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1

Policjanci pełniący służbę patrolową są wizytówką Policji. To z nimi najczęściej jako pierwszymi mają 
kontakt obywatele, którzy oczekują pomocy. Na podstawie tego kontaktu, na zasadzie pierwszego 
wrażenia, wyrabiają sobie zdanie o całej formacji.

Zakres zdarzeń, z którymi spotykają się policjanci pełniący służbę patrolową, jest bardzo szeroki: od 
naruszeń zasad współżycia społecznego i drobnych wykroczeń do najcięższych przestępstw. Jest to wy-
magająca służba. Policjanci, którzy ją pełnią, muszą odnaleźć się w wielu nowych, często zaskakujących 
sytuacjach, które napotykają w trakcie wykonywanych zadań. 
Pełnienie służby patrolowej jest pewnym procesem. Na ten proces składają się m.in. właściwa analiza 
zagrożeń, organizacja, koordynacja, nadzór i dyslokacja służby patrolowej przez przełożonych oraz ini-
cjatywa, zaangażowanie, wiedza i umiejętności pełniących ją policjantów. Efektem jest znaczący wpływ 
na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie jej pełnienia.
Często słyszymy, że policjanci z patrolu uratowali komuś życie, zatrzymali sprawców przestępstwa na 
gorącym uczynku i odzyskali skradzione mienie. Są to policzalne efekty tej służby, którymi chwalą się 
oficerowie i rzecznicy prasowi jednostek Policji. Efekty te da się przełożyć na dane statystyczne. Nie da 
się jednak policzyć, ilu zdarzeniom zapobiegła ta służba, choćby przez samą obecność we właściwie do-
branym miejscu i czasie, gdy osoby zamierzające naruszyć prawo porzuciły ten zamiar, widząc policjan-
tów aktywnie pełniących służbę patrolową. Brak zdarzeń w rejonie pełnienia służby jest chyba jednym  
z najlepszych efektów pracy policjantów, o czym czasami zapominają ich przełożeni.
W niniejszej publikacji przedstawiono definicje związane z pełnieniem służby patrolowej. Opisano zasa-
dy jej organizacji, koordynacji, dyslokacji i nadzoru. Wskazano komórki pełniące służbę patrolową oraz 
omówiono ich zadania. Osobne rozdziały poświęcono wybranym zagadnieniom dotyczącym umun-
durowania (wizerunku umundurowanego policjanta) i wyposażenia w służbie patrolowej. Omówiono 
również zagadnienia związane z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa jako przydatnym narzędziem 
wykorzystywanym przez policjantów.
Publikacja ta została stworzona z myślą o policjantach rozpoczynających służbę i odbywających szkole-
nie zawodowe podstawowe. Będzie pomocna przy opanowaniu treści nauczanych na szkoleniu zawo-
dowym podstawowym przy realizacji tematu „Pełnienie służby patrolowej”. Może być również przydat-
na dla policjantów na co dzień pełniących służbę patrolową do usystematyzowania posiadanej wiedzy.
Pełnienie służby w Policji wymaga od jej funkcjonariuszy ciągłego doskonalenia się, podnoszenia 
poziomu wiedzy i kwalifikacji. Część zagadnień poruszonych w niniejszym materiale, ze względu na 
jego charakter, została omówiona w sposób ogólny lub niepełny – w wybranym przez autora zakresie. 
Niech będzie to zachętą do zapoznania się z aktami prawnymi i innymi publikacjami szczegółowo 
opisującymi tę problematykę.

       Autor

Przedmowa
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wykaz skrótów 

IWP – interwencja własna w miejscu publicznym, 
IZP – interwencja zlecona w miejscu publicznym, 
IZD – interwencja zlecona domowa, 
KP – kontrola drogowa, 
MKK – nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego, 
P – zastosowany środek oddziaływania pozakarnego na podstawie art. 41 kw (pouczenie), 
KO – kontrola osobista, 
D – doprowadzenie, 
KMZB – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
KMZ – kontrola miejsca zagrożonego, 
KPN – kontrola drogowa, badanie kierującego na zawartość środków działających podobnie do 
  alkoholu.
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Pełnienie służby Patrolowej  
– wybrane definicje11

Służba patrolowa lub patrolowanie to wykonywanie zadań służbowych przez policjanta lub grupę 
policjantów w patrolu pieszym lub z wykorzystaniem środka transportu służącego do przemieszczania 
się w określonym rejonie zagrożenia, rejonie odpowiedzialności, na wyznaczonej trasie patrolowej lub 
w określonym miejscu zagrożonym.
Rejonem zagrożenia jest określony obszar terenu, charakteryzujący się szczególnym nasileniem prze-
stępstw, wykroczeń lub występowaniem innych zjawisk patologii społecznej.
Rejon odpowiedzialności to obszar wyznaczony na podstawie rejonów zagrożenia, miejsc zagrożonych, 
rejonów służbowych dzielnicowych oraz innych wskazanych rejonów, w których w miarę możliwości służ-
bę pełnią ci sami policjanci, którzy odpowiadają za stan bezpieczeństwa na tym obszarze.
Trasa patrolowa to odcinek drogi łączący rejony i miejsca zagrożone, ważniejsze obiekty, posterunki 
lub inne punkty i miejsca wynikające z bieżących potrzeb służby.
Miejscem zagrożonym jest obiekt lub niewielki obszar, które według aktualnego rozpoznania wyma-
gają systematycznego nadzoru i kontroli policyjnej ze względu na występowanie przestępstw, wykro-
czeń lub innych zjawisk patologii społecznej.
Działania zewnętrzne to działania patrolowe, obchodowe (obchód jest podstawową formą pełnienia 
służby przez dzielnicowego) i podstawowe czynności operacyjno-rozpoznawcze, wykonywane przez 
Policję lub wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Ceduła patrolowa to dokument mający formę graficzno-opisową służący usprawnieniu organizacji 
służby patrolowej, zawierający charakterystykę rejonów zagrożenia, tras patrolowych, miejsc zagro-
żonych, rejonów odpowiedzialności oraz zbiór podstawowych informacji wykorzystywanych w trakcie 
pełnienia służby.
Ceduły patrolowe są opracowywane odrębnie dla patroli pieszych i patroli wykorzystujących środki 
transportu. Ceduła patrolowa składa się z dwóch części – części stałej i części wymiennej.
Część stała ceduły patrolowej zawiera:
 ‒ oznaczenie dokumentu,
 ‒ szkic graficzny rejonu z naniesionymi obiektami podlegającymi obowiązkowej ochronie, posterunka-

mi stałymi, punktami blokadowymi, trasą patrolowania,
 ‒ wykaz podstawowych aktów prawnych normujących użycie lub wykorzystanie broni palnej, środków 

przymusu bezpośredniego oraz uprawnienia policjanta,
 ‒ dane dotyczące utrzymania łączności radiowej,
 ‒ wykaz danych teleadresowych ważniejszych instytucji,
 ‒ informację o dzielnicowym obsługującym dany rejon.

1 Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywa-
nia zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym  
(Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 108), § 2 i § 22.
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Natomiast część wymienna ceduły patrolowej zawiera:
 ‒ wykaz miejsc i rejonów zagrożonych, uwzględniający czas i rodzaj występujących zagrożeń,
 ‒ zadania doraźne do służby, np. wynikające z prowadzonych programów, akcji, operacji,
 ‒ wykaz osób poszukiwanych w trybie nadzwyczajnym wraz z dokumentacją fotograficzną,
 ‒ inne istotne dane niezbędne do właściwej realizacji zadań jednostki.

Siłami wzmocnienia są policjanci skierowani lub oddelegowani do pełnienia służby patrolowej na co 
dzień realizujący inne zadania służbowe oraz policjanci służby patrolowej skierowani lub delegowani  
do realizacji zadań poza macierzystą jednostkę. 
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organizacja, dyslokacja, 
koordynacja i zasady  

Pełnienia służby Patrolowej2
•  organizacja służby patrolowej

Organizacja służby patrolowej to zespół czynności polegających w szczególności na analizowaniu 
i planowaniu służby, przygotowaniu policjantów do służby, w tym ich rozmieszczeniu w terenie oraz 
koordynacji i nadzorze wykonywania tej służby w celu realizacji zadań ustawowych Policji2.
Za prawidłową organizację służby patrolowej odpowiada komendant powiatowy / miejski / rejonowy 
Policji i komendant komisariatu Policji. Wymienieni komendanci odpowiadają w szczególności za:
 ‒ opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby i, na podsta-

wie wniosków, wyznaczanie miejsc zagrożonych, rejonów zagrożenia, rejonów odpowiedzialności, 
tras patrolowych oraz określanie celów i sposobów ich realizacji;

 ‒ opracowywanie planów dyslokacji służby oraz określanie taktyki działania patroli policyjnych;
 ‒ opracowanie i aktualizację ceduł patrolowych;
 ‒ sporządzanie przez właściwych kierowników komórek prewencji grafików służby policjantów plano-

wanych do pełnienia służby patrolowej;
 ‒ występowanie o przydział sił wzmocnienia;
 ‒ określenie systemu nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez policjantów w służbie patrolowej;
 ‒ określenie sposobu współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi oraz współdziałanie z nimi w po-

dejmowaniu działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych 
zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach3.

W komendzie powiatowej / miejskiej / rejonowej Policji i, w zależności od potrzeb, w podległych komi-
sariatach Policji w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej organizacji służby patrolowej oraz skutecz-
nego nadzoru nad jej pełnieniem wyznacza się policjanta odpowiedzialnego za organizację tej służby. 
Bezpośredni nadzór nad tym policjantem sprawuje:
 ‒ w komendzie powiatowej / miejskiej / rejonowej Policji – kierownik właściwej komórki służby prewencyjnej;
 ‒ w komisariatach Policji – kierownik właściwej komórki służby prewencyjnej, komendant tej jednostki 

lub jego zastępca4.
Policjant odpowiedzialny za organizację służby patrolowej realizuje w szczególności następujące zadania:
 ‒ sporządza analizę stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby, wykorzystując 

informacje przekazywane z komórek realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze i od kierow-
ników komórek służby prewencyjnej, a także pochodzące z innych źródeł, w tym ze środków maso-
wego przekazu, od władz samorządowych i społeczności lokalnej oraz podmiotów pozapolicyjnych;

2 Tamże, § 2 pkt 1.
3 Tamże, § 5.
4 Tamże, § 6.
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 ‒ określa rejony zagrożenia, rejony odpowiedzialności, miejsca zagrożone i trasy patrolowe w celu 
odpowiedniego dostosowania i rozmieszczenia sił i środków oraz podjęcia działań w zależności od 
przewidywanego w danym miejscu i czasie zagrożenia;

 ‒ opracowuje i aktualizuje ceduły patrolowe;
 ‒ wyznacza zadania doraźne w zakresie służby patrolowej;
 ‒ inspiruje jednostki podległe i właściwe komórki organizacyjne do podejmowania przedsięwzięć ma-

jących wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli;
 ‒ na bieżąco monitoruje stan zagrożenia przestępstwami, wykroczeniami i innymi zjawiskami patologii społecznej;
 ‒ opracowuje regulamin pełnienia służby patrolowej na posterunku;
 ‒ sporządza plan dyslokacji służby uwzględniający rozmieszczenie wszystkich służb policyjnych oraz  

w miarę możliwości sił i środków – podmiotów pozapolicyjnych;
 ‒ planuje rozmieszczenie policjantów komórek interwencyjnych w taki sposób, aby w razie potrze-

by można było w maksymalnie krótkim czasie skoncentrować wszystkie patrole w jednym miejscu  
i przemieścić je w miejsce wydarzenia lub interwencji;

 ‒ bierze udział we współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, mającej na celu wymianę informacji 
przydatnych do opracowania analizy stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby, 
w tym uwzględniającej podział zadań5.

•  dyslokacja służby patrolowej

Pełnienie służby patrolowej oraz działania zewnętrzne należy realizować na podstawie zintegrowanego 
systemu organizacji i dyslokacji służby opierającego się na rejonach odpowiedzialności. Ma to na celu 
efektywne wykorzystanie sił i środków służb Policji oraz rozwój współpracy z podmiotami pozapolicyj-
nymi, w tym z samorządem terytorialnym6.
Zintegrowany system organizacji dyslokacji służby to system oparty na skoordynowanym współ-
działaniu jednostek Policji i podmiotów pozapolicyjnych oraz działaniu i współdziałaniu komórek orga-
nizacyjnych jednostek Policji w celu realizacji działań zewnętrznych7.
Realizacja zadań w ramach zintegrowanego systemu organizacji i dyslokacji służby w szczególności po-
lega na działaniu i współdziałaniu komórek organizacyjnych jednostek Policji, w tym również wspólnie 
z podmiotami pozapolicyjnymi, poprzez skoordynowane:
 ‒ realizowanie zadań przez policjantów różnych jednostek lub komórek organizacyjnych Policji,
 ‒ pełnienie wspólnych służb patrolowych przez policjantów i przedstawicieli innych podmiotów,
 ‒ wyznaczanie rejonów odpowiedzialności, w których służbę pełnią odrębnie przedstawiciele poszcze-

gólnych podmiotów działających na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz 
zapobiegania innym zjawiskom patologii społecznej,

 ‒ wyznaczanie dla poszczególnych podmiotów ścisłego zakresu kompetencji w określonych obszarach 
odpowiedzialności.

W ramach organizacji i realizacji działań zewnętrznych:
 ‒ organizuje się systematycznie spotkania przedstawicieli Policji z przedstawicielami podmiotów po-

zapolicyjnych;
 ‒ tworzy się mapy zagrożeń – na podstawie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku sporządzanych 

na potrzeby dyslokacji służb wszystkich podmiotów działających na rzecz zapobiegania popełnianiu 
przestępstw, wykroczeń oraz zapobiegania zachowaniom aspołecznym;

5 Tamże, § 7.
6 Tamże, § 8 ust. 1.
7 Tamże, § 2 pkt 11.
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 ‒ wspólnie planuje się przedsięwzięcia;
 ‒ koordynuje się działania zewnętrzne;
 ‒ dokonuje się wspólnej oceny osiągniętych efektów8.

•  koordynacja służby patrolowej i działań zewnętrznych

Koordynatorami działań zewnętrznych są zastępcy komendantów nadzorujący służbę prewencyjną  
w komendach wojewódzkich i Komendzie Stołecznej Policji oraz w komendach powiatowych / miejskich 
/ rejonowych Policji. W przypadku gdy w strukturze etatowej jednostki Policji jest jeden zastępca ko-
mendanta, funkcję koordynatora pełni nadzorujący służbę prewencyjną komendant lub jego zastępca. 
Komendant powiatowy / miejski / rejonowy Policji, w zależności od potrzeb może powołać koordynato-
ra w podległych sobie komisariatach Policji9.

•  zadania koordynatorów10

Do zadań koordynatora wojewódzkiego i Stołecznego należy w szczególności:
 ‒ analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku oraz jego zmian na terenie województwa;
 ‒ określanie kierunków działań zewnętrznych;
 ‒ przydzielanie jednostkom podległym sił wzmocnienia oraz sił podmiotów pozapolicyjnych;
 ‒ sprawowanie nadzoru nad koordynatorami powiatowymi oraz ocena efektów działań.

Do zadań koordynatora powiatowego / miejskiego / rejonowego oraz koordynatora komisariatu 
Policji należy w szczególności:
 ‒ analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku oraz jego zmian;
 ‒ kierowanie realizacją działań zewnętrznych;
 ‒ pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie sił przydzielonych;
 ‒ określanie sposobu i taktyki pełnienia służby;
 ‒ nadzór nad realizacją zadań, w tym poprzez bezpośrednie uczestniczenie;
 ‒ określenie zasad współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi;
 ‒ cykliczne opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku z udziałem podmiotów pozapoli-

cyjnych, dla potrzeb dyslokacji służb, uwzględniającej podział zadań;
 ‒ opracowywanie i aktualizacja zintegrowanych planów dyslokacji służb;
 ‒ tworzenie atmosfery współodpowiedzialności za zapobieganie zagrożeniom i poczucie bezpieczeń-

stwa społeczności lokalnej;
 ‒ sprawowanie nadzoru nad koordynatorami w komisariatach Policji, o ile zostali powołani, oraz ocena 

efektów działań.
Koordynatorzy realizują swoje zadania przy pomocy zespołu zadaniowego. W skład takiego zespołu 
wchodzą policjanci, w szczególności zajmujący stanowiska kierownicze w służbie prewencyjnej i krymi-
nalnej, oraz policjant odpowiedzialny za organizację służby patrolowej.
Do głównych zadań zespołu należy:
 ‒ uzyskiwanie informacji od podmiotów pozapolicyjnych, w ramach bezpośrednich kontaktów, na po-

trzeby realizowanych zadań;

8 Tamże, § 8 ust. 2–3.
9 Tamże, § 9.
10 Tamże, § 10 i § 11.
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 ‒ przekazywanie koordynatorowi informacji o stanie bezpieczeństwa i oczekiwaniach społecznych;
 ‒ organizacja spotkań przedstawicieli komórek organizacyjnych służby prewencyjnej i kryminalnej  

w celu wymiany informacji oraz określania kierunków działania;
 ‒ informowanie koordynatora o stanie realizacji zadań;
 ‒ analiza efektów i jakości prowadzonych działań;
 ‒ prowadzenie wspólnych szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego w celu wymiany wiedzy i do-

świadczeń pomiędzy służbami;
 ‒ kreowanie postaw prospołecznych wśród policjantów.

Do zadań zespołu w komendzie powiatowej / miejskiej / rejonowej Policji i komisariacie Policji 
należą zadania, o których mowa powyżej, oraz dodatkowo:
 ‒ przygotowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby tworzenia zinte-

growanych planów dyslokacji służby;
 ‒ tworzenie planów dyslokacji służby;
 ‒ określenie taktyki pełnienia służby i podziału zadań;
 ‒ bieżący nadzór nad realizacją zadań w terenie, w tym udzielanie pomocy i instruktażu;
 ‒ udział w odprawach policjantów przewidzianych do działań zewnętrznych;
 ‒ zmiana dyslokacji służby w zależności od bieżących potrzeb.

•  zasady pełnienia służby patrolowej11

Służbę patrolową można organizować w formie posterunków stałych lub doraźnych:
 ‒ w miejscach lub przy obiektach podlegających szczególnej ochronie, np. ambasady, konsulaty;
 ‒ w rejonach odległych od jednostek Policji, które zagrożone są przestępczością lub wykroczeniami;
 ‒ gdy jest to uzasadnione potrzebami służby.

Posterunek to ściśle określone miejsce pełnienia służby patrolowej, w trakcie której realizowane są 
zadania określone w odrębnym regulaminie opracowanym przez policjanta odpowiedzialnego za orga-
nizację służby patrolowej.
Służba patrolowa pełniona jest na podstawie planu dyslokacji służby. 
Plan dyslokacji służby sporządza się, uwzględniając wszystkie komórki komendy powiatowej / miej-
skiej / rejonowej Policji, a także jednostki podległe, których policjanci pełnią służbę obchodową i pa-
trolową, w tym komórki ruchu drogowego. W planie tym w miarę możliwości należy uwzględnić siły 
podmiotów pozapolicyjnych oraz siły wzmocnienia.
Na potrzeby dyslokacji służby patrolowej sporządza się analizę stanu bezpieczeństwa i porządku  
w rejonie podległym jednostce Policji.
Analiza ta powinna opierać się na ocenie i monitorowaniu poszczególnych czynników mających wpływ 
na stan bezpieczeństwa i porządku, w tym w szczególności:
 ‒ ilości oraz rodzaju popełnionych przestępstw i wykroczeń;
 ‒ miejsca i czasu popełnionych przestępstw i wykroczeń oraz zgłaszanych interwencji;
 ‒ sposobu działania sprawców;
 ‒ okoliczności i warunków sprzyjających dokonywaniu przestępstw i wykroczeń;
 ‒ rozpoznania dokonanego przez służby Policji;
 ‒ prawidłowości dotychczasowego rozmieszczenia sił i środków oraz ich efektywności;
 ‒ rozpoznania obiektów strzeżonych, istotnych ze względu na ważny interes społeczny oraz bezpie-

czeństwo publiczne;

11 Tamże, § 13, § 15 i § 23.
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 ‒ bieżących i okresowych informacji na temat poziomu poczucia bezpieczeństwa, opartych na opiniach 

społeczności lokalnej;
 ‒ zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, w tym w szczególności potwier-

dzonych.
Tak sporządzona analiza powinna zawierać wnioski wraz z opisem przewidywanych zagrożeń, wskazy-
wać cel, jaki należy osiągnąć, pełniąc służbę, i określać taktykę działania patroli policyjnych w wyznaczo-
nym rejonie. Analizę stanu bezpieczeństwa i porządku należy sporządzać nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Komendant powiatowy / miejski / rejonowy Policji organizację pełnienia służby patrolowej może opie-
rać na: rejonach zagrożenia, rejonach odpowiedzialności, miejscach zagrożonych, rejonach dzielnico-
wych lub innych wskazanych rejonach.
Organizacja pełnienia służby patrolowej na podstawie wyżej wymienionych rejonów i miejsc, polega  
w szczególności na:
 ‒ obejmowaniu patrolowaniem wybranych rejonów i miejsc oraz dostosowaniu do nich form i taktyki 

pełnienia służby;
 ‒ koordynowaniu i dostosowywaniu liczby policjantów kierowanych do służby patrolowej do istnieją-

cego stanu zagrożenia w określonym czasie i wskazanych miejscach;
 ‒ kierowaniu do poszczególnych miejsc i rejonów, w miarę możliwości, tych samych policjantów;
 ‒ współpracy ze strażami miejskimi lub gminnymi, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą 

Ochrony Kolei i innymi podmiotami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, w za-
kresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz porozumieniach. 

2Organizacja, dyslokacja, koordynacja  
i zasady pełnienia służby patrolowej
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Służbę patrolową pełnią policjanci komórek patrolowych, intrewencyjnych, patrolowo-interwencyjnych, 
wywiadowczych oraz policjanci oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji 
Policji i innych jednostek i komórek organizacyjnych Policji12.

•  komórki patrolowe
Do podstawowych zadań policjantów pełniących służbę patrolową należy zapobieganie popełnianiu 
przestępstw i wykroczeń, w szczególności w miejscach publicznych. Policjanci, patrolując, powinni za-
pobiegać wszelkim zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub 
zachowaniom naruszającym porządek publiczny. W trakcie służby patrolowej powinni również prowa-
dzić niezbędne działania profilaktyczne. Mogą one polegać m.in. na udzielaniu porad oraz wskazywaniu 
sposobów unikania zagrożeń, zwracaniu uwagi właścicielom na niewłaściwe zabezpieczenie należącego 
do nich mienia oraz wskazywaniu sposobów właściwego jego zabezpieczenia. Jednym z zadań sta-
wianych przed policjantami komórek patrolowych jest również nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze 
społecznością lokalną w celu tworzenia atmosfery poczucia bezpieczeństwa i współodpowiedzialności 
za zapobieganie występującym lub mogącym wystąpić zagrożeniom13. 
Wpisuje się to w realizowaną przez polską Policję koncepcję policji środowiskowej (ang. community 
policing lub neighbourhood policing). Koncepcja ta opiera się na założeniu, że skuteczne zwalczanie 
przestępczości i antyspołecznych zachowań wymaga bliskiej współpracy Policji, a konkretnie określo-
nych jej funkcjonariuszy, z członkami społeczności lokalnej14.
Tę ideę można zdefiniować jako partnerstwo między Policją a przestrzegającymi prawa obywatelami, 
mające na celu znajdowanie skutecznych i trwałych sposobów rozwiązywania problemów i przyczynia-
nie się tym samym do poprawy jakości życia w gminie lub sąsiedztwie15.

•  komórki interwencyjne16

Komendant powiatowy, miejski lub rejonowy Policji w celu zapewnienia gotowości służb podległej jed-
nostki Policji do natychmiastowych działań na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku może tworzyć 

12 Tamże, § 3.
13 Tamże, § 4.
14 Wikipedia, Koncepcja policji środowiskowej, https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncepcja_policji_środowiskowej [do-

stęp: 5.10.2020 r.].
15 D. Pater, Społeczne wsparcie działań Policji mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń 

oraz zjawiskom kryminogennym, „Probacja” 2018, nr IV, s.120. 
16 Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania 

zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym, § 16 i § 17.

komórki Pełniące służbę 
Patrolową i ich zadania3
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3Komórki pełniące służbę patrolową i ich zadania

komórki interwencyjne. Policjanci tych komórek pozostają w stałej dyspozycji dyżurnego jednostki Poli-
cji lub innej uprawnionej osoby, która dysponuje nimi stosownie do potrzeb. Policjanci pełniący służbę 
w komórkach interwencyjnych patrolują określony rejon zagrożony lub przebywają w określonym miej-
scu zagrożonym, chyba że dyżurny jednostki Policji wyda im inne polecenia.
Podstawowym zadaniem policjantów pełniących służbę w komórkach interwencyjnych jest: 
 ‒ przybycie na miejsce wydarzenia w możliwie najkrótszym czasie od momentu przyjęcia zgłoszenia;
 ‒ prowadzenie działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania osób podejrzewanych o popełnienie 

czynu zabronionego i zabezpieczenie miejsca tego wydarzenia; 
 ‒ podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wystąpieniu zdarzeń naruszających bezpie-

czeństwo i porządek publiczny, a w przypadku ich wystąpienia podjęcie natychmiastowych działań 
zmierzających do jego przywrócenia;

 ‒ podejmowanie działań pościgowych za sprawcami przestępstw i wykroczeń zbiegłymi z miejsca wy-
darzenia. 

Ostatnią kwestię reguluje szczegółowo zarządzenie nr 45 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 czerwca 
2018 r. w sprawie organizowania i prowadzenia przez Policję działań pościgowych (Dz. Urz. KGP poz. 75).
Ważnym zadaniem policjantów z komórek interwencyjnych jest również udzielanie w razie potrzeby 
natychmiastowej pomocy innym policjantom oraz osobom, które tej pomocy potrzebują. Udzielanie 
tej pomocy może nastąpić również z udziałem innych powołanych do tego celu podmiotów, których 
działanie może być zainicjowane przez policjantów (np. straży miejskiej, straży pożarnej, zespołu ratow-
nictwa medycznego, służby oczyszczania miasta itp.).
Policjanci komórek interwencyjnych są zobowiązani również do podejmowania działań porządkowych 
oraz innych działań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych w trakcie sytuacji kryzy-
sowych, np. w czasie pożarów, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, powodzi i innych klęsk 
żywiołowych.
Przykładowe zadania stałe (wklejane jako wkładka na stronę 2 lub 127 notatnika służbowego) opra-
cowane na podstawie o ustawy o Policji17 oraz zarządzeń nr 768, 161918 i 80519 Komendanta Głów-
nego Policji zamieszczono poniżej.

Zadania dla policjantów 
pełniących służbę patrolową i patrolowo-interwencyjną: 

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi 
te dobra;

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miej-
scach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, 
w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania;

3) przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, a w szczególności:
 ‒ zapobieganie wszelkim zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny;

 ‒ zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych;
 ‒ prowadzenie niezbędnych działań profilaktycznych;

17 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.).
18 Zarządzenie nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykony-

wania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań 
podejmowanych na rzecz małoletnich (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 64, z późn. zm.).

19 Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej 
policjanta” (Dz. Urz. KGP Nr 1, poz. 3).
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 ‒ nawiązywanie i utrzymywanie więzi ze społecznością lokalną w celu tworzenia  
atmosfery poczucia bezpieczeństwa i współodpowiedzialności za zapobieganie za-
grożeniom;

4) przybycie na miejsce wydarzenia w możliwie najkrótszym czasie od momentu przyjęcia 
zgłoszenia;

5) prowadzenie działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania osób podejrzewanych  
o popełnienie czynu zabronionego i zabezpieczenie miejsca wydarzenia;

6) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom naruszającym bez-
pieczeństwo i porządek publiczny, a w przypadku ich wystąpienia podjęcie natychmia-
stowych działań zmierzających do jego przywrócenia;

7) podejmowanie działań porządkowych oraz innych w czasie pożarów, katastrof komuni-
kacyjnych i budowlanych, powodzi i innych klęsk żywiołowych;

8) podejmowanie działań pościgowych za sprawcami przestępstw i wykroczeń zbiegłymi  
z miejsca wydarzenia;

9) udzielanie w razie potrzeby natychmiastowej pomocy innym policjantom oraz osobom 
również przy udziale innych powołanych do tego celu podmiotów;

10) ujawnianie:
 ‒ osób poszukiwanych ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawie-
dliwości;

 ‒ osób zaginionych, które na skutek wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego ustale-
nie miejsca ich pobytu należy odnaleźć w celu zapewnienia ochrony ich życia, zdrowia 
lub wolności;

 ‒ nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych;
11) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, respektowanie godności ludzkiej oraz przestrze-

ganie i ochrona praw człowieka.

•  komórki wywiadowcze

Komendant powiatowy, miejski lub rejonowy Policji może tworzyć komórki wywiadowcze lub organi-
zować służbę policjantów komórek patrolowych bez umundurowania. Policjanci komórek wywiadow-
czych z zasady pełnią służbę patrolową bez umundurowania, wykorzystując w trakcie jej trwania pod-
stawowe metody pracy operacyjno-rozpoznawczej. Do ich zadań należy w szczególności rozpoznanie 
środowisk przestępczych i metod ich działania, zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń,  
a także ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz zatrzymywanie ich sprawców na gorącym uczynku 
lub w bezpośrednim pościgu20.

•  oddziały prewencji Policji i samodzielne pododdziały prewencji Policji21

Policjanci oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji za zgodą komen-
danta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji mogą pełnić służbę patrolową jako siły wzmocnienia na 
terenie działania komend powiatowych, miejskich i rejonowych.

20 Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania 
zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym, § 18–20.

21 Tamże, § 21.
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Służbę patrolową pełnią policjanci wyznaczeni przez dowódcę oddziału prewencji Policji lub samodziel-
nego pododdziału prewencji Policji.
Jednostka terenowa wspierana przez oddział prewencji Policji lub samodzielny pododdział prewencji 
Policji jest obowiązana przygotować ceduły patrolowe oraz w uzgodnieniu z dowódcą określić taktykę 
pełnienia służby umożliwiającą efektywne jej wykonanie.
Odprawę do służby patrolowej i rozliczanie ze służby przeprowadza się na terenie działania tej jednostki 
Policji, gdzie policjanci mają pełnić służbę. Za prawidłowy przebieg odprawy i rozliczenie ze służby od-
powiedzialny jest kierownik tej jednostki Policji.
Za sposób pełnienia służby patrolowej przez policjantów oddziałów prewencji Policji lub samodziel-
nego pododdziału prewencji Policji w rejonie wyznaczonego działania oraz realizację zleconych za-
dań odpowiedzialny jest ich bezpośredni przełożony lub kierownik jednostki Policji, na terenie której 
pełniona jest służba.
Pododdziały prewencji Policji kierowane do służby patrolowej mogą posiadać na swoim wyposażeniu 
dodatkowo sprzęt do działań przywracających naruszony porządek publiczny, bez środków wzmocnie-
nia, o których mowa w odrębnych przepisach.
Policjanci pododdziałów alarmowych pełnią służbę patrolową wyłącznie na terenie miasta będącego 
siedzibą oddziału prewencji Policji lub miejscowości pobliskiej. Służba pełniona jest w systemie koncen-
trycznym.
System koncentryczny to sposób organizacji służby gwarantujący możliwość doraźnego koncentro-
wania policjantów i kierowania ich do działań zespołowych22.

•  Podmioty pozapolicyjne i patrole międzynarodowe23

Służbę patrolową policjanci najczęściej pełnią samodzielnie w patrolach wieloosobowych lub jed-
noosobowych. Obowiązujące przepisy pozwalają również na pełnienie służby patrolowej wspólnie 
z innymi podmiotami pozapolicyjnymi. Policjanci mogą patrolować wspólnie ze strażnikami straży 
gminnej lub miejskiej, z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszami Straży Granicznej, 
funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, przedstawicielami instytucji i organizacji społecznych dzia-
łających na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innych podmiotów reali-
zujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku w określonych miejscach. Zasady pełnienia 
służby patrolowej z podmiotami pozapolicyjnymi określają odrębne przepisy. Są to najczęściej rozpo-
rządzenia określające zasady tej współpracy oraz porozumienia zawierane pomiędzy Policją a danym 
podmiotem pozapolicyjnym.
W strefie nadgranicznej służba patrolowa może być pełniona przez patrole w składzie międzynarodo-
wym. Zasady pełnienia takiej służby są określone w umowach międzynarodowych. 

22 Tamże, § 2 pkt 10.
23 Tamże, § 12.
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•  Przygotowanie do służby patrolowej
Czas na bezpośrednie przygotowanie do służby i jej zdanie, a w szczególności na przyjęcie lub zdanie 
dokumentacji z przebiegu służby, uzbrojenia i wyposażenia, wlicza się do czasu służby. Czas na bezpo-
średnie przygotowanie do służby i jej zdanie nie powinien być dłuższy niż 30 minut24. 
Policjant kierujący pojazdem służbowym przed odprawą do służby patrolowej ma obowiązek spraw-
dzić wyposażenie pojazdu, jego stan techniczny oraz działanie środków łączności. Jeśli w wyniku tego 
sprawdzenia policjant stwierdzi usterki techniczne pojazdu służbowego, których nie można natychmiast 
usunąć, lub braki w jego wyposażeniu, powinien natychmiast zameldować o tym prowadzącemu odpra-
wę do służby patrolowej25.

•  odprawa do służby patrolowej
Rozpoczęcie służby patrolowej poprzedza odprawa. Odprawę do służby patrolowej przeprowadza bez-
pośredni przełożony policjantów przystępujących do służby lub inny policjant wyznaczony przez kierow-
nika jednostki Policji. Policjant ten powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe, 
szczególnie z zakresu służby prewencyjnej. W odprawie powinien uczestniczyć również policjant służby 
kryminalnej, aby udzielić odprawianym policjantom niezbędnych informacji przydatnych w trakcie reali-
zacji służby patrolowej i wykonywania podstawowych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Informacje 
te przekazywane są w ramach współpracy służb policyjnych m.in. w celu poprawy skuteczności działania 
i wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, gdy policjant 
służby kryminalnej nie może wziąć udziału w odprawie, dopuszczalne jest, aby te informacje przekazał pro-
wadzący odprawę. Odprawa powinna mieć charakter krótkiego przekazu informacji dotyczącego bieżącej 
sytuacji związanej ze stanem bezpieczeństwa w rejonie. W jej trakcie powinny być wykorzystywane, w miarę 
możliwości, prezentacje multimedialne. Odprawa ma również pewien aspekt szkoleniowy – powinna wpły-
wać na wzrost poziomu wiedzy i umiejętności policjantów w niej uczestniczących. Na odprawie lub indywi-
dualnie sprawdza się również przygotowanie policjantów do służby patrolowej. Prowadzący odprawę po-
winien sprawdzić wiedzę odprawianych policjantów w zakresie podstawowych uprawnień, zasad użycia lub 
wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz zasad pełnienia służby patrolowej26.

24 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2020 r. w sprawie czasu służby 
policjantów (Dz. U. poz. 1574), § 11.

25 Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r.  w sprawie form i metod wykonywania 
zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym, § 28.

26 Tamże, § 25.

Pełnienie służby Patrolowej4
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Policjant prowadzący odprawę27:
 ‒ zapoznaje policjantów z aktualnymi wydarzeniami zaistniałymi w rejonie jednostki i poleceniami 

kierownictwa, a także przekazuje zadania doraźne oraz określa sposób ich wykonania i taktykę 
działania;

 ‒ wskazuje rejony i czas pełnienia w nich służby oraz miejsce i czas przerw w służbie;
 ‒ przydziela ceduły patrolowe;
 ‒ określa składy patroli oraz wyznacza dowódcę w przypadku patroli wieloosobowych;
 ‒ przekazuje informacje dotyczące dyslokacji sił policyjnych oraz, w miarę możliwości, sił podmiotów 

pozapolicyjnych realizujących zadania w rejonie pełnienia służby i bezpośrednio przyległym;
 ‒ określa i sprawdza wyposażenie i uzbrojenie indywidualne policjantów, stosowne do charakteru, cza-

su i sposobu wykonywanej służby, oraz jednolitość umundurowania i jego zgodność z obowiązują-
cymi przepisami;

 ‒ przypomina o zasadach zachowania bezpieczeństwa przez policjantów podczas wykonywania zadań;
 ‒ zwraca uwagę na stan psychofizyczny policjantów;
 ‒ określa sposób utrzymywania łączności z dyżurnym jednostki Policji.

Przebieg odprawy, treść przekazywanych zadań oraz sposób ich realizacji jest dokumentowany 
przez prowadzącego odprawę bezpośrednio w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji. W 
przypadku wystąpienia trudności organizacyjno-technicznych dopuszczalne jest dokumentowanie 
tych informacji w innej formie spełniającej wymogi kancelaryjne. Zastosowane rozwiązania muszą 
zapewnić czytelność i kompletność informacji. Policjanci odprawiani do służby patrolowej odnoto-
wują w notatnikach służbowych lub za pomocą nośników elektronicznych zadania doraźne i istotne 
informacje przekazane przez odprawiającego do służby, jeżeli nie zostały one zawarte w cedułach 
patrolowych28. 
Policjant odprawiany do służby patrolowej, dokumentując odprawę do służby, powinien zapisać w no-
tatniku służbowym w szczególności29:
 ‒ datę i godziny pełnienia służby,
 ‒ rodzaj służby (patrol pieszy, zmotoryzowany itp.),
 ‒ rejon pełnienia służby (trasa patrolowa),
 ‒ czas rozpoczęcia i zakończenia odprawy,
 ‒ stopień, imię i nazwisko oraz podpis osoby przeprowadzającej odprawę,
 ‒ skład patrolu (ze wskazaniem dowódcy) oraz kryptonim radiowy,
 ‒ czas i miejsce przerwy w służbie,
 ‒ przekazane w trakcie odprawy zadania doraźne, o ile nie znajdują się one w cedule patrolowej.

przykładowy zapis w notatniku służbowym dokumentujący 
przygotowanie do służby i odprawę do służby patrolowej 
Służba na dzień 19.06.2020 r. w godz. 8:00–20:00 patrolowa w dyspozycji dyżurne-
go KPP w Legionowie.
8:00–8:10. Przygotowanie do służby w KPP w Legionowie. Pobrałem od dyżurnego 
pistolet P-99 nr FB12345 i 30 sztuk amunicji 9 mm Parabellum, radiostację nasobną 
Motorola nr 001234 oraz radiowóz Kia Ceed nr rej. HPZA123. Wykonałem OC (obsługę

27 Tamże, § 26 ust. 1.
28 Tamże, § 26 ust. 3–5.
29 Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zasad ewidencjonowania, wy-

pełniania oraz przechowywania notatników służbowych (Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 30), § 4 ust. 2 pkt 1.
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codzienną) radiowozu – sprawdziłem wyposażenie, stan techniczny i działanie radio-
stacji samochodowej Motorola nr 004321. Uwag nie miałem.
8:10–8:30. Odprawa w KPP w Legionowie przeprowadzona przez podkom. Mariusza 
Kowalskiego. W odprawie uczestniczył asp. Wojciech Igrekowski z Wydziału Kryminal-
nego KPP w Legionowie.
Patrol umundurowany, zmotoryzowany radiowozem oznakowanym Kia Ceed nr rej. 
HPZA123, nr taktyczny ZZ123 w składzie asp. szt. Piotr Kaliński (dowódca) i sierż. szt. 
Roman Wójcicki. Rejon służbowy: miasto Legionowo. Radiostacje Motorola – samo-
chodowa 004321, nasobna 001234. Kryptonim własny: 470 21, kryptonim dyżurnego 
KPP Legionowo: 470 00. Przerwa w służbie w KPP w Legionowie w godz. 13:00–13:40. 
Zadania stałe zgodnie z wkładką do notatnika (s. 2) oraz cedułą patrolową nr KPP
-WP-1234/20.
Na odprawie zapoznano z dobowym zestawieniem zdarzeń z dnia 18–19.06.2020 r. na 
terenie KPP w Legionowie.
Zapoznano z pismami:

1) KSP-12345/20 z dnia 17.06.2020 r. – polecenie Komendanta Stołecznego Policji zin-
tensyfikowania działań w zakresie ujawniania nieletnich sprawców czynów karalnych;

2) WDŚ-KPP-123/20 z dnia 18.06.2020 r. – wizerunek sprawcy kradzieży paliwa do kanistra 5 l  
z dnia 02.06.2020 r. na stacji paliw Orlen poruszającego się pieszo.
Zadania doraźne:

1) KPN w podległym rejonie w celu odnalezienia skradzionego w dniu 18.06.2020 r.  
w godz. 7:50–16:10 z ul. Jagiellońskiej 64 samochodu Mazda 6 nr rej. WL12345 kol. 
czerwonego;

2) kontrola miejsc gromadzenia się nieletnich i legitymowanie znajdujących się tam osób 
w celu ujawnienia i ujęcia nieletniej Karoliny Polak ur. 12.12.2009 r. zam. – Legionowo,  
ul. Piłsudskiego 205 m. 7, która w dniu 18.06.2020 r. oddaliła się samowolnie z Domu 
Dziecka w Chotomowie.
Kontrole miejsc zagrożonych (KMZ) pieszo:

1) ul. Źródlana 1 – otoczenie sklepu „Alkohole 21” – pod kątem spożywania alkoholu, wybry-
ków chuligańskich i sprzedaży alkoholu małoletnim i nietrzeźwym w godz. 12:00–12:20  
i 18:00–18:20;

2) ul. Niebiańska 8 – klatka schodowa – pod kątem gromadzenia się osób zażywających 
narkotyki w godz. 19:00–19:20.
Kontrole miejsc zagrożonych wynikających ze zgłoszeń poprzez Krajową Mapę Zagro-
żeń Bezpieczeństwa (KMZB):

1) ul. Szkolna 1 – przed Szkołą Podstawową nr 2 – nieprawidłowe parkowanie pojazdów 
na trawniku przez rodziców przywożących dzieci do szkoły w godz. 8:40–9:20.
Na odprawie przypomniano o: 

1) zasadach bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności służbowych, a w szczegól-
ności o wzajemnej aktywnej asekuracji przy przeprowadzaniu interwencji; 

2) bezpiecznym posługiwaniu się bronią palną; 
3) warunkach, zasadach i przypadkach użycia i wykorzystania broni palnej i środków 

przymusu bezpośredniego; 
4) zadaniach stałych wynikających z ustawy o Policji; 
5) zadaniach i zasadach pełnienia służby patrolowej wynikających z zarządzenia nr 768 KGP; 
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6) zasadach przeprowadzania konwojów i doprowadzeń wynikających z zarządzenia  
nr 360 KGP (odprawiono do wykonania tych czynności).
W przypadku ciszy radiowej trwającej dłużej niż 45 min polecono nawiązać kontakt  
z dyżurnym KPP w Legionowie.
Odprawę przeprowadził: (imienna pieczęć i podpis przeprowadzającego odprawę 
podkom. Mariusza Kowalskiego Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Legionowie).

•  rozpoczęcie służby patrolowej bez odprawy

Rozpoczęcie służby patrolowej bez odprawy może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych sytu-
acjach. W ten sposób mogą ją rozpocząć tylko policjanci posiadający odpowiednie doświadczenie za-
wodowe w zakresie służby prewencyjnej, którzy otrzymali na to zgodę bezpośredniego przełożonego. 
W takiej sytuacji policjanci rozpoczynający służbę mają obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia 
pełnienia służby policjantowi odpowiedzialnemu za nadzór nad przebiegiem służby w jednostce nad-
rzędnej lub dyżurnemu tej jednostki, w zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjnych. Fakt ten 
musi znaleźć odzwierciedlenie w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji lub innej dokumentacji 
dotyczącej organizacji służby oraz w notatniku służbowym policjanta lub na nośniku elektronicznym. 
Zapis ten powinien zawierać w szczególności wskazanie: stopnia, imienia, nazwiska oraz funkcji przyj-
mującego informację, uzyskane informacje oraz zadania doraźne30.
System Wspomagania Dowodzenia Policji to system teleinformatyczny wspierający wykonywanie 
zadań ustawowych podejmowanych w szczególności na podstawie zgłoszeń przyjmowanych przez dy-
żurnych jednostek organizacyjnych Policji i innych policjantów, ustaleń dokonywanych przez poszcze-
gólne służby policyjne w związku z tymi zgłoszeniami oraz informacji uzyskanych w związku z obsługą 
zgłoszeń alarmowych otrzymywanych z centrów powiadamiania ratunkowego31.

•  taktyka pełnienia służby patrolowej

Słownik języka polskiego definiuje taktykę jako sposób postępowania mający doprowadzić do osią-
gnięcia celu32.
Taktykę pełnienia służby patrolowej określa policjant prowadzący odprawę. Przy jej określaniu powinien 
się on kierować w szczególności następującymi zasadami:
 ‒ rozmieszczenie patroli powinno być proporcjonalne i adekwatne do potrzeb i przewidywanego zagrożenia;
 ‒ zastosowane formy pełnienia służby patrolowej powinny gwarantować bezpieczeństwo działania 

policjanta, a także pozytywnie wpływać na skuteczność i efektywność tej służby33.
Służba patrolowa może być pełniona pieszo (patrol pieszy) lub z wykorzystaniem środka transportu 
(patrol zmotoryzowany) przez policjanta (patrol jednoosobowy) lub grupę policjantów (patrol wielo-
osobowy – w praktyce najczęściej dwóch policjantów).

30 Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r.  w sprawie form i metod wykonywania zadań 
przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym, § 25 ust. 7–8.

31 Zarządzenie nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowo-
dzenia Policji (Dz. Urz. KGP  poz. 23, z późn. zm.), § 1 ust. 1.

32 Słownik języka polskiego PWN, Taktyka, https://sjp.pwn.pl/szukaj/taktyka.html [dostęp: 5.10.2020 r.].
33 Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r.  w sprawie form i metod wykonywania 

zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym, § 27 ust. 1.

4pełnienie służby patrolowej
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W uzasadnionych sytuacjach można organizować wspólne patrole, w tym przemieszczające się pojaz-
dami służbowymi przez rejony służbowe kilku komisariatów lub posterunków Policji znajdujących się 
w granicach właściwości terytorialnej różnych komend powiatowych / miejskich / rejonowych Policji. 
W takiej sytuacji komendanci powiatowi / miejscy / rejonowi Policji pisemnie uzgadniają warunki 
współpracy34.

•  Patrol jednoosobowy

Obowiązujące przepisy pozwalają policjantom na wykonywanie zadań w patrolu jednoosobowym, 
jednak nakładają na taki patrol pewne ograniczenia. Zarówno policjant pełniący służbę w takim 
patrolu, jak i jego przełożony powinien mieć świadomość występowania tych ograniczeń i ich prze-
strzegać. Ograniczenia te należy rozpatrywać łącznie. Zatem wykonywanie zadań w patrolu jedno-
osobowym może być realizowane wyłącznie35:
 ‒ przez policjantów posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe, a zwłaszcza pozostających 

w służbie stałej;
 ‒ w porze dziennej, od świtu do zmroku;
 ‒ przy zapewnieniu w rejonie służby stałej obecności patrolu wspierającego;
 ‒ przy ograniczeniu możliwości samodzielnego podejmowania interwencji domowych, w pomieszcze-

niach zamkniętych oraz w stosunku do więcej niż dwóch osób.
Policjanci pełniący służbę patrolową mają obowiązek utrzymywania bieżącego kontaktu z dyżurnym 
jednostki Policji za pomocą środków łączności. Zasady utrzymywania łączności pomiędzy policjantami 
pełniącymi służbę patrolową a dyżurnym jednostki Policji ustala prowadzący odprawę. Opuszczenie 
rejonu pełnienia służby patrolowej może nastąpić wyłącznie na polecenie lub za uprzednią zgodą dy-
żurnego jednostki Policji lub innej uprawnionej osoby36.
Podczas patrolowania policjanci powinni być widoczni w rejonie pełnienia służby (o ile nie określono 
innej taktyki). W każdym przypadku powinni reagować na wezwanie do udzielenia pomocy, a także 
pozyskiwać i przyjmować wszystkie informacje na temat występujących zagrożeń w danym rejonie. 
Policjanci powinni również systematycznie kontrolować wszystkie miejsca zagrożone znajdujące się na 
trasie patrolu lub w rejonie pełnienia służby37.
Podczas patrolowania miejsc o ograniczonej widoczności, przy wejściu do pomieszczeń i podejmo-
waniu interwencji policjanci obowiązani są zachować szczególne środki ostrożności i być przygoto-
wanymi na odparcie zamachu. Zdarzały się i na pewno będą się zdarzać przypadki, w których osoby 
celowo będą chciały wykorzystać taką sytuację i zaatakują policjanta. Mogą nawet zaaranżować taką 
sytuację, aby pozbawić funkcjonariuszy życia. Policjant, który ma świadomość występujących zagro-
żeń, przygotowany na odparcie zamachu, ma większą szansę uniknięcia go i nieodniesienia obrażeń 
zagrażających jego życiu i zdrowiu.
Jeżeli jest taka potrzeba, i o ile sytuacja umożliwia policjantom takie działanie, powinni oni za pośred-
nictwem dyżurnego jednostki Policji zwrócić się o zapewnienie im wsparcia innego patrolu. Często sama 
przewaga liczebna policjantów na miejscu interwencji uspokaja nastroje wśród osób nią objętych, jak 
również pozwala w większym stopniu zapanować nad jej przebiegiem, często bez konieczności użycia 
środków przymusu bezpośredniego.

34 Tamże, § 12.
35 Tamże, § 27 ust. 2.
36 Tamże, § 29.
37 Tamże, § 30.
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•  Patrolowanie przy użyciu samochodu służbowego

Policjanci w czasie patrolowania przy użyciu samochodu służbowego powinni:
 ‒ wykorzystywać pojazd wyłącznie do przemieszczania się pomiędzy rejonami zagrożenia oraz miej-

scami zagrożonymi, zachowując prędkość umożliwiającą obserwację terenu i osób;
 ‒ po opuszczeniu pojazdu pieszo patrolować miejsca zagrożone oraz dokonywać sprawdzeń miejsc  

i obiektów w rejonach zagrożonych.
W przypadku gdy po wyjściu z pojazdu mogą zaistnieć trudności w utrzymaniu łączności, fakt wyjścia 
z pojazdu i powrotu do niego policjanci powinni zgłosić dyżurnemu jednostki Policji, w której pełnią 
służbę38.
Policjant, do którego obowiązków należy kierowanie pojazdem samochodowym, może pełnić służbę do 
12 godzin na dobę, w tym kierować pojazdem nie więcej niż 10 godzin39.

•  Przerwa w służbie

Policjantom pełniącym służbę patrolową przysługuje przerwa. Do czasu służby trwającej 8 godzin 
wlicza się 20 minut przerwy, a do służby trwającej 12 godzin wlicza się 45 minut przerwy. Policjantowi 
pełniącemu służbę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych czas przerw można przedłużyć do 
45 minut w służbie trwającej 8 godzin oraz do 60 minut w służbie trwającej 12 godzin. Czas przerw  
w tej sytuacji ustala policjant nadzorujący pełnienie służby40.
Dowódca patrolu zwraca się do dyżurnego jednostki Policji lub innej uprawnionej osoby o wyrażenie 
zgody na przerwę w służbie oraz informuje o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy.
Za zgodą dyżurnego jednostki Policji lub innej uprawnionej osoby policjanci mogą w czasie przerwy 
opuścić rejon pełnienia służby. W czasie przerwy policjanci pozostają w stałej gotowości do odbioru 
łączności radiowej41. Nie mogą więc wyłączyć radiostacji na czas przerwy, licząc się z tym, że w razie 
nagłej potrzeby muszą podjąć służbę.

•  „Policjant wzywa pomocy”

Hasła „policjant wzywa pomocy” używa się tylko w sytuacji, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie albo 
wolność policjanta. Na hasło „policjant wzywa pomocy” policjanci, w uzgodnieniu z dyżurnym jednostki 
Policji, udają się do miejsca zagrożenia42.
Pamiętaj, że dzisiaj pomocy potrzebuje inny policjant, ale może się zdarzyć, że jutro będziesz 
potrzebował jej Ty. Dlatego nie można lekceważyć takich wezwań. 
Właściwą praktyką jest przerwanie wykonywanych czynności (np. przerwy w służbie, dojazdu na inter-
wencję o niskim priorytecie pilności, legitymowania osoby w związku z wykroczeniem itp.) w uzgodnieniu  
z dyżurnym i pilne udanie się na miejsce, gdzie jest zagrożone życie, zdrowie albo wolność policjanta.

38 Tamże, § 32.
39 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2020 r. w sprawie czasu służby 

policjantów, § 4 ust. 8.
40 Tamże, § 4 ust. 9–10.
41 Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r.  w sprawie form i metod wykony-

wania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewen-
cyjnym, § 34.

42 Tamże, § 35 ust. 2.
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•  na miejscu zdarzenia43

W razie otrzymania informacji o przestępstwie lub wykroczeniu w rejonie pełnienia służby, policjanci 
meldują o tym fakcie dyżurnemu jednostki Policji, a następnie bezzwłocznie udają się na miejsce 
wydarzenia.
Na miejscu wydarzenia policjanci powinni w szczególności:
 ‒ udzielić lub spowodować udzielenie pierwszej pomocy osobom, których życiu lub zdrowiu zagraża 

niebezpieczeństwo, a w razie potrzeby zapewnić wezwanie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub 
podmiotów świadczących medyczne czynności ratunkowe;

 ‒ uniemożliwić sprawcy kontynuowanie działań naruszających porządek prawny i w miarę możliwości 
zatrzymać sprawcę;

 ‒ podjąć pościg za sprawcą wydarzenia, jeżeli istnieją ku temu warunki;
 ‒ zabezpieczyć miejsce wydarzenia przed zatarciem śladów i innych dowodów;
 ‒ zebrać możliwie najwięcej informacji o wydarzeniu i jego sprawcach oraz ustalić świadków.

•  rozliczenie i zakończenie służby patrolowej
Policjanci każdorazowo po zakończeniu służby patrolowej44:
 ‒ meldują bezpośredniemu przełożonemu, a w razie jego nieobecności, wyznaczonemu przez kierow-

nika jednostki Policji innemu policjantowi odpowiedzialnemu za służbę patrolową, o jej przebiegu 
oraz wynikach;

 ‒ przekazują bezpośredniemu przełożonemu, a w razie jego nieobecności, wyznaczonemu przez 
kierownika jednostki Policji innemu policjantowi odpowiedzialnemu za służbę patrolową, nie-
zbędne dokumenty z wykonanych czynności, w tym informacje o zagrożeniach wskazanych przez 
mieszkańców oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach w zabezpieczeniu infrastruktury w rejonie  
służbowym;

 ‒ sporządzają i przekazują, zgodnie z obowiązującymi zasadami, informacje uzyskane w drodze reali-
zacji podstawowych metod pracy operacyjnej (np. meldunki informacyjne).

Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, przyjęcie dokumentacji służbowej kwituje się w notatniku 
służbowym policjanta45.
Zadania zrealizowane przez policjanta i efekty jego służby są oceniane bezpośrednio po jej zakończeniu.
Za każdym razem, po zakończeniu służby, policjant lub wyznaczona przez kierownika jednostki organi-
zacyjnej Policji osoba wprowadza efekty pracy policjanta do Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości 
w Policji (SESPol), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami46. Należy pamiętać, aby przy 
wprowadzaniu wyników do systemu nie dublować ich. Na przykład jeżeli pełniłeś służbę w patrolu dwu-
osobowym, uzyskane efekty służby należy rozdzielić pomiędzy dwie osoby.
Bezpośredni przełożony policjanta lub wyznaczona przez kierownika jednostki Policji osoba sprawuje 
nadzór nad realizacją wprowadzenia efektów pracy policjanta do SESPol, potwierdzając ten fakt pod-
pisem w notatniku służbowym. W przypadku gdy rozliczenie służby nie może być dokonane przez 
bezpośredniego przełożonego lub wyznaczonego przez kierownika jednostki Policji innego policjanta 
odpowiedzialnego za służbę patrolową, dyżurny jednostki Policji za zgodą kierownika jednostki Policji 
potwierdza w notatniku służbowym policjanta fakt zakończenia służby oraz przekazanie niezbędnych 

43 Tamże, § 35 ust. 1 i § 36.
44 Tamże, § 37 ust. 1.
45 Tamże, § 38 ust. 4.
46 Tamże, § 37 ust. 2.
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dokumentów z wykonanych czynności, w tym informacji o zagrożeniach wskazanych przez mieszkań-
ców oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach w zabezpieczeniu infrastruktury w rejonie służbowym. 
W takim przypadku bezpośredni przełożony policjanta dokonuje niezwłocznie oceny realizacji zadań 
przez policjanta i efektów służby47.

przykładowy zapis 
w notatniku służbowym z rozliczenia i zakończenia służby
19:45–19:50. Przejazd do KPP w Legionowie.
19:50–20:00. Rozliczenie służby. Zdałem dyżurnemu pistolet P-99 nr FB12345 i 30 sztuk 
amunicji 9 mm Parabellum, radiostację nasobną Motorola nr 001234 oraz radiowóz  
Kia Ceed nr rej. HPZA123. 
Uzyskane wyniki:
interwencji ogółem – 8; IWP – 4; IZP – 2; IZD – 2, w tym w zw. z przemocą w rodzinie Nie-
bieska Karta – 1; KP – 1; MKK – 3 na łączną sumę 250 zł, w tym 2 MKK x 100 zł z art. 431 ust. 1  
u.w.t.p.a.; 1 MKK x 50 zł z art. 145 kw; P – 2 (1 z art. 141 kw; 1 z art. 92 § 1 kk); KO – 1; D – 1; 
KMZB – 2; KMZ – 4; KPN – 6; czas patrolu: 11:20; czas doprowadzenia: 0:40.
20:00 – Zakończenie służby.
(imienna pieczęć i podpis rozliczającego służbę podkom. Mariusza Kowalskiego  
Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Legionowie) 

47 Tamże, § 38 ust. 1, 5 i 6.
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Policjant w każdej sytuacji powinien mieć na uwadze dbałość o społeczny wizerunek Policji. Jego obowiązkiem 
jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej policjanta, w tym zasad poprawnego zachowania, kultury osobistej 
i kultury języka, oraz dbanie o schludny wygląd. Policjanci co do zasady pełnią służbę patrolową w umundu-
rowaniu. Umundurowany policjant jest zobowiązany m.in. do przestrzegania zasad noszenia przepisowego 
munduru, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych określonych w przepisach o umundurowaniu policjantów48.
W przypadku oddziału prewencji Policji lub samodzielnego pododdziału prewencji Policji jego dowódca 
uzgadnia z kierownikiem jednostki Policji, w której pełniona będzie służba patrolowa, z odpowiednim 
wyprzedzeniem umundurowanie do służby podległych mu policjantów49.
Umundurowanie policjanta składa się z ubiorów: służbowego, wyjściowego, galowego i ćwiczebnego50. 
Policjanci wykonujący obowiązki służbowe m.in. w trakcie pełnienia służby patrolowej noszą ubiór służ-
bowy. Jednak w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw patrolowych, interwencyjnych i pa-
trolowo-interwencyjnych oraz w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji 
Policji dopuszcza się noszenie przez policjantów umundurowania ćwiczebnego.
Umundurowanie nosi się zgodnie z zestawami przedmiotów umundurowania, określonym w rozporzą-
dzeniu w sprawie umundurowania, z uwzględnieniem dwóch okresów:
 ‒ letniego, który trwa od dnia 1 maja do dnia 31 października;
 ‒ zimowego, który trwa od 1 listopada do dnia 30 kwietnia.

Dopuszcza się noszenie przedmiotów umundurowania stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie 
ww. okresów. Decyzję w sprawie noszenia przedmiotów umundurowania stosownie do warunków atmosfe-
rycznych podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji w stosunku do podległych funkcjonariuszy. 
Umundurowanie powinno być należycie dopasowane, czyste i wyprasowane. Zabrania się policjantom no-
szenia przedmiotów umundurowania o nieestetycznym wyglądzie lub o znacznym stopniu ich zużycia. 
Zabronione jest również noszenie przedmiotów umundurowania niezgodnie z obowiązującym zestawem 
przedmiotów umundurowania albo niezgodnie z ich przeznaczeniem51. 
Policjanci nie mogą również nosić przedmiotów umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru 
cywilnego. Wyjątkiem jest kamizelka ostrzegawcza, którą nosi się na przedmiotach umundurowania 
służbowego i ćwiczebnego, ale dopuszcza się jej noszenie również do ubioru cywilnego w trakcie wy-
konywania zadań służbowych.

48 Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji  
(Dz. Urz. KGP poz. 18, z późn. zm.), załącznik.

49 Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r.  w sprawie form i metod wykonywa-
nia zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym,  
§ 33 ust. 4.

50 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania 
policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738, z późn. zm.), § 2.

51 Tamże, § 34 i § 33.
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Noszenie nakrycia głowy w trakcie pełnienia służby jest obowiązkowe. Wyjątek stanowi sytuacja, w któ-
rej policjant wykonuje działalność prasowo-informacyjną w trakcie udzielania informacji środkom ma-
sowego przekazu oraz gdy pełni służbę z wykorzystaniem pojazdu służbowego – gdy w nim przebywa.
Dopuszcza się noszenie przez umundurowanych policjantów okularów przeciwsłonecznych i zdrowot-
nych z przyciemnionymi szkłami, symbolu żałoby według zasad określonych w praktykowanym przez 
policjanta obrządku religijnym oraz oznaczeń specjalistycznych (specjalności zawodowych).
Umundurowanemu policjantowi zabrania się wkładania rąk do kieszeni munduru, w szczególności 
spodni, jeżeli nie jest to związane z realizacją obowiązków służbowych52.
Obowiązujące przepisy zabraniają umundurowanemu policjantowi noszenia lub eksponowania elemen-
tów naruszających powagę munduru. W szczególności zabronione jest noszenie lub eksponowanie:
 ‒ ozdób, z wyjątkiem niezbędnych rzeczy osobistych (zegarek na pasku w kolorze czarnym albo na 

bransolecie w kolorze srebrnym lub złotym, obrączka; w przypadku policjantów-kobiet także biżute-
ria w postaci niedużego pierścionka i małych kolczyków lub klipsów);

 ‒ okularów w jaskrawych oprawkach;
 ‒ reklamówek i siatek na zakupy;
 ‒ ekstrawaganckich fryzur; w przypadku policjantów-mężczyzn włosy powinny być krótko ostrzyżone, do-

puszcza się noszenie krótkiego i schludnego zarostu; w przypadku policjantów-kobiet, jeżeli włosy są dłuż-
sze niż do ramion, powinny być one na czas wykonywania zadań służbowych krótko upięte lub związane;

 ‒ intensywnego makijażu;
 ‒ widocznego tatuażu;
 ‒ piercingu;
 ‒ malowanych paznokci.

Noszone przez umundurowanego policjanta:
 ‒ teczka (aktówka), przeznaczona do przenoszenia dokumentów, albo torba (walizka), przeznaczona 

do przenoszenia bagażu w czasie podróży – powinna być koloru czarnego, bez nadruków;
 ‒ parasol powinien być w kształcie klasycznym, koloru czarnego, bez nadruków; 
 ‒ identyfikator powinien być zawieszony na taśmie w kolorze czarnym lub granatowym (w sytuacjach 

podyktowanych charakterem służby usprawiedliwione jest noszenie identyfikatorów na taśmach  
w innych kolorach, np. dostarczonych przez organizatora przedsięwzięcia na czas jego trwania, jeżeli 
nadruki na nich nie naruszają powagi munduru); 

 ‒ futerał na telefon komórkowy powinien być koloru czarnego53.
W przypadku gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określo-
nych w regulaminie musztry, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu 
do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dopuszcza go do służby lub od-
suwa od jej pełnienia. Odmowa wykonania takiego polecenia stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podsta-
wą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określających 
ozdoby, fryzury i tatuaże w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa54.
Policjanci pełniący służbę w komórkach wywiadowczych służby prewencyjnej w czasie wykonywania obowiązków 
służbowych nie mają obowiązku noszenia munduru. Przełożony (kierownik jednostki organizacyjnej Policji, kierow-
nik komórki w jednostce organizacyjnej Policji, jego zastępca lub osoba przez niego upoważniona) policjantów peł-
niących służbę patrolową, interwencyjną oraz patrolowo-interwencyjną może na czas określony zwolnić ich z obo-
wiązku noszenia umundurowania, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami służby lub stanem zdrowia policjantów55.

52 Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji, załącznik.
53 Tamże.
54 Tamże.
55 Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia przypadków, w których 

policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru (Dz. Urz. KGP poz. 13), § 2.

5Umundurowanie w służbie patrolowej  
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Policjanci pełniący służbę patrolową obowiązani są posiadać wyposażenie i uzbrojenie zgodne z obo-
wiązującymi przepisami oraz stosowne do charakteru, czasu i sposobu wykonywanej służby. Decyduje 
o tym odprawiający do służby. Dowódca oddziału prewencji Policji uzgadnia z kierownikiem jednostki 
Policji, w której pełniona będzie służba patrolowa, z odpowiednim wyprzedzeniem uzbrojenie i wypo-
sażenie do służby podległych mu policjantów56.
Zdaniem autora w skład przedmiotów uzbrojenia i wyposażenia posiadanego przez policjanta pełniące-
go służbę patrolową powinny wchodzić w szczególności:
 ‒ legitymacja służbowa,
 ‒ notatnik służbowy,
 ‒ formularz mandatów karnych,
 ‒ formularz pokwitowań za zatrzymane dowody rejestracyjne i prawa jazdy,
 ‒ ceduła patrolowa (jedna na patrol),
 ‒ teczka zawierająca niezbędne druki, czyste kartki A4, kalkę (w szczególności w patrolach zmotory-

zowanych, np. formularze Niebieska Karta, formularze szacowania ryzyka, karty rejestracyjne Mrd-5, 
najczęściej stosowane protokoły – kontroli osobistej, przeszukania, zatrzymania itp.),

 ‒ trwałe środki piszące (długopisy lub pióra),
 ‒ urządzenie do szybkich kontroli trzeźwości (np. AlcoBlow, iBlow),
 ‒ broń palna indywidualna z zapasowym magazynkiem i amunicją,
 ‒ środki przymusu bezpośredniego będące na indywidualnym wyposażeniu policjanta (ręczny miotacz 

substancji obezwładniającej, kajdanki, pałka służbowa),
 ‒ paralizator (przeszkolony policjant może go pobrać do służby od dyżurnego jednostki Policji),
 ‒ kamizelka kuloodporna,
 ‒ mobilny terminal nasobny,
 ‒ radiostacja nasobna,
 ‒ kamera nasobna,
 ‒ opatrunek osobisty (wielu świadomych zagrożeń policjantów posiada apteczkę osobistą, w której 

skład mogą wchodzić: staza taktyczna, opatrunki taktyczne, np. izraelski, opatrunki hemostatyczne, 
maseczka do prowadzenia oddechów zastępczych itp.),

 ‒ jednorazowe rękawiczki lateksowe lub nitrylowe (ewentualnie inne środki ochrony indywidualnej),
 ‒ latarka z nakładkami umożliwiającymi zatrzymywanie pojazdów w porze od zmierzchu do świtu (latarka 

jest przydatna nie tylko w porze od zmierzchu do świtu, ale także np. przy konieczności wykonywania 
czynności w miejscach, gdzie nie dociera naturalne światło – w piwnicach, pustostanach, bunkrach, przy 

56 Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania za-
dań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym, § 33 ust. 3–4.

wyPosażenie  
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sprawdzaniu wnętrza pojazdu itp.); w praktyce w miejscach, gdzie nie ma oświetlania lub w nocy spraw-
dza się też latarka tzw. czołówka (w szczególności jeżeli musimy mieć obie ręce wolne, bo sporządzamy 
na miejscu dokumentację, np. wykonujemy oględziny lub musimy przenieść osobę, sprzęt itp.),

 ‒ tarcza sygnalizacyjna do zatrzymywania pojazdów,
 ‒ skuteczny przyrząd do wybijania szyb (wielkości niedużego breloczka),
 ‒ dobrej jakości ostry nóż lub scyzoryk (którym np. można przeciąć pasy bezpieczeństwa w samocho-

dzie, aby pilnie ewakuować poszkodowanego, lub odciąć osobę, która usiłuje popełnić samobójstwo 
poprzez powieszenie się, gdy jest jeszcze szansa na uratowanie jej życia),

 ‒ policyjny środek transportu i dokumenty z nim związane (m.in. karta pracy pojazdu – tzw. kontrolka, 
prawo jazdy, uprawnienie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym – tzw. wkładka).

Wyżej wymieniony katalog uzbrojenia i wyposażenia nie jest katalogiem zamkniętym. 
Zastanów się, czego jeszcze możesz potrzebować, aby sprawnie i skutecznie pełnić swoją służbę.

6Wyposażenie w służbie patrolowej
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•  struktura nadzoru57

Służba patrolowa podlega nadzorowi. Za nadzór nad funkcjonowaniem systemów nadzoru w ko-
mendzie wojewódzkiej i Stołecznej Policji, komendach powiatowych / miejskich / rejonowych Policji 
i komisariatach Policji jest odpowiedzialny komendant wojewódzki i Stołeczny Policji.
Komendant powiatowy / miejski / rejonowy Policji i komendant komisariatu Policji odpowiedzialni są 
odpowiednio za nadzór nad funkcjonowaniem systemów nadzoru w komendzie powiatowej / miej-
skiej / rejonowej Policji i komisariacie Policji na terenie objętym swoją właściwością.
W celu zapewnienia właściwego poziomu nadzoru, poza bezpośrednimi przełożonymi policjantów 
realizujących służbę patrolową, wyżej wymienieni komendanci wyznaczają policjantów upoważnio-
nych do wykonywania czynności nadzorczych.

•  cel nadzoru58

Celem nadzoru nad pełnieniem służby patrolowej jest:
 ‒ identyfikacja trudności w realizacji zadań służbowych w celu podejmowania działań zapobiegawczych;
 ‒ dokonywanie oceny, czy taktyka pełnienia służby patrolowej ma wpływ na stan bezpieczeństwa  

i porządku w rejonie służbowym;
 ‒ sprawdzanie znajomości oraz stopnia realizacji zleconych zadań służbowych, a także uzyskiwanych 

w tej mierze efektów;
 ‒ badanie zasadności, warunków i sposobu stosowania środków przymusu bezpośredniego, przede 

wszystkim broni palnej, przez policjantów;
 ‒ sprawdzanie stanu i prawidłowości wyposażenia, uzbrojenia i umundurowania obowiązującego  

w trakcie wykonywania służby, a także wyglądu zewnętrznego policjantów;
 ‒ sprawdzenie inicjatywy i aktywności policjantów w czasie służby;
 ‒ reagowanie na stwierdzone w trakcie nadzoru uchybienia poprzez wydawanie wiążących poleceń  

w celu natychmiastowego ich wyeliminowania.

57 Tamże, § 39.
58 Tamże, § 40.

nadzór nad Pełnieniem  
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•  formy nadzoru59

Czynności wykonywane w ramach nadzoru (formy nadzoru) nad pełnieniem służby patrolowej polegają 
w szczególności na:
 ‒ obecności nadzorującego przy pełnieniu służby przez policjantów i obserwowaniu wykonywania 

przez nich czynności, a także na bezpośrednim wskazaniu sposobu ich wykonania;
 ‒ obserwowaniu czynności wykonywanych przez policjantów z pewnej odległości;
 ‒ samodzielnym przejściu lub objeździe określonego rejonu pełnienia służby przez policjantów celem 

sprawdzenia stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także obecności policjantów w okre-
ślonym miejscu i czasie.

•  częstotliwość i dobór form nadzoru60

Częstotliwość i formy nadzoru nad wykonywaniem zadań przez poszczególnych policjantów określa 
komendant jednostki Policji i dowódca oddziału prewencji Policji. Częstotliwość i formy nadzoru w sto-
sunku do poszczególnych policjantów powinny zależeć od ich zdyscyplinowania w służbie, rzetelności, 
aktywności i umiejętności realizacji zadań i poleceń służbowych, stażu i doświadczenia zawodowego, 
stopnia zagrożenia, miejsca w którym pełnią służbę, charakteru przydzielonych zadań oraz spostrzeżeń 
z poprzednio przeprowadzonych sprawdzeń.

•  dokumentowanie nadzoru61

Każda czynność wykonana w ramach nadzoru nad służbą patrolową dokumentowana jest w:
 ‒ notatnikach służbowych policjantów, w stosunku do których podejmowane są czynności nad-

zorcze;
 ‒ książce nadzoru nad służbą przechowywanej przez dyżurnego jednostki Policji.

Książka nadzoru nad służbą może być prowadzona dla wszystkich służb jednostki (ta sama dla pionu 
prewencji, kryminalnego i logistycznego).
Zapisy z czynności nadzoru powinny zawierać:
 ‒ datę, czas, miejsce, stopień, imię i nazwisko nadzorowanego policjanta;
 ‒ ewentualne uwagi dotyczące pełnienia służby;
 ‒ wydane zalecenia;
 ‒ stopień, imię, nazwisko oraz podpis osoby wykonującej czynności w ramach nadzoru (osoby nadzo-

rującej).
Uwagi dotyczące pełnienia służby patrolowej, stwierdzone podczas czynności wykonywanych w ramach 
nadzoru powinny być:
 ‒ wykorzystywane przy ocenie pracy poszczególnych policjantów, a także ich bezpośrednich przeło-

żonych;
 ‒ okresowo analizowane i omawiane na naradach z częścią lub całym stanem osobowym jednostki;
 ‒ wykorzystywane podczas opracowywania planów doskonalenia zawodowego.

59 Tamże, § 41.
60 Tamże, § 43.
61 Tamże, § 42.
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•  sposób postępowania policjanta objętego nadzorem62

Policjant pełniący służbę patrolową, wobec którego zostają podjęte czynności nadzorcze, powinien:
 ‒ oddać honor nadzorującemu;
 ‒ złożyć meldunek nadzorującemu;
 ‒ okazać posiadane wyposażenie i uzbrojenie oraz umundurowanie;
 ‒ okazać notatnik służbowy oraz inne dokumenty, jakie powinien posiadać policjant w służbie patro-

lowej (np. cedułę patrolową);
 ‒ okazać dokumenty związane z kierowaniem pojazdem (w przypadku kierującego radiowozem);
 ‒ poddać się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie;
 ‒ wykonywać polecenia służbowe nadzorującego;
 ‒ udzielić niezbędnych wyjaśnień na pytania nadzorującego;
 ‒ zastosować się w toku dalszej służby do uwag i zaleceń nadzorującego. 

62 A. Gadomski, S. Kamiński, Pełnienie służby patrolowej, Szkoła Policji w Słupsku, Słupsk 2016, s. 16.
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1

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja informatyczna składająca się z dwóch części: da-
nych statystycznych oraz interaktywnego narzędzia umożliwiającego obywatelowi nanoszenie na niej 
zagrożeń63. Aplikacja jest dostępna online pod adresem internetowym https://mapy.geoportal.gov.pl/
iMapLite/KMZBPublic.html.
KMZB stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją w zakresie szeroko 
pojmowanego bezpieczeństwa i porządku publicznego. Cechuje ją powszechny, anonimowy i nieod-
płatny dostęp oraz łatwość obsługi64.

•  cele funkcjonowania krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa65

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem zapewniającym mieszkańcom łatwiejszy 
kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki niemu mogą oni łatwo i anonimo-
wo zgłosić sytuacje w swoim otoczeniu, które uważają za niebezpieczne.
Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa można zapoznać się z najważniejszymi informacjami 
dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danym miejscu. Mapa jest platformą wymiany informacji 
pomiędzy społeczeństwem a Policją, ponieważ daje możliwość wskazania miejsc, na które lokalne 
służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli infor-
macje okażą się prawdziwe, podejmuje odpowiednie działania. Osoba, która naniosła na mapę infor-
mację o zagrożeniu, otrzymuje też informację zwrotną w postaci zmian statusu naniesionego przez 
nią zagrożenia. Jest zatem narzędziem aktywizującym społeczności lokalne w działaniach na rzecz 
bezpieczeństwa. Jej celem jest również aktywizacja Policji i jej lokalnych funkcjonariuszy do zwiększe-
nia skuteczności działania w miejscach, w których realnie występują uciążliwe dla danej społeczności 
problemy.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest także narzędziem pomocniczym przy przywracaniu 
części zlikwidowanych posterunków Policji. 

63 Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2016 r. w sprawie sposobu postępowania po-
licjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  
(Dz. Urz. KGP poz. 58, z późn. zm.), § 2 pkt. 1.

64 L. Dyduch, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce a realizacja interwencji policyjnych, „Kwartalnik Poli-
cyjny” 2017, nr 3.

65 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, https://www.gov.pl/
web/mswia/krajowa-mapa-zagrozen-bezpieczenstwa [dostęp: 7.10.2020 r.].

krajowa maPa zagrożeń  
bezPieczeństwa i jej wykorzystanie  

w służbie Patrolowej8
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•  jak działa kmzb?

Każda osoba może mieć dostęp do KMZB i anonimowo nanieść na nią zauważone przez siebie zagro-
żenie. Zagrożenie wybiera się z listy 26 dostępnych możliwości. Zagrożeniami, które można zaznaczyć,  
są: akty wandalizmu, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska śmieci, grupowanie się małoletnich zagrożonych 
demoralizacją, kłusownictwo, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, miejsca niebezpieczne na 
wodach, miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy 
samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżone przejście przez tory, niestrzeżony przejazd ko-
lejowy, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, osoba bezdomna wymagająca pomocy, 
poruszanie się po terenach leśnych quadami, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu 
w miejscach niedozwolonych, utonięcia, używanie środków odurzających, wałęsające się bezpańskie 
psy, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, znęcanie się nad zwierzętami, zła 
organizacja ruchu drogowego i żebractwo. 
Należy jednak pamiętać, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania pilnych 
interwencji. W sprawach pilnych, wymagających natychmiastowego działania, a w szczególności gdy 
występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia, należy zawsze dzwonić na numer alarmowy 112.
Po wybraniu zagrożenia można nanieść je na mapę, w miejscu, gdzie ono występuje. Do zgłoszenia 
można dodać krótki opis, wskazać przedział czasowy występowania zagrożenia oraz dołączyć załącznik,  
np. zdjęcie w formie elektronicznej. Gdy ktoś naniesie zagrożenie na mapę, otrzymuje ono status 
„Nowe”. Po stwierdzeniu pojawienia się na Mapie zagrożenia posiadającego status „Nowe”, koor-
dynator lokalny KMZB (wyznaczony policjant w komendzie powiatowej / miejskiej / rejonowej Poli-
cji lub w komisariacie Policji, odpowiedzialny za koordynowanie realizacji zadań związanych z funk-
cjonowaniem KMZB na terenie podległym jednostce Policji, w której pełni służbę) niezwłocznie, lecz 
nie później niż w ciągu trzech dni od daty jego naniesienia, zapoznaje się z kategorią zagrożenia  
i jego lokalizacją oraz sporządza kartę weryfikacji zagrożenia.  W karcie weryfikacji zagrożenia wskazuje 
on w szczególności: kategorię zagrożenia, jego przybliżoną lokalizację, komórkę organizacyjną w jed-
nostce organizacyjnej Policji odpowiedzialną za weryfikację zagrożenia oraz termin zakończenia weryfi-
kacji zagrożenia. Czas na weryfikację zagrożenia nie powinien być dłuższy niż siedem dni od momentu 
naniesienia zagrożenia na Mapę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza ze względu na 
charakter zagrożenia i czas jego występowania, dopuszcza się wydłużenie czasu na weryfikację zagroże-
nia powyżej siedmiu dni. Po sporządzeniu karty weryfikacji zagrożenia koordynator lokalny niezwłocz-
nie dokonuje na Mapie zmiany statusu zagrożenia z „Nowe” na status „Weryfikacja”66.
Po sporządzeniu karty weryfikacji zagrożenia koordynator lokalny przekazuje ją kierownikowi komórki 
organizacyjnej Policji lub innemu policjantowi wyznaczonemu przez kierownika jednostki organizacyj-
nej Policji, w której pełnią służbę policjanci odpowiedzialni za weryfikację zagrożenia.
W ten sposób karta weryfikacji zagrożenia trafia do policjantów pełniących służbę patrolową, któ-
rzy zostaną zobowiązani na odprawie do służby do kontroli wskazanego w karcie miejsca i weryfi-
kacji opisanego tam zagrożenia. Opis podjętych działań oraz ich efekty kierownik komórki organiza-
cyjnej Policji lub inny policjant wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji wpisuje 
do karty weryfikacji zagrożenia, a następnie przekazuje ją, w wyznaczonym terminie, koordynatorowi 
lokalnemu. Dopuszcza się wpisywanie efektów działań do karty weryfikacji bezpośrednio przez poli-
cjantów realizujących zadania związane z KMZB. W karcie weryfikacji zagrożenia kierownik komórki 
organizacyjnej Policji lub inny policjant wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji 

66 Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2016 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów 
podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, § 6.
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zamieszcza informację o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu zagrożenia. Na podstawie tej informacji 
koordynator lokalny dokonuje na Mapie zmiany statusu zagrożenia z „Weryfikacja” odpowiednio na 
status „Potwierdzone” lub „Niepotwierdzone”. W przypadku potwierdzenia występowania zagrożenia 
koordynator lokalny przekazuje kopię karty weryfikacji zagrożenia kierownikowi komórki organizacyj-
nej Policji lub innemu policjantowi wyznaczonemu przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji,  
w której właściwości pozostają zadania zmierzające do wyeliminowania potwierdzonego zagrożenia. 
Kierownik komórki organizacyjnej Policji podejmuje działania zmierzające do eliminacji zagrożenia. 
Zleca zadania policjantom pełniącym służbę patrolową, poleca im kontrolować miejsce zagrożone  
i reagować na ujawnione nieprawidłowości. Po eliminacji zagrożenia niezwłocznie informuje o tym ko-
ordynatora lokalnego, który dokonuje na Mapie zmiany statusu z „Potwierdzone” na „Potwierdzone 
(wyeliminowane)”. W przypadku potwierdzenia występowania zagrożenia, za eliminację którego odpo-
wiedzialne są również inne podmioty, kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub inny policjant wy-
znaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji niezwłocznie przekazuje informację w formie 
pisemnej tym podmiotom zgodnie z ich właściwością67.
W przypadku gdy zagrożenie naniesione na KMZB, w szczególności ze względu na jego katego-
rię i lokalizację może świadczyć, że jest efektem żartu lub pomyłki, koordynator lokalny może 
odstąpić od podejmowania działań określonych powyżej, dokonując zmiany statusu zagrożenia  
z „Nowe” na status „Żart lub pomyłka”. W takiej sytuacji sporządzenie karty weryfikacji zagrożenia 
nie jest wymagane68.

•  Postępowanie policjanta pełniącego służbę patrolową w związku  
z zagrożeniem naniesionym na kmzb

Policjant zwykle na odprawie do służby zostanie zapoznany z kartą weryfikacji zagrożenia. Powinien 
się z nią zapoznać, odnotowując w notatniku służbowym miejsce, czas występowania i charakter za-
grożenia. Prowadzący odprawę poleci skontrolować to miejsce w określonych godzinach. Następnie 
w toku pełnionej służby należy dokonać kontroli wskazanego miejsca i podjąć działania adekwatne 
do zastanej tam sytuacji. Jeżeli stwierdzamy naruszenie przepisów prawa, podejmujemy interwencję 
zmierzającą do eliminacji występującego zagrożenia. Wykonywane czynności dokumentujemy szcze-
gółowo w notatniku służbowym jak przy każdej innej interwencji. Zapis w notatniku można zacząć 
od skrótu KMZB, aby zaznaczyć, że podejmujemy czynności w związku z zagrożeniem naniesionym 
na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jeżeli występuje konieczność sporządzenia wniosku  
o ukaranie do sądu, poza zapisem w notatniku sporządzamy notatkę urzędową celem przeprowadze-
nia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie. Niezależnie od zapisu w notatniku służbowym 
przeprowadzone czynności muszą znaleźć odzwierciedlenie w zapisie w karcie weryfikacji zagrożenia. 
Zależnie od przyjętych w danej jednostce rozwiązań zdajemy relację przełożonemu, który dokona za-
pisu w karcie weryfikacji zagrożenia, lub sami dokonamy w niej zapisu w rubrykach od 12 do 14. Nie 
opisujemy w niej szczegółów interwencji, danych osób itp. Ograniczamy się jedynie do zapisu daty  
i czasu realizacji zadania, stopni, imion i nazwisk policjantów realizujących zadanie, sposobu reali-
zacji i ogólnego opisu uzyskanych efektów (np. Nie zastano osób spożywających alkohol; Zastano  
2 osoby zaśmiecające – nałożono 1 x MKK 50 zł i 1 x pouczenie z art. 145 kw). 

67 Tamże, § 8–10.
68 Tamże, § 12.
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160. L. Dyduch, Korzystanie przez policjantów z po-
mocy określonych prawnie podmiotów podczas 
wykonywania obowiązków służbowych

161. R. Idzikowski, Instytucja świadka w procesie 
karnym
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162. E. Jakimiuk, Wybrane akty prawne z zakre-
su prawa karnego procesowego

163. E. Jakimiuk, Wybrane akty prawne z zakre-
su wykonywania poleceń uprawnionych or-
ganów oraz udzielania pomocy i asysty

164. E. Jakimiuk, Wybrane akty prawne z zakre-
su procesowego prawa wykroczeń

165. W. Weremko, Dowód osobisty „wzór 2015”  
– zabezpieczenia (opublikowane tylko  
w wersji elektronicznej)

166. M. Lis-Walewska, J. Golat, Wybrane wy-
kroczenia i przestępstwa popełniane na wo-
dach i terenach przywodnych

167. T. Midro, Bezpieczeństwo imprez masowych

2018 r.
168. M. Śmiałek, Mediacja w sprawach nielet-

nich (wybrane zagadnienia)
169. M. Wawryn, Doprowadzenie osoby do wytrzeź-

wienia – uprawnienia i obowiązki policjanta
170. J. Misiak, K. Smolarek, Wybrane aspekty 

instytucji świadka incognito
171. K. Rejmer, Uprowadzenie dla okupu – rys 

ogólny i aspekty prawne
172. D. Golicki, Budowa i działanie broni palnej 

długiej. Pytania i odpowiedzi
173. Z. Mikulski, Rodzaje i sposoby oznaczeń 

umożliwiających identyfikację pojazdu
174. E. Jakimiuk, Część szczególna materialnego 

prawa wykroczeń – przewodnik i ćwiczenia 

175. L. Dyduch, Wybrane aspekty taktyki inter-
wencji policyjnych – cz. I. Bezpieczeństwo

176. R. Nienałtowski, Organizacja i zasady funk-
cjonowania Przyjaznego Pokoju Przesłuchań 
Dzieci

177. E. Jakimiuk, Elementy wstępu do pra-
woznawstwa oraz część prawa karnego ma-
terialnego i prawa wykroczeń – przewodnik  
i ćwiczenia

178. D. Chęsy, L. Dyduch, Żebractwo jako zjawi-
sko patologii społecznej 

179. M. Wysocka, Ustawowe znamiona wybra-
nych wykroczeń przeciwko mieniu – tablice 
poglądowe z komentarzem

2019 r.
180. K. Świerczewski, Wybrane zagadnienia 

dotyczące doprowadzeń osób przez Policję  
– przepisy prawne

181. J. Kuźmiński, Współdziałanie patrolu dwu-
osobowego podczas zatrzymania niebez-
piecznej osoby poruszającej się pojazdem. 
Wybrane przepisy prawne

182. K. Puławska, M. Komosiński, Zasadność 
legitymowania osób

183. M. Lis-Walewska, Pouczenie oraz mandat kar-
ny jako środki prawne reakcji na wykroczenia

184. C. Suszyński, Taktyka realizacji pościgów 
policyjnych

185. L. Dyduch, Wybrane aspekty taktyki inter-
wencji policyjnych

186. J. Golat, D. Baj, Wybrane przestępstwa 
przeciwko życiu. Znamiona oraz aktualne 
orzecznictwo

187. J. Misiak, K. Smolarek, Osoba najbliższa  
w procesie karnym. Wybrane aspekty 

188. M. Bojanowski, M. Śrubka, Zabezpieczenie 
majątkowe i tymczasowe zajęcie mienia ru-
chomego w postępowaniu przygotowawczym

189. K. Winnicka, Postępowanie z osobami znaj-
dującymi się pod wpływem alkoholu

190. E. Ciborowska, Wybrane okoliczności wyłą-
czające bezprawność czynu i winę

2020 r.
191. M. Śmiałek, Patologie społeczne – Wybrane 

zagadnienia
192. K. Rosłaniec, K. Franckiewicz Nowe upraw-

nienia Policji. Wybór przepisów

193. A. Twardo, Obowiązki oraz prawa osoby 
umieszczonej w PDOZ

194. A. Twardo, Sprawdzanie osób oraz kontrola 
pomieszczeń w PDOZ
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195. A. Twardo, Wydarzenia nadzwyczajne  
w PDOZ – zarys problematyki

196. L. Dyduch, Wybrane aspekty taktyki  
interwencji policyjnych – Część III. Realizacja  
interwencji wobec niektórych kategorii osób

197. A. Łopuszyński, Poszukiwania osób zagi-
nionych

198. K. Lubryczyński, Szkolenie psa jako środka 
przymusu bezpośredniego

199. W. Nawrocki, Policja w walce z uprawą ko-
nopi na podstawie polskiego ustawodastwa

200. A. Rogowski, Funkcjonowanie i wykorzysty-
wanie systemów informatycznych w Policji

201. R. Lewandowski, Instrukcja użytkowania 
terminala mobilnego BLUEBIRD EF500R oraz 
aplikacji SWD KLIENT MOBILNY2

202. D. Chodziński, Przeszukanie osób, pomiesz-
czeń i rzeczy




