SPIS TREŚCI
Wstęp
Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen
Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

Podsumowanie działań Policji
w ramach obsługi
prezydencji Polski w Radzie UE

Promocja

w II połowie 2011 roku

BIURO MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY POLICJI
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
STYCZEŃ 2012

WSTĘP
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE
materiał informacyjny
Wstęp

W grudniu 2011 roku zakończyła się pierwsza w historii polskiego członkowstwa
w UE prezydencja w Radzie UE. Dla polskiej Policji był to okres intensywnej pracy
w wymiarze zarówno merytorycznym (sprawowanie przewodnictwa w gremiach

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

współpracy międzynarodowej), jak i operacyjnym (zabezpieczenie spotkań
organizowanych na terenie Polski w ramach prezydencji).

Na przestrzeni ostatnich trzech lat w przygotowania i obsługę polskiej prezydencji
zaangażowanych było około 100 ekspertów z Komendy Głównej Policji,
a prezydencyjne spotkania zabezpieczało kilka tysięcy funkcjonariuszy z komend
wojewódzkich i komendy Stołecznej Policji.

Misje ewaluacyjne Schengen

W trakcie półrocznej prezydencji, przedstawiciele polskiej Policji przewodniczyli

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

54 posiedzeniom w Brukseli, w tym szczególnie spotkaniom grup roboczych Rady

Promocja

UE. W wyniku tych prac przyjęto ponad 100 różnych dokumentów, z czego
16 zostało przyjęte przez Rade UE.
W ramach polskiej prezydencji, Policja zorganizowała w Polsce 16 konferencji
i spotkań eksperckich, na które przybyło ponad 760 delegatów zagranicznych.

Rozpoczęcie prezydencji przez Danię nie zakończyło prac polskich ekspertów –
będą oni kontynuować działania zapisane w dokumentach przyjętych przez Radę UE
w trakcie polskiej prezydencji i ściśle współpracować z partnerami Trio – Danią
i Cyprem.

Obsługa prezydencji stanowiła dla polskiej Policji jedno z największych, w ostatnich
dziesięcioleciach, wyzwań o charakterze międzynarodowym. Pomimo znacznego
obciążenia nowymi zadaniami i koniecznością organizacji wielu różnych
przedsięwzięć, prezydencja dostarczyła ekspertom policyjnym wiele satysfakcji.
Dzięki polskiej prezydencji, unijna współpraca policyjna została pogłębiona
i wzmocniona w wielu aspektach i kierunkach.
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I. PRZEWODNICTWO W GRUPACH ROBOCZYCH RADY UE
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE
materiał informacyjny
Wstęp

Przedstawiciele polskiej Policji w II półroczu 2011 roku pełnili przewodnictwo w pięciu
grupach roboczych Rady UE, prezentując w każdej z nich autorskie inicjatywy
i projekty.

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

W wyniku w/w prac, Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE
przyjęła akty o charakterze politycznym. Ich głównym zadaniem jest nadanie nowego
impulsu i wskazanie kierunku rozwoju dla unijnej współpracy policyjnej.

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Horyzontalna Grupa ds. Narkotyków (HDG)

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen

Przyjęcie „Europejskiego Paktu przeciwko narkotykom syntetycznym”,
Przyjęcie Paktu przez Radę ds. WSiSW nastąpiło w dniu 27 października 2011
(dokument 15544/11).

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań
Promocja

Uchwalenie paktu było jednym z podstawowych priorytetów Polskiej prezydencji.
Pakt przeciw narkotykom syntetycznym jest integralną częścią strategii
antynarkotykowej UE i planu działania UE na lata 2009-2012. Jest to praktyczne
zastosowanie Programu Sztokholmskiego i Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego
UE przyjętej przez Radę w 2010 roku.
Pakt (opracowany przez ekspertów HDG) obejmuje swoim zakresem cztery obszary:
-

Ograniczenie produkcji narkotyków syntetycznych

-

Ograniczenia handlu narkotykami syntetycznymi

-

Nowe narkotyki syntetyczne

-

Szkolenia dla służb antynarkotykowych w zakresie wykrywania, badania
i likwidacji nielegalnych laboratoriów

Pakt wskazuje na główne kierunki działań i cele, które powinny być podjęte
i osiągnięte przez państwa członkowskie. Implementacja paktu powinna nastąpić pod
nadzorem Komitetu COSI, poprzez określenie planów strategicznych i celów
operacyjnych zgodnie z nowym podejściem do zwalczania przestępczości
zorganizowanej i poważnej w ramach tzw. „Policy Cycle” (Cyklu realizacji polityki w
zakresie zwalczania międzynarodowej przestępczości poważnej i zorganizowanej w
UE).
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Konkluzje Rady UE w sprawie nowych substancji psychoaktywnych
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE
materiał informacyjny

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 roku
(dokument 17730/11).
Najważniejsze elementy Konkluzji to:

Wstęp
Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

-

dotyczącej wymiany informacji i oceny ryzyka ze strony nowych substancji
psychoaktywnych
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

propozycja proaktywnego podejścia do problematyki nowych substancji
psychoaktywnych m.in. zawieszanie obrotu tego typu substancjami na czas

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

zobowiązanie KE do podjęcia prac nad nowelizacją decyzji 2005/387/JHA

oceny ryzyka, generyczne (grupowe) definicje nowych substancji
-

usprawnienie

systemu

wymiany

informacji

o

nowych

substancjach

psychoaktywnych
Konkluzje te zostały opracowane w oparciu o wyniki konferencji "European Action on

Misje ewaluacyjne Schengen

Drugs", która odbyła się w dniu 07.07.2011 w Warszawie oraz debaty tematycznej,

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

która miała miejsce w dniu 04.10.2011 podczas posiedzenia HDG.

Promocja

Konkluzje Rady UE w sprawie współpracy UE – Europa Wschodnia w zakresie
zwalczania przestępczości narkotykowej
Konkluzje zostały przyjęte przez Radę WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 roku
(dokument 17728/11).
Konkluzje stanowią swego rodzaju mapę drogową współpracy z Europą Wschodnią
w zakresie ograniczenia podaży narkotyków. Plany współpracy obejmują trzy
obszary: ograniczenie produkcji i obrotu narkotykami syntetycznymi, w tym nowymi
substancjami psychoaktywnymi, współpraca regionalna i bilateralna, wykorzystanie
wyników badań do kreowania polityki antynarkotykowej.
Konkluzje zawierają propozycje konkretnych działań, które powinny być podjęte we
współpracy UE i Europy Wschodniej, m.in. cykl seminariów dotyczących nowych
substancji psychoaktywnych, seminarium ekspertów UE i Rosji dotyczące
narkotyków syntetycznych oraz promowanie dobrowolnej współpracy organów
ścigania z sektorem prywatnym (firmy transportowe, producenci chemikaliów).
W konkluzjach kładzie się duży nacisk na działania związane z poprawą kontroli
obrotem prekursorami i kluczowymi chemikaliami służącymi do produkcji narkotyków.
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Konkluzje zostały opracowane w oparciu o wyniki "Konferencji UE - Europa
Wschodnia. Zwalczanie przestępczości narkotykowej", która miała miejsce
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE

w Warszawie w dniach 26-27.10.2011 oraz spotkania oficerów łącznikowych
w Moskwie (w dniu 12.10.2011).

materiał informacyjny

Grupa Robocza ds. Egzekwowania Prawa - LEWP

Wstęp
Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Konkluzje Rady UE nt. wizji Europejskich Nauk Sądowych 2020 obejmującej
utworzenie Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych oraz rozwój infrastruktury
nauk sądowych w Europie,

Operacja „Eurocar”

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę ds. WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 r.

Spotkania w Kalendarzu Prezydencji

(dokument 17537/11)

-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Polska prezydencja postawiła sobie za cel wypracowanie oraz rozwój infrastruktury

Misje ewaluacyjne Schengen

nauk sądowych w Europie, gotowej do sprostania najwyższym standardom ochrony

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

danych osobowych i podstawowych praw człowieka. Związane było to z planami

Promocja

przyjęcia przez Radę UE wizji Europejskich Nauk Sądowych 2020 z uwzględnieniem
utworzenia Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych.
Dotychczas współpraca policyjna w zakresie kryminalistyki ograniczała się jedynie do
wybranych obszarów i inicjatyw. Nie opierała się na wspólnej, szerokiej wizji
standaryzacji badań kryminalistycznych. Inicjatywa prezydencji powinna sprostać
obecnym i przyszłym wyzwaniom, związanym m.in. z zagwarantowaniem jednolitych
standardów w zakresie działań organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości we
wszystkich państwach członkowskich UE. Zgodnie z założeniem, Europejski Obszar
Nauk Sądowych zapewni kontrolę dowodów kryminalistycznych od miejsca
zdarzenia do sali sądowej, opartą na wzajemnym uznawaniu czynności
wykonywanych przez organy ścigania UE.
Celem projektu polskiej prezydencji jest osiągnięcie w UE do 2020 roku stanu
prawnego i faktycznego w zakresie ekspertyz kryminalistycznych, w którym uniknie
się dublowania prac funkcjonariuszy w państwach członkowskich UE oraz
unieważniania dowodów kryminalistycznych, spowodowanego różnicami o podłożu
technicznym, a także doprowadzi się do zmniejszenia czasu potrzebnego na
postępowanie w sprawach przestępstw o charakterze międzynarodowym.
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Pierwszym etapem do osiągnięcia tego celu jest przygotowanie planu działania
w zakresie utworzenia Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych, który zostanie
Podsumowanie działań Polskiej Policji

opracowany do połowy 2013 r.

w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE
materiał informacyjny

Konkluzje Rady UE w sprawie zapobiegania i zwalczania przestępczości
przeciwko dobrom kultury

Wstęp
Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę ds. WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 r.
(dokument 17541/11)
Pierwszą kluczową fazą polskiego projektu było opracowanie – na podstawie
wniosków z uprzednio rozesłanego do państw członkowskich kwestionariusza analizy skali zagrożenia przestępczością przeciwko dobrom kultury w państwach
członkowskich oraz wybranych krajach Partnerstwa Wschodniego. Dokument ten
(numer 13867/2/11) został skonsultowany z Interpolem i Europolem.
Na podstawie wniosków uwzględnionych w ww. dokumencie Prezydencja
opracowała Konkluzje Rady w sprawie zapobiegania przestępstwom przeciwko

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

dobrom kultury i zwalczania tych przestępstw. W projekcie Konkluzji uwzględniono

Promocja

także wybrane rekomendacje wymienione w raporcie końcowym studium Komisji
nt. zapobiegania i zwalczania nielegalnego handlu dobrami kultury.
Konkluzje wypracowane przez polską prezydencję wzmacniają współpracę policyjną
w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury.
Najbardziej istotnym elementem Konkluzji są propozycje dalszych działań dla państw
członkowskich UE, Komisji Europejskiej, Europolu i Cepolu w obszarze zwalczania
ww. przestępczości.
W przedmiotowym dokumencie Konkluzji Rada UE zaleca państwom członkowskim
aby, m.in.:
-

przygotowały we współpracy z Interpolem podręcznik służący skuteczniejszemu
zwalczaniu przestępczości przeciwko dobrom kultury;

-

wprowadziły – jeśli to możliwe - jednolite i przejrzyste standardy identyfikowania
dóbr kultury na wzór Object ID Standard (tj. ujednoliconego formatu opisu dóbr
kultury);

-

zacieśniły współpracę z Interpolem w zakresie wypracowania i wdrożenia
sposobu pilnego raportowania o najważniejszych zdarzeniach związanych
z przestępstwami przeciwko dobrom kultury.
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Konkluzje Rady UE w zakresie wzmocnienia współpracy policyjnej z
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE
materiał informacyjny
Wstęp

państwami trzecimi w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych
Konkluzje zostały przyjęte przez Radę ds. WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 r.
(dokument 17555/11).
Praca

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Promocja

dokumentem

była

realizowana

między

innymi

w

związku

z przygotowaniami polskiej Policji do zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw
Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 r.
Głównym celem projektu było opracowanie kierunków oraz zakresu poprawy
współpracy z krajami trzecimi w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych.
Efektem przyjętych uzgodnień był opracowany projekt Konkluzji Rady, który zakłada
m.in.:
-

ocenę pracy NFIP w zakresie współpracy z państwami trzecimi,

-

promowanie powoływania NFIP lub podobnych punktów kontaktowych w krajach
spoza UE,

Misje ewaluacyjne Schengen
Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

nad

-

zbadanie istniejących aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa imprez
sportowych pod kątem lepszego wykorzystania regulacji dotyczących
współpracy z państwami trzecimi.

Sprawy inwentaryzacyjne w ramach pracy LEWP

Poprawa współpracy TISPOL (Europejska Organizacja Policji Ruchu
Drogowego) z LEWP w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Podczas polskiej prezydencji ustalone zostały zasady współpracy pomiędzy TISPOL
i LEWP. We wrześniu 2011 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli obu gremiów
na którym dyskutowano ten temat, zaś w dniu 24 października 2011 na posiedzeniu
LEWP państwa członkowskie przyjęły dokument precyzujący te ustalenia (dokument
15237/11).
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Planowanie oraz kierowanie działaniami grup ekspertów i sieci związanych z
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE
materiał informacyjny

LEWP
W związku z rosnącą liczbą grup ekspertów i sieci związanych z grupą roboczą
w ostatnich latach oraz w związku z potrzebą zapewnienia zarządzania ich
działalnością w sposób konstruktywny i efektywny dwa trio prezydencji (PL-DK-CY

Wstęp
Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

i IE-LT-EL) przygotowały propozycje w zakresie planowania i zarządzania sieciami.
Dokument został przyjęty przez państwa członkowskie na posiedzeniu LEWP w dniu
23 listopada 2011 roku.(numer dokumentu 1518/2/11 REV 2).

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Grupa Robocza do Spraw Ogólnych, w tym Oceny - GENVAL

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Konkluzje Rady UE dotyczące wzmocnienia współpracy i wymiany informacji w
zakresie zwalczania fałszerstw pieniędzy w szczególności waluty Euro

Misje ewaluacyjne Schengen

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę ds. WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 r.

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

(dokumentu 14401/11).

Promocja

Fałszerstwa środków płatniczych są nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem
zorganizowanych struktur przestępczych. Podrabianie środków płatniczych i ich
wprowadzanie do obiegu jest procederem, który bardzo często towarzyszy innym
przestępstwom. Polska prezydencja doprowadziła do przyjęcia przez Radę UE
Konkluzji dla państw członkowski UE w zakresie wzmocnienia struktur i kompetencji
krajowych jednostek ds. zwalczania fałszerstw pieniędzy oraz stworzenia sieci
kontaktowej w państwach członkowskich UE i krajach Europy Wschodniej w celu
poprawy efektywności działań policyjnych w zwalczaniu fałszerstw pieniędzy.
Szczególnie ważnym aspektem tej inicjatywy jest utworzenie platformy wymiany
informacji policyjnych w zakresie fałszerstw pieniędzy w rejonie Północno –
Wschodniej Europy, która ma przyjąć formę konferencji pod nazwą „Euro North –
East, Meeting of European Counterfeiting Experts” (Euro Północny – Wschód,
Spotkanie Europejskich Ekspertów ds. Fałszerstw).
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Konkluzje Rady UE na temat zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci i
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE

pornografii dziecięcej w cyberprzestrzeni - wzmocnienie współdziałania służb i
instytucji w krajach członkowskich UE oraz krajach trzecich

materiał informacyjny
Wstęp

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę ds. WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 r.

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen
Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

Konkluzje (dokument 15783/3/11).
Polska prezydencja podjęła działania mające na celu wzmocnienie współpracy przez
państwa członkowskie UE oraz wybrane kraje programu Partnerstwa Wschodniego
w

kierunku

ograniczenia

przestępczości

seksualnej

przeciwko

dzieciom

w cyberprzestrzeni.
Celem Konkluzji jest zwiększenie aktywności Komisji Europejskiej oraz państw
członkowskich

w

działaniach

zmierzających

do minimalizacji

tego

typu

przestępczości.
Proponowane rozwiązania to m.in.:
-

Promocja

ocena możliwości zwiększenia skuteczności procedur usuwania stron
pornograficznych,

-

wsparcie rozwoju narzędzi wykrywania, raportowania, identyfikacji ofiar,

-

zwiększenie zaangażowania Europolu, także w wymianie informacji o stronach
zawierających pornografie dziecięcą,

-

wzmocnienie współpracy z sektorem prywatnym w

zwalczaniu dystrybucji

pornografii dziecięcej.

Konkluzje prezydencji w sprawie rozpoznawania i zwalczania handlu ludźmi w
szczególności dziećmi
Dokument został przyjęty na posiedzeniu Grupy Roboczej do Spraw Ogólnych w tym
Oceny w dniu 7 grudnia 2011 r.
Na

wniosek

państw

członkowskich

opracowano

szczegółową

analizę

kompleksowych rozwiązań i współpracy w tym zakresie w UE między właściwymi
organami sektora publicznego i organizacji pozarządowych.
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Grupa Robocza do Spraw Schengen - (podgrupa SIS/SIRENE)
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE
materiał informacyjny
Wstęp

Konkluzje Rady w sprawie właściwego przygotowania użytkowników
instytucjonalnych SIS w państwach członkowskich do poprawiania jakości
danych SIS 1+ przed ich przeniesieniem do SIS II

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 roku
(dokument 15550/11).
Celem prezydencji było przekazanie państwom członkowskim informacji, które będą
pomocne we właściwym przygotowaniu oraz przeprowadzeniu migracji danych
z SIS1+ do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (tzw. SIS II),
w szczególności informacji dotyczących narzędzi monitorujących jakość danych
SIS1+ (raporty C – SIS), oraz krajowych procedur związanych z monitorowaniem
i koordynacją procesu poprawiania jakości danych SIS1+, zarówno w aspekcie
ogólnym, jak i pod kątem migracji danych do SIS II.

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

Z uwagi na zaawansowane prace związane z wdrażaniem SIS II, zasadniczą

Promocja

sprawą, oprócz pozytywnego wyniku wszelkich niezbędnych testów mających
zagwarantować sprawność, zupełność i stabilność systemu, warunkującą
prawidłowe działanie nowego, bardziej wydajnego systemu, będzie sprawne
przeprowadzenie migracji danych z systemu SIS1+ do SIS II. Wcześniejsze
przygotowanie danych SIS1+ do migracji, poprzez poprawę jakości danych obecnie
figurujących w SIS (w szczególności działania ukierunkowane na dostosowanie
modelu wpisu SIS1+ do SIS II), ponadto podniesienie świadomości użytkowników
SIS odnośnie wpływu jakości danych wprowadzanych przez nich do systemu oraz
świadomość odpowiedzialności za dokonane wpisy, przyczyni się do bardziej
efektywnego wykorzystania SIS, a także na sprawne przeprowadzenie procesu
migracji (zmniejszenie ryzyka utraty danych).
Przyjęte Konkluzje Rady UE oraz zorganizowane w trakcie prezydencji warsztaty
z zakresu poprawy jakości danych SIS1+ ułatwią państwom członkowskim
zrozumienie całego procesu migracji danych, a także umożliwią właściwe
przygotowanie krajowych użytkowników SIS, w tym Biur SIRENE, do procesu
migracji danych poprzez opracowanie planu stopniowej poprawy jakości danych
przed rozpoczęciem procesu ich migracji i wprowadzenie, własnych procedur
monitorujących i koordynujących bieżące śledzenie jakości danych.
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Konkluzje Rady w sprawie krajowych systemów szkolenia i wspólnych
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski

systemów szkolenia dla operatorów SIRENE

w Radzie UE
materiał informacyjny
Wstęp

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 roku
(dokument 15551/11).

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Przyjęcie Konkluzji Rady UE miało na celu wypracowanie jednolitych standardów
w zakresie szkoleń operatorów SIRENE w poszczególnych państwach, co przyczyni
się do harmonizacji stosowanych zasad, metod, narzędzi oraz sposobów nauczania.
Dodatkowo, celem polskiej prezydencji było zainicjowanie prac nad stworzeniem
modułu e-learningowego dla operatorów Biur SIRENE. Prezydencja uzyskała
poparcie państw członkowskich dla przedmiotowej inicjatywy oraz zapewnienie
ze strony Rady Zarządzającej CEPOL o udzieleniu przez agencję finansowego
i logistycznego wsparcia w realizacji projektu najpóźniej do 2013 r.

Misje ewaluacyjne Schengen
Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

Konkluzje Rady dotyczące lepszego wykorzystania SIS i SIRENE w związku z

Promocja

wymianą informacji na temat osób objętych odmową wjazdu

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 roku
(dokument 16951/11).
Celem polskiej prezydencji była identyfikacja problemów oraz wypracowanie
optymalnych rozwiązań w odniesieniu do dostępu do materiału identyfikacyjnego
oraz danych uzupełniających osób wpisanych do SIS z art. 96 KWS, czyli osób
objętych odmową wjazdu na terytorium strefy Schengen.
Prezydencja przyjęła Konkluzje Rady UE, które zostaną włączone do Katalogu
Najlepszych Praktyk w zakresie współpracy Policji (w szczególności Biur SIRENE),
Straży

Granicznej

z

innymi

służbami/organami

państw

członkowskich,

uczestniczącymi w procesie wydawania wiz, wprowadzania zastrzeżeń do SIS,
udostępniania danych i legalizacji pobytu cudzoziemców objętych zakazem wjazdu.
Ponadto, opracowywane w trakcie prezydencji dokumenty zostały przedstawione
także na forach innych grup roboczych, tj. ds. Granic, ds. Wiz oraz ds. Schengen SCH-EVAL.
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Sprawy inwentaryzacyjne w ramach prac Grupy Roboczej ds. Schengen
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski

SIS/SIRENE

w Radzie UE
materiał informacyjny
Wstęp

SIRENE Trainers’ Manual – ujednolicenie standardów szkoleń operatorów Biur
SIRENE

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”

W trakcie prezydencji, przy współpracy CEPOL, Training Committee oraz ekspertów
z Biur SIRENE, został opracowany podręcznik dla trenerów, zawierający instruktaż,
wytyczne oraz wskazówki dotyczące procesu kształcenia operatorów. Stosowanie
podręcznika przyczyni się do ujednolicenia stosowanych metod szkoleniowych
i harmonizacji wiedzy wśród operatorów.

Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Migracja SIRENE

Misje ewaluacyjne Schengen
Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań
Promocja

W celu przygotowania Biur SIRENE do migracji danych uzupełniających z SIS1+ do
SIS II, prezydencja uzyskała mandat do powołania SIRENE Task Force, którego
celem było m.in. wypracowanie rozwiązania technicznego (scenariusza migracji –
rodzaj konwertera), które umożliwi realizację tego procesu. Ponadto, zadaniem
SIRENE Task Force było przygotowanie Biur SIRENE do testów funkcjonalnych
SIRENE związanych z migracją do SIS II. W tym celu w ramach STF, powołano
Grupę Koordynującą Testy Funkcjonalne SIRENE. Grupa ta przygotowała dokument
zawierający założenia testów funkcjonalnych SIRENE wraz ze scenariuszami testów,
matryce testów funkcjonalnych oraz podjęła tematykę udziału w testach
funkcjonalnych państw członkowskich nieuczestniczących w SIS I. Kwestia migracji
będzie kontynuowana przez następne prezydencje.
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Grupa Robocza ds. Wymiany Informacji i Ochrony Danych - DAPIX
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski

- komponent ds. Wymiany Informacji

w Radzie UE
materiał informacyjny

Konkluzje Rady UE w sprawie wzmocnienia działań zmierzających do pełnego
Wstęp
Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

wdrożenia Decyzji Rady 2008/615/WSiSW z 23 czerwca 2008 r. w sprawie
intensyfikacji współpracy transgranicznej, w szczególności w zwalczaniu
terroryzmu i przestępczości transgranicznej (tzw. Decyzji z Prüm) po terminie
ostatecznym tejże implementacji tj. 26 sierpnia 2011 r.

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę ds. WSiSW w dniu 13 grudnia 2011 roku

Operacja „Eurocar”

(dokument 17762/11). Celem prezydencji polskiej było zwrócenie uwagi państwom

Spotkania w Kalendarzu Prezydencji

członkowskim UE, iż konieczne jest zintensyfikowanie wysiłków w celu ostatecznej

-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

implementacji Decyzji Prüm z uwagi na fakt, iż termin ostatecznej implementacji

Misje ewaluacyjne Schengen

minął w dniu 26 sierpnia 2011 roku, a nie wszystkie państwa uporały się z tym

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

zadaniem.

Promocja

W wyniku prac nad konkluzjami strona polska opracowała szczegółowy
kwestionariusz, na podstawie którego oceniono stan zaawansowania implementacji
Decyzji Prüm w państwach członkowskich UE. Według stanu na dzień 1 grudnia
2011 roku - 14 państw członkowskich uzyskało operacyjność w zakresie
automatycznej wymiany danych DNA, 10 państw członkowskich w zakresie
automatycznej wymiany danych daktyloskopijnych (FP) oraz

8

państw

członkowskich w zakresie automatycznej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów
(VRD).

Z uwagi na fakt, iż państwa członkowskie stopniowo zgłaszają swoją gotowość do
ewaluacji w poszczególnych zakresach automatycznej wymiany danych – należy
mieć nadzieję, iż w ciągu nadchodzących miesięcy TRIO prezydencji (PL-DK-CY)
coraz więcej państw członkowskich podejmie stosowne czynności, aby stać się w
pełni operacyjnymi krajami w zakresie automatycznej wymiany danych DNA, FP
i VRD w ramach Decyzji Prüm.
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Konkluzje Rady UE w sprawie implementacji przez państwa członkowskie UE
tzw. Inicjatywy Szwedzkiej (Decyzji Ramowej 2006/960/WSiSW w sprawie
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE

uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami
ścigania państw członkowskich UE)

materiał informacyjny

Konkluzje zostały przyjęte przez Radę WSiSW w dniu 27 października 2011 roku

Wstęp
Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen
Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań
Promocja

(dokument 15277/11).
Rada UE wzywa w nich państwa członkowskie do bardziej efektywnego
wykorzystania Decyzji Ramowej 2006/960/WSiSW, a Komisję Europejską,
by uwzględniła w Europejskim Modelu Wymiany Informacji korzyści z tej decyzji
w procedurze tzw. „post-hit” (po trafieniu). Celem prezydencji polskiej było zwrócenie
uwagi państwom członkowskim na możliwości pełniejszego wykorzystania tego
narzędzia w międzynarodowej wymianie informacji wywiadowczych przez organy
ścigania państw członkowskich UE oraz na konieczność przyspieszenia prac
implementacyjnych w zakresie niniejszej Decyzji przez te kraje UE, które do dnia
dzisiejszego nie implementowały Szwedzkiej Inicjatywy do swojego porządku
prawnego.
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II. PRZEWODNICTWO POLICJI W AGENCJACH UE
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE
materiał informacyjny
Wstęp

Ważnym aspektem aktywności Policji w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie
UE była obsługa gremiów dwóch agencji unijnych: Europejskiego Urzędu Policji
(EUROPOL) i Europejskiej Akademii Policji (CEPOL).

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Przewodnictwo w Zarządzie Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOL)

W trakcie wydłużonego na czas Trio prezydencji 18 miesięcznego polskiego
przewodnictwa w Zarządzie EUROPOL-u, priorytetem Polski jest ocena wdrożenia

Operacja „Eurocar”

w państwach członkowskich UE Decyzji Rady UE ustanawiającej Europejski Urząd

Spotkania w Kalendarzu Prezydencji

Policji Europol.

-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen

Ponadto, zadaniem polskiej prezydencji jest merytoryczna obsługa posiedzeń
Zarządu, które odbywają się Hadze oraz w kraju prezydencji.

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań
Promocja

W dniach 28-29 września 2011 r. w Hadze odbyło się pierwsze w trakcie polskiego
przewodnictwa w Radzie UE posiedzenie Zarządu Europol. Zaprezentowano na nim
priorytety polskiej prezydencji w dziedzinie spraw wewnętrznych.

W dniach 30 listopada 2011 r. – 1 grudnia 2011 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło
się krajowe spotkanie członków Zarządu EUROPOL-u. Z uwagi na wagę i prestiż
spotkania, przedsięwzięcie to zostało zakwalifikowane jako spotkanie wysokiego
szczebla.
Podczas posiedzenia zostały omówione m.in. kwestie związane z projektowaniem
budżetu Europolu na 2013 rok, jak również zagadnienia dotyczące współpracy
Europolu z agencjami unijnymi oraz partnerami trzecimi. W ramach spotkania
podsumowano kluczowe działania operacyjne Europolu w zakresie zwalczania
zorganizowanej przestępczości o zasięgu międzynarodowym, w tym operacje
zrealizowane z udziałem funkcjonariuszy polskiej Policji .

15 / 30

Przewodnictwo w Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL)
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE
materiał informacyjny
Wstęp

Na okres polskiej prezydencji w Europejskiej Akademii Policyjnej przypadła
kontynuacja prac związanych z oceną pięcioletniego funkcjonowania tej agencji.
Polscy eksperci podjęli prace zmierzające do wypracowania nowej struktury CEPOL-

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

u, ze zmienionym zakresem zadań Rady Zarządzającej, organów wykonawczych
oraz Sekretariatu CEPOL-u.

W ramach współpracy z krajami trzecimi sfinalizowane zostały negocjacje oraz
zawarte porozumienia o współpracy policyjnej z Gruzją i Czarnogórą. Kolejne
działania wpisane w program polskiej prezydencji dotyczyły projektu Euroeast Police,
który zakłada zacieśnienie współpracy szkoleniowej państw UE z krajami
Partnerstwa Wschodniego.

Misje ewaluacyjne Schengen

21 września 2011 r. w Warszawie spotkali się członkowie Komitetu ds. Budżetu

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

i Administracji Europejskiej Akademii Policyjnej (BAC CEPOL).Główne zagadnienia,

Promocja

omawiane w trakcie spotkania dotyczyły: stanu realizacji budżetu CEPOL na rok
2011, założeń do budżetu agencji na lata 2012-2013, omówienia raportu
przygotowanego przez Panel Audytu Wewnętrznego CEPOLU po zakończeniu
w maju 2011 postępowania audytowego, zbiorczego podsumowania dotychczasowej
działalności BAC CEPOL.
Z uwagi na planowane wdrożenie - z dniem 1 stycznia 2012 roku - restrukturyzacji
Europejskiej Akademii Policyjnej, Komitet ds. Budżetu i Administracji zostanie
rozwiązany. W związku z tym faktem, posiedzenie, które przypadło na czas
sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie UE było ostatnim posiedzeniem
w historii funkcjonowania tego gremium.

Posiedzenie Rady Zarządzającej CEPOLU odbyło się w dniach 25-26 października
br. w Krakowie. Najważniejsze punkty porządku obrad dotyczyły postępów w
zakresie restrukturyzacji CEPOLU, spraw budżetowo-programowych na lata 20122013 wraz z aktualizacją Wieloletniego Planu Strategicznego na lata 2010-2014.
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III. Polska prezydencja przeciwko przestępczości samochodowej
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski

- operacja „Eurocar”

w Radzie UE
materiał informacyjny

Funkcjonariusze Policji 16 państw członkowskich UE przeprowadzili na terenie UE
Wstęp
Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

wspólną operację o kryptonimie „Eurocar”, wymierzoną przeciwko przestępczości
samochodowej. Działania „Eurocar” trwały 48 godzin – od 21 do 22 września 2011.
Policjanci mieli za zadanie nie tylko kontrolować kierowców aut i sprawdzać
legalność samochodów, ale także sprawdzali autokomisy, punkty złomowania
pojazdów oraz ustalone przez funkcjonariuszy kryminalnych tzw. „dziuple
samochodowe”.

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen

W Polsce akcja „Eurocar” została przeprowadzona na terenie wszystkich komend
wojewódzkich. W sumie w działaniach wzięło udział kilkanaście tysięcy policjantów
ruchu drogowego, prewencji i kryminalnych.

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań
Promocja

Podczas trwania operacji zatrzymano 44 osoby mające związek z kradzieżami
samochodów oraz zabezpieczono 168 pojazdów. W 39 przypadkach stwierdzono
zmianę numerów identyfikacyjnych, natomiast w 26 sprawach ujawniono
sfałszowane dokumenty pojazdu. Łączna wartość zabezpieczonego mienia
szacowana jest na kwotę ok 1 100 000 euro.
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IV. SPOTKANIA W KALENDARZU PREZYDENCJI
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE
materiał informacyjny
Wstęp

Przez ostatnie półrocze eksperci policyjni czuwali także nad realizacją wszystkich
zaplanowanych w kalendarzu prezydencji przedsięwzięć związanych z organizacją
spotkań i konferencji krajowych oraz zagranicznych.

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Spotkania/konferencje organizowane w kraju

Spotkanie eksperckie dotyczące bezpieczeństwa imprez sportowych –
kompetencja LEWP

Operacja „Eurocar”

W dniach 27-28 czerwca 2011 r. odbyło się spotkanie ekspertów ds. imprez

Spotkania w Kalendarzu Prezydencji

sportowych

-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

państw

UE

i

przedstawicieli

państw

trzecich,

połączone

z międzynarodową konferencją uzgodnieniową dotyczącą UEFA EURO 2012.

Misje ewaluacyjne Schengen

Spotkanie poświęcono omówieniu kwestii związanych z jednym z priorytetów polskiej

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

prezydencji – poprawie/wzmocnienia współpracy z państwami spoza UE w obszarze

Promocja

bezpieczeństwa imprez sportowych.
W trakcie spotkania zaprezentowany został dokument będący podsumowaniem
kwestionariusza dot. współpracy pomiędzy państwami członkowskimi a krajami
spoza UE w obszarze bezpieczeństwa imprez sportowych. Kontynuacja działań
związanych z realizacją tej inicjatywy odbyła się w ramach spotkań Krajowych
Punktów Kontaktowych ds. Piłki Nożnej (NFIP) oraz posiedzeń Grupy Roboczej
ds. Egzekwowania Prawa (LEWP).

Konferencja Europejskiej Kampanii w sprawie Narkotyków – kompetencja HDG
7 lipca 2011 r. w Warszawie odbyła się coroczna Konferencja Europejskiej Kampanii
w sprawie Narkotyków (EAD), współorganizowana przez KE i polską prezydencję.
Zainaugurowana dwa lata wcześniej kampania EAD ma na celu zwiększanie
świadomości na temat zagrożeń związanych z zażywaniem nielegalnych
narkotyków. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele MSWiA, MZ oraz
reprezentanci instytucji europejskich, odpowiedzialni za politykę narkotykową.
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W spotkaniu łącznie udział wzięło ponad 120 osób. Najważniejszym zagadnieniem
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE
materiał informacyjny

był problem pojawiania się nowych substancji psychoaktywnych. W ten sposób
Komisja Europejska wspiera Polskę i inne państwa członkowskie UE w walce
z narkotykami syntetycznymi.

Wstęp
Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen

Spotkanie członków Europejskiej Sieci Służb Technologii Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (ENLETS) – kompetencja LEWP
20 września 2011 r. w Warszawie spotkali się eksperci sieci ENLETS (European
Network of Law Enforcement Technology Services). Zadecydowali oni o kontynuacji
swojej działalności w oparciu o program pracy przyjęty podczas prezydencji
belgijskiej i wskazali na konieczność usprawnienia mechanizmu zarządzania siecią
ENLETS.
Członkowie sieci przedstawili rekomendacje, które służyć mają poprawie koordynacji
współpracy w ramach sieci ENLETS. Współpraca ta powinna uwzględniać wsparcie

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

ze strony Europolu (powołanie punktu kontaktowego w Europolu, utworzenie

Promocja

platformy eksperckiej). Prezydencja polska wystosowała stosowną korespondencję
w tej sprawie do Dyrektora EUROPOLU, który podjął już działania w celu wdrożenia
w/w rozwiązań.

Spotkanie ekspertów Europejskiej Sieci ds. Poszukiwań Celowych (ENFAST) –
kompetencja LEWP
W dniach 27-28 września 2011 r. w Warszawie po raz III spotkali się eksperci sieci
ENFAST (European Network Fugitive Active Search Teams). Zarekomendowali oni
przygotowanie kwestionariusza dot. doświadczeń członków sieci ENFAST w celu
uzyskania informacji nt. praktycznych aspektów poszukiwań przestępców w stosunku
do których wystosowano ENA. Zebrane informacje posłużą do opracowania
podręcznika dobrych praktyk ENFAST.
Przedstawiono i omówiono założenia dalszych działań w zakresie projektu „ISEC
program for ENFAST”, który ma zapewnić dalsze finansowanie i rozwój sieci.
Na podstawie wniosków ze spotkania prezydencja polska wystosowała list do
Dyrektora CEPOLU (Europejskiego Kolegium Policyjnego) z prośbą o organizację
szkoleń dla ekspertów zespołów poszukiwań celowych.
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Konferencja nt. logistycznego zarządzania policją w krajach UE
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE
materiał informacyjny
Wstęp

W dniach 29-30 września 2011 r. w Jachrance koło Serocka odbyła się
międzynarodowa konferencja dotycząca logistycznego zarządzania policją w krajach
Unii Europejskiej.
W spotkaniu udział wzięły osoby odpowiadające za logistykę, łączność, informatykę

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE

oraz finanse w policjach państw UE oraz krajach kandydujących. Uczestnicy
konferencji wymienili się doświadczeniami związanymi z zarządzaniem logistycznym
służb porządku publicznego w warunkach kryzysu gospodarczego.
Konferencja swoim zakresem objęła wiele zagadnień, w tym najważniejsze to:
-

sposób ustanowienia priorytetów działań i kosztów,

Operacja „Eurocar”

-

wykorzystanie ograniczonych źródeł finansowania zadań,

Spotkania w Kalendarzu Prezydencji

-

wprowadzone programy i działania racjonalizujące procesy kosztotwórcze,

-

wpływ działań oszczędnościowych na jakość świadczonych usług publicznych

-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

i jakość działań Policji,

Misje ewaluacyjne Schengen
Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań
Promocja

-

pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania logistycznego w ramach projektów
naukowo-badawczych,

-

wypracowanie narzędzi i technik zarządczych dla logistyki policyjnej.

Najważniejsze rekomendacje uczestników konferencji były następujące:
Zasadnym jest zbudowanie systemu informatycznego dotyczącego dobrych praktyk
w zarządzaniu logistycznym, który obejmowałby następujące elementy:
-

konkretne rozwiązania przyjęte w poszczególnych krajach UE,

-

możliwość wymiany informacji i doświadczeń, pozwalający na stworzenie forum
dyskusyjnego nt. projektów naukowo-badawczych, stosowanych metod i oceny
zarządzania,

-

katalog uniwersalnych współczynników/wskaźników charakteryzujących pracę
policji, np. liczba mieszkańców przypadająca na jednego policjanta, średnie
wynagrodzenie funkcjonariusza itp.,

-

bazę danych sprzętu specjalistycznego do wykorzystania przy likwidacji skutków
klęsk żywiołowych lub zabezpieczenia imprez masowych (do wzajemnego
wypożyczania).
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Spotkanie ekspertów ds. broni palnej (EFE) – kompetencja LEWP
W dniach 11-12 października br. w Warszawie spotkali się europejscy eksperci
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE

ds. broni palnej (European Firearms Experts) w formule forerunner group. Celem
spotkania była realizacja zadań EFE określonych w Europejskim Planie Działania

materiał informacyjny

w sprawie „ciężkiej broni palnej”. W tym zakresie uzgodniono wstępną definicję broni

Wstęp

„ciężkiej”, definicję „targów bronią” oraz zestawiono katalog przestępstw

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen

dokonywanych za pośrednictwem Internetu. Przedstawiono i omówiono założenia
kolejnych działań poszczególnych podgrup i założenia do dalszej działalności sieci
EFE.

Spotkanie Szefów Krajowych Biur SIRENE – kompetencja SIS/SIRENE
W dniach 19-21 października 2011 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się Spotkanie
Szefów Krajowych Biur SIRENE (HoS), stanowiące kontynuację cyklicznych
posiedzeń gremium osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Biur SIRENE
w państwach Strefy Schengen.

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

W trakcie spotkania omawiano kwestie związane z aktualizacją podręcznika

Promocja

SIRENE, przygotowanego na potrzeby SIS I, który zawiera podstawowe procedury
postępowania w codziennej pracy operatora Biura SIRENE. Przedstawiono także
informacje na temat podręcznika SIRENE na potrzeby SIS II.
Przedyskutowano bieżące problemy Biur SIRENE – przede wszystkim niedobór
pracowników i ich nadmierne obciążenie pracą, wynikające z rosnącej liczby spraw
oraz rolę i odpowiedzialność Biur SIRENE za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego w strefie Schengen.

Konferencja nt. odzyskiwania mienia związanego z przestępstwem –
kompetencja GENVAL
W dniach 24 - 25 października 2011 r. w Warszawie odbyła się IV Ogólnoeuropejska
Konferencja Wysokiego Szczebla Poświęcona Biurom Odzyskiwania Mienia,
współorganizowana przez Komisję Europejską i Komendę Główną Policji.
Podczas konferencji zostały omówione i ocenione najważniejsze osiągnięcia oraz
dobre praktyki wypracowane przez Biura ds. Odzyskiwania Mienia (BOM).
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Uczestnicy przedstawili następujące rekomendacje:
-

EUROPOLU),

Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE

połączyć BOM-y z systemem SIENA (system wymiany informacji w ramach

-

zakończyć prace subgrupy ds. centralnych baz kont bankowych (centralised
bank account registers) w celu dostarczenia państwom członkowskim UE

materiał informacyjny

niezbędnych informacji nt. stosowanych obecnie praktyk,

Wstęp
Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

-

EUROPOLU.
Wskazano także na cele dalszej działalności BOM-ów:
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”

korzyści majątkowych,
-

Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

popularyzowanie śledztw finansowych we wszystkich państwach członkowskich
jako skutecznej metody pozbawiania przestępców nielegalnie zdobytych

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

organizacja regionalnych spotkań BOM-ów powinna odbywać się przy wsparciu

wyposażanie Biur Odzyskiwania Mienia w niezbędne środki, wiedzę
i uprawnienia w celu wzmocnienia ich roli i kompetencji,

-

umożliwienie Biurom Odzyskiwania Mienia bardziej elastycznego i jednolitego

Misje ewaluacyjne Schengen

dostępu do różnego rodzaju informacji, w szczególności informacji finansowych

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

z poszanowaniem fundamentalnych praw UE oraz poszanowaniem przepisów

Promocja

w zakresie ochrony danych,
-

kontynuacja i rozwijanie odpowiednich szkoleń na poziomie narodowym
i unijnych.

Konferencja i szkolenie Europejskiej Sieci EOD (European Explosive Ordnance
Disposal Network)
W dniach 25-28 października 2011 w Warszawie spotkali się pirotechnicy, specjaliści
w zakresie zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych/jądrowych
(CBRN). Eksperci wzięli udział w konferencji oraz specjalistycznym szkoleniu
mającym na celu rozszerzenie umiejętności i wiedzy na temat zagrożeń związanych
z improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi (IED) używanymi w atakach
terrorystycznych i przestępczości zorganizowanej. Organizatorami przedsięwzięcia
były Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP i Wydział Operacji Międzynarodowych
Centralnego Biura Śledczego KGP.
W czasie Konferencji zawarto istotne porozumienie mające na celu wprowadzenie
w życie działań w ramach Planu Działania CBRN UE poprzez pełne włączenie walki
z zagrożeniami CBRN do celów Sieci EEODN i stworzenie dwóch specjalistycznych
grup roboczych: ds. Materiałów Wybuchowych i ds. CBRN.
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Konferencja międzynarodowa „Unia Europejska - Europa Wschodnia:
zwalczanie przestępczości narkotykowej”
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE

W dniach 26-27 października 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja
poświęcona współpracy krajów Europy w zwalczaniu przestępczości narkotykowej.

materiał informacyjny

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji unijnych i reprezentanci krajów

Wstęp

Europy Wschodniej.

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Konferencja nawiązywała tematycznie do priorytetu polskiej prezydencji zmniejszenia podaży narkotyków syntetycznych i dopalaczy, wzmocnienia
współpracy

regionalnej

i

promocji

współpracy

w

zakresie

zwalczania

międzynarodowej przestępczości narkotykowej.

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Spotkanie Europejskich Szefów Policji

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen

10 listopada br. w Warszawie odbyło się Spotkanie Europejskich Szefów Policji,
zorganizowane w ramach obsługi przez Policję polskiego przewodnictwa w Radzie
Unii Europejskiej.

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

Wśród gości zaproszonych na warszawskie spotkanie znaleźli się Szefowie oraz

Promocja

wysokiej rangi przedstawiciele Policji z państw członkowskich UE oraz Państw
Stowarzyszonych, reprezentanci unijnych agencji: Europolu, Frontexu, Cepolu,
oraz delegaci z Interpolu, Komisji Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady UE.
Głównymi tematami spotkania były:
-

Wnioski z międzynarodowej konferencji w Jachrance w dniach 29-30
września2011 roku, która dotyczyła logistycznego zarządzania Policją w krajach
UE: doświadczenia i kierunki rozwoju,

-

Zwalczanie przestępczości narkotykowej, w szczególności narkotyków
syntetycznych i nowych substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy), a także
identyfikacja

nowych

wyzwań

legislacyjnych

na

poziomie

UE

w odpowiedzi na te zagrożenia,
-

Współpraca pomiędzy krajami UE w odzyskiwaniu mienia z przestępstw na
podstawie wyników IV Pan-Europejskiej Konferencji Wysokiego Szczebla
nt. działania Biur Odzysku Mienia, która odbyła się w dniach 24-25 października
2011 r. w Warszawie.
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Uczestnicy spotkania podjęli dyskusję na tematy zaproponowane przez polską
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE

prezydencję. Wymieniono także opinie i doświadczenia odnośnie działań policji
w poszczególnych państwach członkowskich w zakresie odzyskiwania mienia

materiał informacyjny

z przestępstw i zwalczania przestępczości różnego rodzaju, w szczególności

Wstęp

przestępczości narkotykowej.

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen

Seminarium eksperckie “Współpraca regionalna jako efektywne narzędzie w
zwalczaniu przestępczości narkotykowej”
W dniach 15 – 16 listopada br. w Legionowie odbyło się seminarium eksperckie
dla oficerów łącznikowych pn. „Współpraca regionalna jako efektywne narzędzie
zwalczania przestępczości narkotykowej”, które służyło promowaniu regionalnej
współpracy ukierunkowanej na zwalczanie przestępczości narkotykowej i było
etapem realizacji jednego z priorytetów polskiej prezydencji w zakresie spraw
wewnętrznych.

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

Spotkanie to było okazją do przedstawienia współpracy za pośrednictwem oficerów

Promocja

łącznikowych oraz roli jaką odgrywają platformy współpracy regionalnej,
ze szczególnym naciskiem na współpracę w regionie Morza Bałtyckiego (BALTCOM)
oraz gremia współpracy w innych regionach - Regionalnego Centrum Wymiany
Informacji i Koordynacji w Azji Centralnej (CARICC) oraz Misji Unii Europejskiej dla
Ukrainy i Republiki Mołdowy (EUBAM).
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Spotkania/konferencje organizowane za granicą
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE

Konferencja Oficerów Łącznikowych w Kijowie

materiał informacyjny

W

Wstęp

akredytowanych na Ukrainie, 14 września 2011 r., w Ambasadzie RP w Kijowie

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

ramach

cyklicznych spotkań oficerów

łącznikowych

policji/milicji

UE

odbyła się Konferencja poświęcona problemowi zwalczania handlu ludźmi.
Na zakończenie konferencji zaprezentowano rekomendacje dotyczące poprawy
współpracy Unii Europejskiej z Ukrainą w obszarze zwalczania handlu ludźmi.

Spotkanie Oficerów Łącznikowych w Moskwie
12 października 2011 r. w Ambasadzie RP w Moskwie odbyło się spotkanie oficerów
łącznikowych policji/milicji akredytowanych w Rosji, poświęcone problemowi
zwalczania przestępczości narkotykowej.

Misje ewaluacyjne Schengen

Na zakończenie konferencji zaprezentowano rekomendacje dotyczące polepszenia

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

współpracy międzynarodowej w obszarze zwalczania przestępczości narkotykowej.

Promocja

Konferencja Centrów Współpracy Policyjno – Celnej (PCCC) – kompetencja
DAPIX
W dniach 18-19 października 2011 r. w Brukseli prezydencja polska zorganizowała,
wspólnie z KE, konferencję Centrów Współpracy Policyjno – Celnej (PCCC) pod
hasłem: “Road map for the development of PCCCs co-operation – vision for 2012 –
2015”.
Wydarzenie to było rezultatem prac Grupy Roboczej ds. Wymiany Informacji DAPIX
oraz działań KE. W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele EUROPOLU, KE, SG
Rady UE, grupy roboczej DAPIX ds. Wymiany Informacji oraz koordynatorzy
Centrów Współpracy Przygranicznej Służb Policyjnych, Celnych i Granicznych,
w tym polscy funkcjonariusze ze Świecka, Chotebus, Kudowy Zdroju i Barwinka.
W trakcie dwóch dni obrad delegaci państw członkowskich UE, w tym koordynatorzy
38 placówek PCCC w UE, dyskutowali nad wizją dalszego rozwoju współpracy
prowadzonej we wspólnych placówkach na najbliższe lata (2012 – 2015). Wyniki
tegorocznej Konferencji zostały przedstawione w postaci Konkluzji prezydencji na
posiedzeniu plenarnym Grupy Roboczej DAPIX ds. Wymiany Informacji
w

dniu

1

grudnia

2011

roku
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(numer

dokumentu

17750/11).

V. Misje ewaluacyjne Schengen pod polskim przewodnictwem
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE
materiał informacyjny
Wstęp
Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”

W 2011 polska Policja była liderem misji ewaluacyjnych Schengen w zakresie
współpracy policyjnej i obszaru SIS/SIRENE.
Zadaniem misji jest sprawdzenie, czy dane państwo członkowskie lub państwo Strefy
Schengen skutecznie implementowało/implementuje dorobek prawny Schengen
(Acquis Schengen) oraz dorobek prawny UE (Acquis Communautaire).

Misje ewaluacyjne w obszarze współpracy policyjnej odbyły się:
-

w Danii i Finlandii (27.06 – 02.07.2011 r.),

-

w Islandii (07 – 10.11.2011 r.).

Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen w obszarze "SIS/SIRENE" odbyły się:

Misje ewaluacyjne Schengen
Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

-

w Liechtensteinie (04 – 07.09.2011 r.),

Promocja

-

w Portugalii (26 - 30.09.2011 r.),

-

w Hiszpanii (24 – 28.10.2011 r.).

Raporty z poszczególnych misji każdorazowo zatwierdzane były przez członków
Grupy Roboczej ds. Schengen (podgrupa Schengen Evaluation).
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VI. Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań w czasie prezydencji
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE
materiał informacyjny
Wstęp

Policja pełniła w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE bardzo ważne zadanie
zapewnienia bezpieczeństwa spotkań organizowanych w kilku miastach Polski.
Wspierała działania BOR w zabezpieczeniu spotkań kat. I i II oraz pełniła rolę

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen

wiodącą w spotkaniach kat. III i IV.

W uproszczeniu, grafik centralnych spotkań organizowanych w ramach prezydencji
wyglądał następująco:
Lipiec

-

Sopot (Gdańsk);

Wrzesień

-

Wrocław;

Październik

-

Kraków;

Listopad

-

Poznań;

Grudzień

-

Warszawa.

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

Wyżej wymienione lokalizacje w danych miesiącach pełniły funkcję tzw. „miast

Promocja

prezydencji”. Pojedyncze spotkania, szczególnie w niższych kategoriach odbywały
się także w innych lokalizacjach. W praktyce wszystkie komendy szczebla
wojewódzkiego realizowały zadania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa
prezydencji. Najwięcej spotkań wszystkich kategorii odbywało się na terenie
Warszawy i miało to miejsce podczas całej polskiej prezydencji. Dodać należy,
że przede wszystkim tutaj odbyły się spotkania najwyższej kategorii I (z udziałem
głów państw i szefów rządów).

W celu profesjonalnej realizacji tego zadania w Komendzie Głównej Policji powołano
„grupę ekspercką ds. bezpieczeństwa Prezydencji”, w skład której wchodzili eksperci
z właściwych merytorycznie biur KGP. Koordynatorem prac w grupie był Główny
Sztab Policji KGP.

Efektem działań policyjnych ekspertów było m.in. opracowanie „Koncepcji realizacji
policyjnych działań zabezpieczających w ramach prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej w 2011 roku”. Dokument ten wyznaczał ramy działania kierowników
jednostek organizacyjnych Policji (KWP/KSP).
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Przed rozpoczęciem prezydencji, a także w trakcie jej trwania, prowadzono ciągłą
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE

współpracę z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności z Departamentem
Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE Ministerstwa Spraw Zagranicznych

materiał informacyjny

oraz z Biurem Ochrony Rządu. Podkreślić należy, że poszczególne zabezpieczenia

Wstęp

odbywały się w ramach operacji lub akcji policyjnych. Zadania związane

Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

z prezydencją znajdowały także odzwierciedlenie w organizacji i realizacji codziennej
służby patrolowej.

W Komendzie Głównej Policji uruchomiono także Centrum Obsługi Prezydencji,
które funkcjonowało w trybie ciągłym (12-godzinne zmiany) od dnia 30 czerwca 2011
roku, do zakończenia policyjnych zabezpieczeń w dniu 18 grudnia 2011 roku.

Operacja „Eurocar”
Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen

Stały monitoring przebiegu prac związanych z realizacją zadania specjalnego
zapewniały cotygodniowe wideokonferencje Komendanta Głównego Policji

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

prowadzone z kierownictwem jednostek organizacyjnych Policji szczebla

Promocja

wojewódzkiego zaangażowanych w działania zabezpieczające w danym tygodniu.

Zaangażowanie sił i środków wykorzystanych przez KWP/KSP w trakcie II półrocza
2011 roku w związku z obsługą prezydencji dotyczyło łącznie 20 223 policjantów
oraz 6 375 pojazdów/statków powietrznych (z uwzględnieniem wielokrotności
zaangażowania funkcjonariusza i wykorzystania środka transportu).

28 / 30

VII. Promocja działań Policji w ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE
Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski
w Radzie UE
materiał informacyjny

Serwis internetowy poświęcony prezydencji
2

Wstęp
Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

marca

2011

roku

uruchomiona

została

strona

internetowa

KGP

"www.prezydencja.policja.pl" poświęcona przygotowaniom Policji do objęcia przez
Polskę prezydencji w Radzie UE.
W tym samym miesiącu rozpoczęto prace zmierzające do uruchomienia
anglojęzycznej wersji portalu, która skierowana była do ekspertów unijnych z państw
członkowskich UE oraz wszystkich partnerów zagranicznych zainteresowanych
śledzeniem polskich działań w związku z prezydencją.

Operacja „Eurocar”

Największe zainteresowanie internautów budziły artykuły poświęcone strukturze

Spotkania w Kalendarzu Prezydencji

przygotowań Policji do prezydencji Polski w Radzie UE, jej roli w kontekście obsługi

-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Misje ewaluacyjne Schengen

polskiej prezydencji, a także informacje na temat udziału Policji w zabezpieczeniu
spotkań w trakcie polskiej prezydencji.

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

W dniu rozpoczęcia polskiego przewodnictwa w Radzie UE, tj. 1 lipca 2011 roku

Promocja

zamieszczono w serwisie pełen program polskiej prezydencji we właściwości Policji,
a także kalendarz spotkań i konferencji planowanych w ramach polskiej prezydencji.
Serwis był na bieżąco aktualizowany w obu wersjach językowych, od początku jego
powstania w rubryce Aktualności zamieszczono 82 artykuły nt. różnorodnych
przedsięwzięć i inicjatyw podjętych przez ekspertów Policji w ramach prezydencji.
W sumie serwis internetowy "www.prezydencja.policja.pl" w 2011 roku odwiedziło
236 000 polskich internautów oraz 73 000 użytkowników zagranicznych.

Artykuły prasowe nt. polskiej prezydencji
W wyniku dużego zainteresowania opinii publicznej zadaniami Policji w trakcie
prezydencji Polski w Radzie UE w prasie policyjnej ukazało się szereg artykułów
poświęconych tej tematyce:
-

Kwartalnik policyjny CSP Legionowo - wywiad z Przewodniczącym Zespołu KGP
ds. prezydencji, kwestie bezpieczeństwa,

-

Policja 997 – cykl artykułów poświęcony programowi prezydencji w kompetencji
Policji oraz misjom ewaluacyjnym Schengen, a także kwestiom bezpieczeństwa,
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-

Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie –
ogólne artykuły poświęcone tematyce prezydencji w Radzie UE,

Podsumowanie działań Polskiej Policji
w ramach obsługi Prezydencji Polski

-

Kwartalnik policyjny CSP Legionowo - kwestie bezpieczeństwa.

w Radzie UE
materiał informacyjny

Anglojęzyczny folder poświecony polskiej Policji
Wstęp
Przewodnictwo w Grupach Roboczych Rady UE
-

Grupa ds. Narkotyków HDG

-

Grupa LEWP

-

Grupa GENVAL

-

Grupa SIS/SIRENE

-

Grupa DAPIX

Przewodnictwo Policji w Agencjach UE
-

Przewodnictwo w EUROPOLu

-

Przewodnictwo w CEPOLu

Operacja „Eurocar”

W związku z obsługą prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku
Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP zaproponowało opracowanie
i wydrukowanie materiału informacyjno - promocyjnego na temat polskiej Policji,
który był dystrybuowany wśród ekspertów i innych gości zagranicznych biorących
udział w konferencjach, seminariach i spotkaniach grup roboczych w okresie polskiej
prezydencji.

Spotkania w Kalendarzu Prezydencji
-

Spotkania/konferencje w kraju

-

Spotkania/konferencje za granicą

Folder ten zawierał podstawowe informacje, m.in. na temat polskiej Policji oraz opis

Misje ewaluacyjne Schengen

najważniejszych inicjatyw z programu merytorycznego polskiej prezydencji

Zapewnienie bezpieczeństwa spotkań

w zakresie międzynarodowej współpracy Policji.

Promocja
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