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Polscy policjanci w misjach pokojowych ONZ

fot. East News/Rex Features

29 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Aktualnie,
w  misji  pokojowej  pod  auspicjami  ONZ,  na  terenie  Liberii,  uczestniczy  3  polskich
policjantów. Dotąd we wszystkich polskich kontyngentach policyjnych, prowadzonych przez
ONZ, służbę pełniło łącznie ponad 2 tys. polskich policjantów, w tym 56 funkcjonariuszek i
2 pracowników cywilnych policji.

Trzech funkcjonariuszy polskiej policji uczestniczy od 30 marca 2015 r. w misji pokojowej ONZ na
terenie Liberii, w miejscowości Monrovia. Są to policjant Biura Prewencji Ruchu Drogowego KGP,
ekspert z Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusz z pionu kryminalnego KWP Gdańsk.  

Policjanci  dzielą  się  swoimi  doświadczeniami  i  pomagają  lokalnej  policji  w  utrzymaniu
bezpieczeństwa.  W  ramach  aktualnej  misji  UNMIL,  na  terenie  Liberii,  polscy  policjanci  będą
wypełniać swoje zadania do kwietnia 2016 r. Przebywają tam od 30 marca 2015 r.  

Łącznie w polskich kontyngentach policyjnych pod auspicjami ONZ w latach 1992 – 2014, służbę
pełniło dotąd 2152 policjantów z Polski, w tym 56 funkcjonariuszek i 2 pracowników cywilnych
polskiej policji.

Aktualnie w strukturach ONZ pracuje funkcjonariusz pochodzący z Polski. Do zadań funkcjonariusza
należy m.in.: koordynacja zaangażowania tzw. Jednostek Specjalnych Policji w misjach pokojowych
ONZ (planowanie potrzeb, w tym współpraca z krajami UE).

Pod kątem udziału w misjach międzynarodowych kształcą trzy szkoły policyjne: Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie, Szkoła Policji w Słupsku i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Przypominamy, że polska policja uczestniczy w misjach pokojowych ONZ od 27 marca 1992 roku.
Minister spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem spraw zagranicznych utworzył wówczas
polską grupę policyjną na terenach byłej Jugosławii (misja UNPROFOR). Służbę pełniło 30 polskich
policjantów. Do ich zadań należało m.in.: ochrona przestrzegania praw człowieka, pomoc instytucjom
międzynarodowym w dystrybucji pomocy humanitarnej.

Polscy policjanci dotychczas pełnili i pełnią służbę pod auspicjami ONZ, w następujących misjach:



·         UNPROFOR - teren byłej Jugosławii (1992-1995);

·         UNGCI - Irak (1995-1996);

·         UNTAES - Chorwacja (1996-1998);

·         UNIPTF - Bośnia i Hercegowina (1996-2002);

·         UNMOT - Tadżykistan (1998-2000);

·         UNMIK – Kosowo (1999–2008, aktualnie pod auspicjami UE);

·         UNOMIG – Gruzja (2003-2009);

·         UNMIL – Liberia (2004-nadal);

·         Inne:  - OBWE – Chorwacja (1998 – 2001);

                    - UZE: MAPE -  Albania (1997-2001);

                   - UE: PROXIMA – Macedonia (2003 – 2005),

·        AMIS II Sudan (2005 - 2006),

·       EUPM Bośnia i Hercegowina (2003 – 2012).

Podczas pełnienia służby w misjach pokojowych śmierć poniosło 6 polskich policjantów, a 52 zostało
rannych. Najwięcej, 4 polskich policjantów, zginęło w misjach na terenie Bałkanów, a łącznie 52
osoby zostały ranne w misji ONZ w Kosowie.
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