pierwsze konferencyjne podejście” uczelni z grodu nad Motławą 
do tytułowej tematyki i to podejście bez wątpienia udane. Wynikało to z nieszablono-
wego podejścia, którego przejawem było z jednej strony zaproszenie do udziału – prócz 
uznanych badaczy – także bardzo szerokiego grona młodych ludzi zdobywających swe 
pierwsze doświadczenia, ale też prezentujących często niestandardowe poglądy, z drugiej 
zaś – swoiste „upraktycznienie” obrad poprzez wplecenie w program konferencji pokazu 
działania pododdziału prewencji oraz SPAP-u pomorskiej policji. 

W konferencji uczestniczyło ponad 80 prelegentów z różnych ośrodków akademic-
kich, a także przedstawiciele Policji i służb ochrony państwa. W części plenarnej wystą-
piło 12 prelegentów – profesorów reprezentujących między innymi Uniwersytet Gdański, 
Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Akademię 
Marynarki Wojennej, Akademię Obrony Narodowej, Dolnośląską Szkołę Wyższą, Insty-
tut Pamięci Narodowej oraz ośrodków zagranicznych. Wystąpienia profesorów reprezen-
tujących DSW (Tomasza Balbusa i Piotra Mickiewicza) dotyczyły kwestii bezpieczeństwa 
RP w strukturach NATO oraz zagadnień kontrwywiadowczych Polskiego Państwa Pod-
ziemnego.

Druga część konferencji to 11 paneli tematycznych, w których uczestniczyło prawie 
80 osób. Sporą część dyskutantów stanowili słuchacze studiów doktoranckich. 

Konferencji towarzyszył pokaz uzbrojenia i sprzętu zorganizowany przez Komendę 
Wojewódzką Policji w Gdańsku. Pokaz obejmował prezentację typowych działań podod-
działów zwartych Policji podczas konfrontacji z tłumem, czy to podczas imprez sporto-
wych, koncertów, czy w trakcie rozpraszania agresywnych zbiorowisk o innym charak-
terze. Można więc było obejrzeć akcję zmotoryzowanego plutonu prewencji, a następnie 
wzmocnionej kompanii formujących się w typowe szyki, a także takie elementy taktycz-
ne, jak akcja grupy wypadowej ukierunkowana na zatrzymanie aktywnego prowodyra 
tłumu, czy użycie granatów z gazem łzawiącym. Z czysto wizualnych względów można 
jedynie żałować, że wśród rozmaitych ugrupowań, jako żywo nawiązujących do wzorców 
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antycznych, zabrakło klasycznego rzymskiego żółwia (testudo) formowanego w ten spo-
sób, że legioniści z wnętrza szyku trzymali tarcze nad głowami.

Zauważyć w tym miejscu należy, że Oddziały Prewencji Policji (Samodzielne Pod-
oddziały Prewencji Policji) są wyodrębnionymi  jednostkami specjalistycznymi tworzo-
nymi na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji. W składzie Policji w chwili 
obecnej funkcjonuje 13 Oddziałów Prewencji Policji (jednostki liczące powyżej 240 eta-
tów) oraz osiem samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji. Największym z nich jest 
Oddział Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji zawierający w swoich strukturach 
12 kompanii prewencji. Wszystkie łącznie Oddziały i Pododdziały Prewencji Policji po-
siadają 6751 etatów, co oznacza, że pełni w nich służbę 6,6% wszystkich funkcjonariuszy. 
OPP i SPPP znajdują się w strukturach Komend Wojewódzkich Policji i kierowane są do 
służby prewencyjnej jako wsparcie jednostek terenowych, czyli Komend Powiatowych 
lub Komend Miejskich Policji. Stanowią one również odwód Komendanta Głównego 
Policji przeznaczony do działania na całym obszarze kraju. Specjalizacja tych jednostek 
polega na tym, iż policjanci są szkoleni i przygotowywani do prowadzenia działań zespo-
łowych w sytuacjach użycia większych sił policyjnych, w składzie pododdziału zwarte-
go. Ich ustawowe zadania to: ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie 
trwania legalnych zgromadzeń i imprez masowych, przywracanie porządku publicznego 
w przypadku zbiorowego naruszenia prawa ochrona porządku publicznego w przypad-
ku konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych (stan wojenny, stan wyjątkowy), 
katastrof i klęsk żywiołowych (stan klęski żywiołowej), udział w działaniach pościgo-
wo-blokadowych za niebezpiecznymi przestępcami, ochrona bezpieczeństwa i porządku 
publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw.

W trakcie wykonywania zadań w składzie pododdziału zwartego, gdy istnieje nie-
bezpieczeństwo zwarcia z agresywnym tłumem, funkcjonariusze pododdziałów pre-
wencji używają specjalnego ekwipunku, na który składają się: kaski ochronne, kamizelki 
ochronne, nagolenniki, ochraniacze na ręce, rękawice ochronne, tarcze (jest to wyposa-
żenie antyudarowe, które nie powinno być mylone z ochronami balistycznymi). Podsta-
wowym „środkiem zaczepnym” są oczywiście pałki szturmowe, choć policjanci posiadają 
również, siatkowe zestawy obezwładniające, plecakowe miotacze substancji obezwład-
niających, środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających, 
a w określonych sytuacjach mogą się posługiwać bronią gładkolufową. Formacje pre-
wencji posiadają również sprzęt ciężki: 38 miotaczy wody (czyli tak zwanych „armatek 
wodnych”), 40 automatycznych wyrzutni granatów łzawiących na samochodach, sześć 
urządzeń akustycznych LARD na samochodach oraz pięć transporterów opancerzonych. 
Większość z wymienionych pojazdów można było zobaczyć w dynamice w trakcie poka-
zu, a później na ekspozycji statycznej. 

Po policjantach z „prewencji” zaprezentował się SPAP, czyli Samodzielny Pododdział 
Antyterrorystyczny Policji. W obecnej organizacji policji jednostki takie usytuowane 
są na szczeblu komend wojewódzkich i podporządkowane bezpośrednio ich szefom.  
W Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Katowi-
cach, Krakowie i Rzeszowie istnieją Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Poli-
cji, w pozostałych miastach wojewódzkich istnieją mniejsze Sekcje Antyterrorystyczne. 
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Ich podstawowe zadania to: działania zmierzające do neutralizacji zagrożeń związanych  
z zamachami terrorystycznymi, obezwładnianie i zatrzymywanie szczególnie niebez-
piecznych przestępców, zatrzymywanie groźnych członków zorganizowanych grup prze-
stępczych, rozpoznawanie i neutralizacja materiałów i ładunków wybuchowych, ochro-
na wysokich rangą urzędników państwowych oraz delegacji krajowych i zagranicznych.  
W związku z realizowanymi zadaniami w składzie każdego SPAP znajduje się sekcja pi-
rotechniczna.

Policyjni antyterroryści zademonstrowali zatrzymanie samochodu prowadzonego 
przez zdeterminowanego, niebezpiecznego (uzbrojonego) przestępcę. Pędzące auto za-
trzymało się na błyskawicznie rozłożonej kolczatce, a po chwili sprawca znajdował się 
już na przysłowiowej „glebie”, dociskany do „matki Ziemi” kolanami funkcjonariuszy. 
Można tylko życzyć policyjnym komandosom, by tego rodzaju wyzwań stawało przed 
nimi jak najmniej, a jeżeli już do nich dojdzie – to aby rozwijały się one tak, jak w trakcie 
pokazu. 

Policyjny pokaz, stanowiący integralną część naukowej konferencji, to niewątpliwie 
idea cenna i ożywcza. Bardzo dobrze się stało, że pomysł zaaprobowali zarówno organi-
zatorzy całego przedsięwzięcia akademickiego, na których czele stał prof. Piotr Niwiński 
(Zakład Nauki o Bezpieczeństwie – Instytut Politologii UG), jak i pomorski Komendant 
Wojewódzki Policji, nadinspektor Wojciech Sobczak, bez którego przychylności impre-
za nie mogłaby oczywiście mieć miejsca. Nie ulega wątpliwości, że rześkie powietrze, 
huk wystrzałów i snujący się nad policyjnym placem ćwiczeń dym w sposób niezwykle 
skuteczny wyrwały akademików z rozważań teoretycznych, ukazując szerokie spectrum 
praktycznych wymiarów bezpieczeństwa.  


