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Wybrane problemy działań prewencyjnych Policji

Abstrakt

W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obsza-
rów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat 
istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych 
funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano 
powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz 
dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane sta-
tystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa 
publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane 
w Policji rozwiązania organizacyjne.
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Selected Problems of Police Preventive Actions

Abstract

The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Po-
lice activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into 
account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by 
the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study 
uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police 
and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect 
statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public  
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security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions 
applied in the Police

Keywords: public security, threats, system, preventive measures, police, police officer

Received: 11.05.2020; Reviewed: 16.06.2020; Accepted: 16.06.2020

Вибрані проблеми профілактичних акцій поліції

Анотація

У статті за допомогою синтетичного методу представлено проблеми одного з най-
вибагливіших напрямків діяльності польської поліції – профілактичних заходів. Їх 
обговорено через призму сутності та масштабів цієї діяльності, виконання службових 
завдань районними та іншими працівниками поліції, які виконують патрульну та 
інтервенційну службу. У дослідженні використано загальнодоступні статистичні дані, 
що документують думки поляків на тему поліції та динаміку змін їх думок щодо цієї 
формації. Ці дані підтверджуються статистичними даними за 2012–2017 рр. Викладені 
міркування стосуються питань громадської безпеки, які представлено на основі пра-
вових положень та організаційних рішень застосованих в поліції.

Ключові слова: громадська безпека, загрози, система, профілактичні заходи, поліція, 
працівник поліції
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Wprowadzenie

Policja [1] jest istotną instytucją systemu bezpieczeństwa publicznego [2]. To na niej 
w sposób szczególny ciąży misja ochrony życia, zdrowia i mienia ludzi przed bezpraw-
nymi zamachami naruszającymi te dobra [3]. Jest ona instytucją skuteczną w zakresie 
przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego [4], jednak wciąż poszu-
kującą nowych rozwiązań swego doskonalenia.
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Szczególnie pożądanym społecznie rodzajem działań policyjnych są działania 
prewencyjne [5], w tym zapobiegawcze [6]. Aktywność prewencyjna wpływa na eko-
nomizację funkcjonowania Policji (Morbum evitare quam curare facilius est). Skutkuje 
niedopuszczeniem do powstawania strat i nieszczęść ludzkich lub gdy jednak one 
wystąpią, ogranicza ich skalę.

Policja jest elementem systemu bezpieczeństwa publicznego [7], dlatego swe zada-
nia może realizować wespół z innymi jego członkami. Minęły czasy, kiedy od policjanta 
wymagało się samodzielnej, w najszerszym zakresie, realizacji wszelakich zadań przy-
czyniających się do bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dziś policjant w zamyśle 
to nie tylko wykonawca sobie tylko przypisanych prawem przedsięwzięć, to również 
sprawny organizator, ale i inicjator pomysłów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, 
zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i wspólnotowym [8].

Biorąc pod uwagę szczególne znaczenie policyjnych działań prewencyjnych dla za-
pewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz utrzymania wysokiego poziomu poczucia 
bezpieczeństwa obywateli, celem niniejszego opracowania jest wskazanie wybranych 
problemów oraz możliwości ich rozwiązania. 

1. Istota i zakres działań prewencyjnych Policji

Istotą policyjnych działań zapobiegawczych jest utrzymanie stanu niezagrożenia pod-
miotu chronionego i przez to niedopuszczenie do pojawienia się relatywnie relewantnej 
i negatywnie ocenianej jego cechy. Gdy w otoczeniu społecznym podmiotu chronionego 
pojawia się ktoś mogący być sprawcą czynu zabronionego, to działanie prewencyjne 
ma uniemożliwić wykonalność tego czynu. Prewencja bowiem wpływa na możność 
sytuacyjną i dyspozycjonalną sprawcy, czyniąc jego czyn trudnym (nieopłacalnym) 
do wykonania lub wręcz niewykonalnym. Ponieważ cele Policji i sprawcy przestęp-
stwa są rozbieżne, a podmioty te umyślnie sobie przeszkadzają, to prewencja w takim 
przypadku jest jednym ze sposobów walki, w której każda ze stron chce uniezależnić 
realizację swojego celu od dalszych działań przeciwnika. 

Działania Policji w sferze ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bez-
pieczeństwa i porządku publicznego wynikają z trzech źródeł: prawa powszechnie 
obowiązującego, zadań priorytetowych Komendanta Głównego Policji dla Policji oraz 
analizy bieżącej stanu zagrożenia [9]. 

Zadania wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego wskazującą 
na konieczność:



•	 ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naru-
szającymi te dobra (a ochrona zawsze ma walor zapobiegawczy);

•	 ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
•	 inicjowania i organizowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym (art. 1 ust. 2 ustawy 
o Policji [10]).
Szczególne znaczenie ma ostatnie zadanie, gdyż nie tylko wprost odwołuje się do 

konieczności działań prewencyjnych, lecz również zwraca uwagę na konieczność podej-
mowania współpracy [11] z podmiotami pozapolicyjnymi. Sztandarowym przykładem 
działań prewencyjnych podejmowanych w kooperacji z innymi podmiotami była i jest 
realizacja Rządowego Programu „Razem bezpieczniej” w ramach trzech wieloletnich 
edycji. Program został zapoczątkowany Uchwałą Rady Ministrów z 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Ra-
zem bezpieczniej” [12]. Określono, że podmiotami realizującymi są organy administracji 
rządowej działające pod kierunkiem ministra odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne. 

Program poprzez realizację zadań miał prowadzić do: podniesienia poziomu re-
alnego bezpieczeństwa w Polsce i poczucia bezpieczeństwa Polaków, zapobiegania 
przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez odpowiednio zdynamizowane 
działania zaktywizowanej administracji rządowej, wsparte administracją samorzą-
dową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną; poprawy społecznego 
wizerunku Policji i wzrostu zaufania do tej instytucji (pkt 2 Programu „Razem bez-
pieczniej”) [13].

Rada Ministrów zaliczyła do obszarów działania uwzględnianych w przedmioto-
wym programie:
•	 bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania (ograniczające 

przestępczość szczególnie uciążliwą społecznie, w tym: przestępstwa rozbójnicze, 
bójki i pobicia, powodowanie uszczerbku na zdrowiu, kradzież, w tym kradzież 
pojazdów, kradzież z włamaniem i uszkodzenie lub zniszczenie mienia);

•	 przemoc w rodzinie (chroniące i wspierające ofiary domowej agresji);
•	 bezpieczeństwo w szkole (ograniczające przemoc rówieśniczą oraz przestępczość 

narkotykową wśród uczniów);
•	 bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej (odnoszące się do bezpieczeń-

stwa przewozów pasażerskich);
•	 bezpieczeństwo w ruchu drogowym (ograniczające liczbę wypadków drogowych 

i ich ofiar);
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•	 bezpieczeństwo w działalności gospodarczej;
•	 ochrona dziedzictwa narodowego (ograniczające liczbę zaboru przedmiotów za-

bytkowych [14, 15, 16] i ich niszczenia) [13].
Program realizowany w ramach pierwszej edycji spełnił pokładane w nim nadzie-

je. Przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa Polaków i poprawy wizerunku Policji 
w oczach mieszkańców. Zostało to uczynione przez działania wspólne wszystkich 
podmiotów systemu bezpieczeństwa publicznego odgrywających rolę partnerską wo-
bec siebie.

W latach 2007–2017 Program „Razem bezpieczniej”:
•	 został oceniony pozytywnie, jako działanie przyczyniające się do zwiększenia 

realnego bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców;
•	 zarekomendowany do należy kontynuacji;
•	 zwiększył świadomość Polaków dotyczącą zagrożeń, sytuacji niebezpiecznych 

i zachowań aspołecznych; 
•	 przyczynił się do poprawy zaufania mieszkańców do Policji, do poprawy jej wize-

runku, który obecnie jest bardzo wysoki;
•	 utorował kooperację między instytucjami szczebla centralnego, jak również na 

poziomie wojewódzkim i lokalnym, czego skutkiem stało się usprawnienie działań 
zapobiegawczych; 

•	 przyczynił się do uzyskania efektu synergii w ramach realizacji przedsięwzięć 
wielopodmiotowych; 

•	 umożliwił realizację ponadstandardowych działań, które nie byłyby możliwe bez 
dodatkowego nakładu finansowego;

•	 utorował drogę innowacyjnym rozwiązaniom lokalnym w sferze bezpieczeństwa 
publicznego („Bank dobrych praktyk”) [17].
Pierwsza edycja doczekała się kontynuacji, przeobrażając się w „Program ogra-

niczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Włady-
sława Stasiaka”. Trzecia edycja programu została wprowadzona Uchwałą nr 6 Rady 
Ministrów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie „Programu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 
2018–2020” [18].

Odnosząc się do wizerunku społecznego i zaufania, jakim jest obdarzana Policja 
w efekcie realizowania Programu „Razem bezpieczniej”, należy wskazać na realnie 
dziś istniejący wysoki poziom poparcia społecznego dla tej szczególnej instytucji 
systemu bezpieczeństwa publicznego.
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Według informacji zawartych w „Komunikacie z badań” Centrum Badania Opinii 
Społecznej nr 4040/2018 pt. „Oceny działalności instytucji publicznych”, w 2017 r. 
działalność Policji jako dobrą oceniło 62% respondentów (rys. 1).

Rys. 1. Pozytywne oceny Polaków dotyczące Policji w latach 2012–2017

Źródło: opracowano na podstawie CBOs [19]

Analizując przebieg ocen w kolejnych latach okresu 2012–2017, można zauważyć, 
że od 2015 r. odnotowano wzrost społecznej akceptacji Policji. Miało na to wpływ 
zwiększające się poczucie bezpieczeństwa Polaków i zachodzące od 2012 r. zwiększenie 
realnego bezpieczeństwa w sferze bezpieczeństwa publicznego. W 2017 r. odnotowano 
złamanie trendu, jednak i tak pozytywne opinie dotyczące Policji podzielała zdecydo-
wana większość Polaków.

Analizując dynamikę ocen pozytywnych Polaków wyrażanych wobec Policji w la-
tach 2012–2017, dostrzec należy stały jej wzrost w latach 2012–2016 i gwałtowny 
spadek w 2017 r. z powodu upublicznienia negatywnych zachowań policjantów (rys. 2). 

W latach 2012–2017 odnotowywano też zmiany zachodzące w ocenach nega-
tywnych Policji wyrażanych przez Polaków. Trend zmniejszania ocen negatywnych 
dotyczących Policji, sukcesywnie spadający w latach 2012–2016, został zaburzony 
gwałtownym wzrostem ocen negatywnych w 2017 r. O ile w 2016 r. jedynie 17% Pola-
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ków oceniało Policję źle, to w 2017 r. już co czwarty Polak źle oceniał funkcjonowanie 
formacji (rys. 3).

Analizując dynamikę ocen negatywnych wyrażanych przez Polaków wobec Policji 
w latach 2013–2017, dostrzec można korzystny trend spadkowy w latach 2013–2016 
i gwałtowny wzrost liczby osób negatywnie oceniających Policję w 2017 r. spowodo-
wany upublicznieniem nieakceptowanych społecznie zachowań policjantów (rys. 4).

Rys. 2. Dynamika ocen pozytywnych Polaków dotyczących Policji w latach 2012–2017

Źródło: opracowanie własne

Rys. 3. Negatywne oceny Polaków dotyczące Policji w latach 2012–2017

Źródło: opracowano na podstawie CBOs [19]
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Rys. 4. Dynamika ocen negatywnych Polaków na temat Policji w latach 2012–2017

Źródło: opracowanie własne

Zaufanie do Policji, jej społeczna akceptacja ma istotne znaczenie sprawnego 
działania tej instytucji [20]. Przychylne otoczenie społeczne generuje możność sytua-
cyjną działania, jak również wpływa na możność podejmowania działań zbiorowych, 
wzmacnianych wzajemnym zaufaniem i pozytywnym nastawieniem.

Drugim źródłem działań prewencyjnych Policji są zadania priorytetowe określone 
przez Komendanta Głównego Policji. W latach 2016–2018 były nimi m.in.:
•	 zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze 

społeczeństwem – realizowane w ramach zadań: 
a) dostosowanie aktywności Policji do zdiagnozowanych potrzeb w obszarze 

profilaktyki zagrożeń społecznych (w tym obszarze przeciwdziałania patolo-
giom społecznym, cyberzagrożeniom [21]),

b) zacieśnienie współpracy z członkami społeczności lokalnej poprzez organiza-
cję debat społecznych, rozszerzanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, 
w tym władzami samorządowymi w obszarze dotyczącym wspierania i finan-
sowania działań Policji o charakterze profilaktycznym,

c) dostosowanie etatowe struktur organizacyjnych Policji w obszarze profilaktyki 
społecznej na poziomie powiatowym, miejskim, rejonowym do zidentyfiko-
wanych potrzeb,
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d) wzmocnienie działań prospołecznych w ramach współpracy Policji z organi-
zacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami,

e) procedowanie zmian legislacyjnych i rozwiązań finansowych dotyczących 
policyjnej profilaktyki społecznej,

f) doskonalenie wizerunku policjanta oraz standardów komunikacji interper-
sonalnej w kontakcie ze społeczeństwem,

g) utworzenie Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej;
•	 wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciąż-

liwej społecznie – realizowane w ramach zadań:
a) zwiększenie skuteczności Policji w zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom 

(polegających na dostosowaniu liczby policjantów pełniących służbę patrolowo-
-interwencyjną, dzielnicowych, wywiadowczą do zidentyfikowania potrzeb),

b) aktywacja działań Policji w zwalczaniu tzw. „7 kategorii przestępstw” [22].
Trzecim źródłem działań prewencyjnych Policji są zadania wynikające z bieżącej 

analizy poziomu zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja ma pełnię 
źródeł umożliwiających dokonanie analizy stanu zagrożenia zarówno w wymiarze 
krajowym, regionalnym czy lokalnym. Z jednej strony gromadzi dane o liczbie i cha-
rakterze przestępstw stwierdzonych i wykrytych, z drugiej analizuje informacje pocho-
dzące od policjantów wykonujących obowiązki służbowe w terenie (w tym szczególnie 
od dzielnicowych). Informacje o zagrożeniach pochodzą również od mieszkańców 
skarżących się bezpośrednio policjantom lub korzystających z aplikacji internetowej 

„Krajowa mapa zagrożeń” [23].
Działania prewencyjne Policji są działaniami złożonymi (złożonymi z ich splotów 

i pasm) i zbiorowymi (opartymi o kooperację pozytywną licznych podmiotów) ma-
jącymi cechy:
•	„administracji publicznej” – rozumianej jako przejęte przez państwo i realizowane 

przez jego niezawisłe organy, a także organy samorządu terytorialnego, zaspokaja-
nie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia 
ludzi w społecznościach” [24]. Wśród owych potrzeb są potrzeby bezpieczeń-
stwa, których niezaspokojenie wywołuje deprywacje ludzi, a przenosząc się na 
zachowania zbiorowe, może doprowadzić do kryzysów społecznych, politycznych, 
gospodarczych [25];

•	„administracji państwowej” – rozumianej jako „…działania, które realizują podmio-
ty powołane do sprawowania administracji państwowej” (ujęcie podmiotowe) lub 
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działania organizatorskie (leżące poza kompetencjami wymiaru sprawiedliwości 
i kontroli państwowej) prowadzone w imieniu państwa przez podmiot upraw-
niony reprezentujący władztwo państwowe w zakresie ustalonym prawem (ujęcie 
przedmiotowe) [26].
Działania prewencyjne muszą być właściwie zorganizowane, co w fazie prepara-

cyjnej wymaga ich zaplanowania oraz przygotowania ludzi do umiejętnego wykorzy-
stywania przypisanej im aparatury. Dla działań prewencyjnych szczególne znaczenie 
wykonawcze mają dzielnicowi oraz policjanci komórek patrolowo-interwencyjnych.

2. Dzielnicowi a działania prewencyjne Policji

Wymiar prewencyjny działalności policyjnej dostrzec można w aktywności służbowej 
dzielnicowych, policjantów pełniących służbę patrolowo-interwencyjną, policjantów 
zajmujących się profilaktyką społeczną [27].

Dzielnicowi zaliczają się do służby prewencyjnej Policji. Podstawą prawną utwo-
rzenia rewiru działania dzielnicowego jest art. 8a ustawy o Policji [9] w brzmieniu: 

„Komendant powiatowy (miejski) Policji może tworzyć rewiry dzielnicowych oraz 
posterunki Policji na zasadach określonych przez Komendanta Głównego Policji”. Rewir 
dzielnicowy liczący nie mniej niż trzech policjantów można utworzyć w komendzie 
powiatowej (miejskiej) Policji lub w komisariacie Policji (§ 14 pkt 3 i 4 zarządzenia 
Komendanta Głównego Policji nr 1041/2007 [28]).

Do zadań dzielnicowego (policjanta mianowanego na stanowisko dzielnicowego lub 
któremu powierzono pełnienie obowiązków służbowych na tym stanowisku [29]) należy:
•	 prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, 

terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku 
publicznego;

•	 realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
•	 realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.

Zadaniem dzielnicowego jest prowadzenie rozpoznania osobowego i terenowego. 
Istotą rozpoznania osobowego jest zbieranie informacji o [30]: 
•	 osobach karanych oraz korzystających z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary;
•	 podejrzewanych o prowadzenie działalności przestępczej;
•	 uzależnionych od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, nie-

letnich;
•	 zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych.
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Istotą kwestią działalności dzielnicowych jest rozpoznanie terenowe. Polega ono 
na zbieraniu informacji o [29]:
•	 miejscach wymagających szczególnego nadzoru ze względu na: 

a) nasilenie zjawisk kryminogennych, 
b) gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicz-

nemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie 
przestępstw i wykroczeń, 

c) lokalizację bazarów i targowisk oraz okolic lokali rozrywkowych, 
d) grupowanie się nieletnich mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, 
e) lokalizację obiektów narażonych na działalność przestępczą ze względu na 

położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług oraz atrakcyjność sprze-
dawanych lub magazynowanych towarów; 

•	 ulicach, placach, drogach dojazdowych, podwórkach, przejściach między ulicami 
i domami, skwerach, parkach, terenach leśnych, opuszczonych obiektach i urzą-
dzeniach obrony cywilnej; 

•	 siedzibach organów administracji publicznej, instytucjach, organizacjach politycz-
nych i społecznych, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych oraz zarządach 
budynków komunalnych; 

•	 przedsiębiorstwach i zakładach pracy, obiektach i placówkach oświatowo-wycho-
wawczych, kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, bazach transpor-
towych, inwestycjach budowlanych, bankach i placówkach handlowych, w tym 
obiektach, obszarach i urządzeniach podlegających obowiązkowej ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów; 

•	 trasach przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworcach, przy-
stankach, stacjach benzynowych, siedzibach służb ratowniczych i technicznych, 
informacji turystycznej, hotelach, obiektach służby zdrowia i obiektach sportowych.
Dzielnicowy dokonuje bieżącej analizy poziomu bezpieczeństwa w swoim rejonie, 

wykorzystując informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku oraz analizy stanu bez-
pieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby sporządzanych na podstawie 
odrębnych przepisów.

Na podstawie prowadzonego rozpoznania dzielnicowy zgłasza kierownikowi dziel-
nicowych wnioski i propozycje dotyczące czasu i sposobu realizacji zadań własnych oraz 
liczby, rozmieszczenia służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywa-
nia przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji konkretnych przedsięwzięć.
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Dzielnicowi ponadto działają w obszarze profilaktyki społecznej [29]:
•	 diagnozując i wskazując zagrożenia lokalne oraz kierunki wymaganych dalszych 

działań profilaktycznych;
•	 inspirując i współuczestnicząc w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecz-

nej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi;

•	 poprzez akcje i realizację programów profilaktycznych we współpracy z innymi 
policjantami oraz podmiotami pozapolicyjnymi;

•	 informując mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielając instrukcji 
o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz 
organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa;

•	 inicjując działania pomocowe dla ofiar przestępstw, a także organizując doradztwo 
dla tej grupy osób;

•	 aktywnie przeciwdziałając przemocy w rodzinie.

3. Udział policjantów pełniących służbę patrolowo-interwencyjną  
     w działaniach prewencyjnych

Policjanci wykonują działania prewencyjne, pełniąc służbę patrolowo-interwencyjną 
na podstawie zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z 14 sierpnia 2007 r. 
w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patro-
lową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym [31].

Służbę patrolową – polegającą na wykonywaniu zadań służbowych przez policjanta 
w określonym rejonie zagrożenia, rejonie odpowiedzialności, na wyznaczonej trasie 
patrolowej lub w określonym miejscu zagrożonym – pełnią policjanci komórek: pa-
trolowych, patrolowo-interwencyjnych, interwencyjnych i wywiadowczych (§ 3 pkt 1 
zarządzenia nr 768/2007 Komendanta Głównego Policji [31]). 

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt 7 Zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji 
z 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania 
komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji oraz § 3 pkt 2 Za-
rządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form 
i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koor-
dynacji działań o charakterze prewencyjnym [31] policjanci samodzielnych poddziałów 
prewencji Policji mogą wspierać jednostki terenowe Policji w działaniach patrolowych 
oraz patrolowo-interwencyjnych poprzez pełnienie służby patrolowej. 
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Do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę patrolową należy [30]: 

•	 zapobieganie wszelkim zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpie-
czeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny;

•	 zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych;
•	 prowadzenie niezbędnych działań profilaktycznych;
•	 nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze społecznością lokalną w celu tworzenia 

atmosfery poczucia bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za zapobieganie 
zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego.
Służba patrolowa jest formą działania zapobiegawczego opartego na ingerencji w oto-

czenie (patrolujący policjanci oddziałują na otoczenie społeczne) [32].
W czasie służby patrolowej, patrolowo-interwencyjnej zapobieganie może przyjąć 

formę ingerencji poprzez interwencje, wówczas gdy bieg zdarzeń wymaga włączenia się 
policjantów celem jego zmiany. Interwencją policyjną jest bowiem niezwłoczne włączenie 
się policjanta lub policjantów w tok zdarzenia będącego przestępstwem, wykroczeniem, 
zagrożeniem lub innym faktem istotnym dla stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
zmierzające do ustalenia charakteru, rodzaju i okoliczności powstałego zdarzenia oraz 
przedsięwzięć ukierunkowanych na przywrócenie naruszonego porządku i bezpieczeństwa 
publicznego (§ 2 ust. 1 pkt 12 zarządzenia nr 23/2014 Komendanta Głównego Policji [33]).

Działania prewencyjne z zakresu profilaktyki społecznej były prowadzone od 2015 r. 
na podstawie koncepcji pt. „Koncepcja działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej 
na lata 2015–2018” [34].

Koncepcja ta spowodowała mniejsze zróżnicowanie funkcjonujących do 2015 r. struk-
tur policyjnych odpowiedzialnych za realizację jednego z kluczowych zadań ustawowych 
Policji, jakim jest inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. W związku z tym 
wdrożono rozwiązania organizacyjno-funkcjonalne zapewniające wystandaryzowanie 
struktur we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji odpowiedzialnych za reali-
zację przedsięwzięć profilaktycznych poprzez:
•	 wzmocnienie działań profilaktycznych na poziomie komend wojewódzkich, miej-

skich, powiatowych i komisariatów Policji mających wpływ na wzrost poczucia 
bezpieczeństwa społeczeństwa;

•	 zainicjowanie i przeprowadzenie szeregu działań profilaktycznych zgodnie z po-
trzebami i oczekiwaniami ze strony lokalnej społeczności;

•	 troskę o wizerunek polskiej Policji jako rzetelnego i odpowiedzialnego partnera 
obywateli w profilaktyce.

Wybrane problemy działań prewencyjnych Policji 313



Podsumowanie

Policja zabiega nie tylko o bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
stara się również, by wzmagać poczucie bezpieczeństwa, a przez to kształtować swój 
wizerunek i tworzyć atmosferę ufności. Społeczeństwo powinno ufać tym, którzy mu 
służą, którzy je chronią nawet z narażeniem swego życia lub zdrowia.

Policja ustawicznie doskonali możliwości swego działania prewencyjnego, ale 
wciąż jest wiele do zrobienia. Można by rzec, że w ciągle zmieniającym się świecie 
poszukiwanie nowych rozwiązań jest pracą ustawiczną. Doskonalenie działań prewen-
cyjnych powinno odnosić się do dbałości o kształtowanie możności dyspozycjonalnej 
funkcjonariuszy, w tym ich chęci podejmowania działań wspólnych oraz umiejętno-
ści wykonywania zadań tak, by sposób zapewnienia bezpieczeństwa nie wywoływał 
niechęci społecznej. 

Policja zmienia się, dostosowując się do wyzwań chwili obecnej, jak i antycypowa-
nych w niedalekiej przyszłości. Komendant Główny Policji opracowuje priorytety, na 
kanwie których formułowane są zadania ogólne, które następnie przez ukonkretnienie 
dostosowywane są do potrzeb bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Ważnym elemen-
tem w zarządzaniu Policją jest dbałość o dyscyplinę funkcjonariuszy, o zapobieganie 
zachowaniom bezprawnym, co przenosi się na akceptację tej instytucji i tworzenie jej 
autorytetu. Zaufanie do Policji wpływa na możność sytuacyjną działań prewencyjnych, 
co w połączeniu z kształtowaniem cech dyspozycjonalnych funkcjonariuszy buduje 
coraz lepszą sprawność tej instytucji w sferze ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzy-
mywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
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