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Система МВС в Польщі реформувалася шляхом докорінних змін 
громадської міліції. Нова формація була заснована в 1990 році. 
Структура поліції була поділена на різні служби, а саме на 
кримінальну поліцію, патрульну службу, а також підрозділи 
антитерору. Поліція була відокремлена від інших органів безпеки, а її 
незалежність від світу політики була зафіксована законодавчо. 

В ході реформ упор робився на «публічний» характер поліції, а 
також на значимість процесу встановлення зв’язку силових структур з 
місцевими громадами. Значна частина змін була проведена за типом 
західних моделей (Німеччини, США та Нідерландів).  

Муніципальна поліція в Польщі з’явилася в 90-х роках. Головним 
завданням цих поліцейських є забезпечення громадського порядку, 
захист міських будівель та об’єктів, моніторинг дорожнього руху, 
допомога в усуненні технічних збоїв, наслідків стихійних лих та інших 
загроз. 

Співробітники муніципальної поліції повідомляють про стан 
місцевих громад і небезпеку, вживають заходів щодо попередження 
злочинності, співпрацюють з державними та місцевими органами, а 
також громадськими організаціям. Незважаючи на те, що «міські 
охоронці» не мають вогнепальної зброї, вони можуть використовувати 
палиці, наручники, сльозогінний газ і навіть електрошокери, коли це 
необхідно. 

Наприклад, спокій міста з шістдесятитисячним населенням щодня 
охороняється 12 патрулями. До завдань патруля входить також 
профілактика порушень в школі, турбота про безпеку дітей, молоді та 
дорослих. 

У більшості населених пунктів діє цілодобова система 
відеоспостереження. Опинившись в поліцейській дільниці, можна 
побачити безліч екранів із зображенням різних точок міста. Найбільша 
частка безпорядків пов’язана з дорожнім рухом, вживанням алкоголю і 
порушенням громадського порядку. Міська поліція постійно 
співпрацює з державною поліцією. Проводяться спільні патрулі, які, 
наприклад, сприяють контролю ситуації при масових заходах.  

Польський досвід доводить, що для людей дуже важливим є 
здійснення контролю в населених пунктах. Основна мета полягає в 
підвищенні почуття захищеності серед жителів Польщі, в своєчасній 
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профілактиці злочинності та вихованні молоді, а також в поліпшенні 
іміджу поліції в очах громадян. Результатом цих зусиль стало значне 
зростання довіри суспільства до поліції. Рівень суспільної підтримки 
поліції досить високий. Близько 70 % населення довіряють поліції. 
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