Dzięki nam było bezpiecznie!

ZOSTAŃ POLICJANTEM Wielkie wydarzenia
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Wielkie wydarzenia czy imprezy masowe gromadzące rzesze ludzi wymagają od służb
szczególnej mobilizacji, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom. Każda z takich
operacji jest wyzwaniem dla Policji. Dla całej, bo w tego typu operacje zaangażowane
są wszystkie służby. Obok służby prewencyjnej i kryminalnej także logistyczna, która
odpowiada m.in. za zakwaterowanie policjantów, transport czy łączność. Policjantów
biorących udział w największych zabezpieczeniach liczy się w tysiącach i trudno byłoby
znaleźć rodzaj komórki organizacyjnej, która nie byłaby zaangażowana w jego realizację.

W

ciągu ostatnich kilku lat Policja wraz z innymi

służbami uczestniczyła w zabezpieczeniu takich

wydarzeń, jak finał Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
Euro 2012 (czerwiec–lipiec 2012), Światowych Dni Mło-

dzieży (lipiec 2016), wizyty papieża (lipiec 2016), szczytu

Policyjna operacja nosiła kryptonim HAT TRICK 2012.

W jej ramach ponad 3000 funkcjonariuszy wykonało prawie
800 eskort przejazdów drużyn piłkarskich, sędziów, delegatów, obserwatorów UEFA oraz innych osób.

NATO i wizyt prezydentów USA Baracka Obamy (lipiec
2016) i Donalda Trumpa (lipiec 2017).

OPERACJA PRZYMIERZE, czyli Światowe Dni
Młodzieży

OPERACJA HAT TRICK, czyli finał Euro 2012

Mecze Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce

Młodzieży. Do zabezpieczenia operacji pod kryptonimem
„Przymierze” służby przygotowywały się pod względem

Nożnej UEFA Euro 2012 odbywały się w kilku miastach

PODOPERACJA SZCZYT 2016,
czyli szczyt NATO i wizyta prezydenta
Baracka Obamy

Podoperacja o kryptonimie „Szczyt” była jedną z 23 re-

alizacji w ramach operacji policyjnej o kryptonimie

„Przymierze”. Choć sam szczyt NATO trwał tylko dwa dni,
8 i 9 lipca 2016 r., podoperacja rozpoczęła się 3, a skończyła

10 lipca.

Podczas szczytu NATO w Warszawie nie doszło do

żadnej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu jego uczest-

ników i mieszkańców miasta. Spokój był zasługą ciężkiej

pracy m.in. 7000 policjantów. Wraz z żołnierzami Żan-

darmerii Wojskowej ochraniali Stadion Narodowy, na
którym spotkali się przywódcy krajów NATO, a wśród

nich prezydent USA Barack Obama, liderzy Unii Euro-

pejskiej, Banku Światowego i ONZ. Zabezpieczali też

W lipcu 2016 roku odbyły się w Polsce Światowe Dni

pobyt 17 prezydentów, 20 szefów rządów i 2 wicepre-

prewencyjnym, operacyjnym i logistycznym przez kilka

miejsca pobytu gości. Dbali też o bezpieczeństwo na te-

mierów, 37 szefów MSZ oraz 39 ministrów obrony naro-

dowej, a także trasy przejazdów kolumn specjalnych oraz

Polski i Ukrainy od 8 czerwca do 1 lipca 2012 roku.

miesięcy.

łącznie około 600 000 osób na stadionach i ponad 2,5 mi-

głównej części imprezy. Czuwali nad bezpieczeństwem na

od dowódców poszczególnych odcinków. Uruchomiono

Franciszka. W zabezpieczeniu wizyty Ojca Świętego w sa-

podległych MSWiA – Policji, SG, BOR i PSP, ale też m.in.

W tym czasie 16 piłkarskich reprezentacji narodowych

rozegrało 31 meczów, z czego w Polsce 15. Oglądało je
liona w strefach kibica.

Policjanci zabezpieczali liczne uroczystości religijne,

które odbywały się w parafiach jeszcze przed rozpoczęciem

drogach i w środkach publicznej komunikacji. Kulmina-

Nad bezpieczeństwem kibiców i mieszkańców miast

cyjnym momentem była obecność w naszym kraju papieża

stwa w czasie całego ich trwania zabezpieczało ponad

cjantów. W sumie całe wydarzenie zabezpieczało

oraz na trasach przemieszczania się uczestników czuwało

każdego dnia około 6000 policjantów. W sumie mistrzo-

200 000 funkcjonariuszy Policji ze wszystkich służb.

Ponadto z polską Policją współpracowało 174 funkcjona-

riuszy policji z 15 krajów oraz pracownicy Interpolu
i Europolu.

mej tylko Częstochowie uczestniczyło ponad 8000 poli-

renie miasta.

Przez cały czas w Komendzie Stołecznej Policji działał

policyjny sztab, do którego na bieżąco trafiały meldunki

Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie, w którym
pracowali przedstawiciele nie tylko wszystkich formacji

ABW i Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz zaproszeni eksperci z Interpolu. Ich zadaniem było koor-

38 000 funkcjonariuszy podległych MSWiA, w tym m.in.

dynowanie i integrowanie działań służb.

mu też podczas innych przejazdów, m.in. na Jasną Górę.

ewentualnych zagrożeń i ich eliminacja. Kolumny samo-

policyjni motocykliści z Motocyklowej Asysty Honorowej,

którzy eskortowali papieża z lotniska Balice, towarzyszyli

W ciągłej gotowości pozostawali antyterroryści.

Zadaniem służb operacyjnych było z kolei wykrywanie

