
 

 

 

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego  

przy współpracy z: 

Archiwum Państwowym w Olsztynie 

Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Stowarzyszeniem Generałów Policji RP 

Wydziałem Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie  

Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Katedrą Nauk o Bezpieczeństwie – Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ  

do udziału 

w OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ 

 

„225 LAT POLICJI W POLSCE” 

 

organizowanej w dniach 23-24 czerwca 2016 r. w Olsztynie 

 

 



 

 

UZASADNIENIE I CELE KONFERENCJI 

Ustawowe powiązanie w 1995 r. Święta Policji z rocznicą powołania Policji 

Państwowej doprowadziło w powszechnym odbiorze do zawężenia czasowego dziejów tej 

formacji w Polsce. Obraz taki utrwalają różnego rodzaju okolicznościowe publikacje 

ukazujące się w połowie lipca, utożsamiające generalnie powołanie Policji Państwowej  

z powstaniem policji w Polsce. Można odnieść wrażenie, że policyści niedostatecznie 

skutecznie korygują to błędne skojarzenie, zawężające tradycje polskiej policji. 

 Konferencja jest organizowana 23-24 czerwca - w 225 rocznicę przyjęcia przez Sejm 

Wielki Ustawy o Komisji Policji z 24 czerwca 1791 r. Powołana jej przepisami instytucja 

pełniła głównie funkcje administracyjne, niemniej nowym zjawiskiem w organizacji aparatu 

państwowego z nią zawiązanym była pierwsza formacja policyjno-porządkowa, 

podporządkowana centralnej magistraturze państwowej, w postaci milicji policji.  Korpus 

milicji został utrzymany podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, kiedy Rada Najwyższa 

Narodowa postanowieniem z 30 czerwca 1794 r. potwierdziła etat: „…korpusu milicyi 

policyjnej z głów 400 składać się mającego.” 

 Konferencja, co wynika z uzasadnienia, ma być forum sprzyjającym z jednej strony 

refleksji dotyczącej genezy polskiej policji, z drugiej jej ewolucji w przestrzeni ponad 200 lat. 

Formacja ta w tym okresie przechodziła wielokrotnie daleko idące przeobrażenia. Problemy 

te są podejmowane w literaturze. Brakuje jednak jak się wydaje wymiany poglądów podczas 

bezpośredniego spotkania w gronie policystów, których zainteresowania łączy polska policja 

niezależnie od okresu w jakim funkcjonowała. Olsztyńska konferencja – w intencjach 

organizatorów – ma się stać takim forum. 

 Rozległość czasowa zaproponowanej tematyki, każe być ostrożnym w wskazywaniu 

problemów szczegółowych. Niemniej organizatorzy proponują by za takie uznać m.in: 

 Geneza polskiej policji i jej formacji; 

 Problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie zaborów i powstań 

narodowych; 

 Europejska myśl i praktyka policyjna a polska policja; 

 Policja a państwo – między apolitycznością a polityzacją, między centralizacją  

a decentralizacją; 

 Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości – formy, metody, struktury, rezultaty; 



  Policyjne biografie; 

 Policja w historiografii i policystyce – między afirmacją a dyskredytacją. 
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Sekretariat  
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Informacje organizacyjne 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie 

dołączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia 

do dnia 30 marca 2016 r.  

 w formie tradycyjnej na adres: Wydział Prawa i Administracji UWM,  

10-702 Olsztyn, ul Warszawska 98 – z zaznaczeniem „225 lat Policji”; 

 w formie elektronicznej na adres: 225latpolicji@gmail.com 

 

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 31 maja 2016 r. 

 

Organizatorzy konferencji zapewniają publikację monografii naukowej, po uzyskaniu 

pozytywnych recenzji. Tekst artykułu do 20 stron wraz ze słowami kluczowymi  

w języku polskim i angielskim oraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim 

należy złożyć do dnia 24 czerwca 2016 roku (plik w formacie MS Word, czcionka 

Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5; przypisy na dole strony, bibliografia na końcu 

tekstu).  

Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do sekretariatu 

konferencji na adres: mgr Martyna Seroka, mail: 225latpolicji@gmail.com  

Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł obejmuje materiały konferencyjne, 

wyżywienie oraz publikację referatu w recenzowanej monografii naukowej 

punktowanej według przepisów ogłoszonych przez MNiSW. Opłata konferencyjna  

w wysokości 200 zł obejmuje materiały konferencyjne i wyżywienie. Opłata za 

publikację bez uczestnictwa w konferencji wynosi 150 zł. 

Kwotę należy wpłacić na konto: 92 1030 1218 0000 0000 9113 2567  

 z dopiskiem  „24.880.051-500” (do dnia 1 czerwca 2016 r.) 

 

Nocleg należy załatwić we własnym zakresie. 

 

mailto:225latpolicji@gmail.com


Strona internetowa konferencji: http://www.uwm.edu.pl/kbipp/?page_id=382 

 


